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1. Загальнi положення
1.1. Головний спецiалiст вiддiлу соцiа-гьнlо< програN{ (да..ri - головний спецiалiст

вiддiлу) Управгliнrrя працi та соцiагrьною з€lхисту населенIlrI Подiльськоi рйонноi в
MicTi Киевi державноi адrлiнiстрацii (далi - Упрашriння) веде прийом цромадян по BciM
ПИТаНIUIМ, форr"ryе наглядовi справи, передае ik на розгляд комiсiй щодо призначешuI
матерiа-гrьноi допомом, до ЩепартЕlшlенту соцiальноi полiтики виконавчою органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адрriнiстрац10 та Киiвського
мiСькою центру по нарахуванню та здiйсненню соцiа.llьншr виIIлат. Контроrпое та
роЗгЛяДае скарtи, заrIви, звернешuI, виконуе ощремi дору{еншI нач€Lпьника вiддirry.

1.2. В своiй роботi юловний спецiагrigг керуеться Констиryцiоо Украiни,
акт€tI\,Iи Президента Украни та Кабiнету MiHicTpiB, наказаIvIи Мiнфiну, iншипли
норМаТивно-правовими дощументами, Законом оПро запобiганrrя корупцiЬ>,
роЗпорядженнями голiв КиiЪськоТ MicbKoi та районноi держ€lвнlD( адмiнiстрацiй,
ПРаВИЛulN,Iи внУгрiшнього розпорядку угrравгliння, нaказ€lN{и та розпоряд}кенIuIми
наЧаЛЬника упрашliння, а також Положешrям про вiддiл та цiею посадовою
iнструкцiоо.

1.4. На посаду головного спецiалiста може бути призначена особа, яка мас
громадянство Украiни, вищу ocBiTy ступеня молодшого бакалавра або бака-гlавра,

ьне володlння державною мовою.
1.5. Посада головною спецiалiста вiддiлу вiдноситься до посад катеюрii кв>.
1.6. ПризначенЕя на поса,щ/ здiйснюсгься на кончрснiй ocHoBi або iHrrrprM

передбаченим Законом Украiни <Лро держttвну службуr>. Звiлънення з посад{
вiдповiдно до Кодексу зzжонiв про працо Уцраiни та Законом Уrсраiни

Свiтлана
?э

<Про державну служб1>.
|.7. За вiдсугностi юловного спефалiста вiддiду обов'язки виконуе головний

спецiалiст вiддilгу.



2. Завдання та обов'язtса
2.1. Веде прийом громадян.

2.2. Приiплае заяви та забезпечуе форIuуванIш справ громадян на отрим€lшul
MaTepiallbHoi допомоги та грошовоi компенсацii:

- мtlлозахищеним верствам населення Подiльського району м. Киева
вiдповiдно до мiськоi цiльовоi програми <Турбота. Назустрiч киянам)>;

- непрацюючим малозабезпеченим особам та iнвалiдам вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.04.20117 j\Ъ 256 кПро затвердження
Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для
надання одноразовоi матерiальноi допомоги iнвалiдам та непрацюючим
ма.позабезпеченим особам>> ;

- на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого
або особi, яка зобов'язалась поховати померлого;

- киянам - учасникам антитерористичноi операцii, членам ix сiмей та
членам сiмеЙ загиблих (померлих) учасникiв АТО, учасникам вiйни з числа
учасникiв антитерористичноi операцii, членам сiмей Героiв Небесноi CoTHi та
членам сiмеЙ загиблих в Афганiстанi для покриття витрат на оплату житлово-
комунzrльних послуг вiдповiдно до рiшення Киiвськоi мiськоi ради вiд 09.10.2014
Ns 27U271 <Про затвердження Порядку надання допомоги киянам - учасникам
антитерористичноТ операцiТ та сiм'ям киян, якi загинули пiд час проведення
антитерористичноi операцii>> (зi змiнами);

- особам, якi отримали тiлеснi ушкодження пiд час участi у масових акцiях
|ромадського протесту, що вiдбулись у перiод з2|.11.2013 по 21 .02.2014.

2.3. Розглядас в установленому порядку звернення громадян, пiдприемств,
установ та органiзацiй з питань, що н€lлежать до компетенцii вiддiлу;

2.4. Опрацьовуе запити та звернення народних депутатiв та депутатiв
Киiвськоi MicbKoi ради;

2.5. Забезпечус своечасне виконанш доручень щодо реалiзацii соцiальних
програм, розпоряджень, рiшень тощо, та узагальнюе iнформацiю для подання до
Щепартаменту соцiальноi полiтики, КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ та
iнших установ.

2.6. Узаг,альнюе iнформацiю по Подiльському району стосовно надання
допомоги киянам - учасникам антитерористичноТ операцii та членам ix сiмей,
киянам - постраждaлим учасникам Революцii Гiдностi, членам сiмей ГероiЪ
Небесноi CoTHi.

2.7.В межах своеi компетенцii юryе письмовi вiдповiдi на звернення цромадян,
громадськю( органiзацiй та iншi офiцiйнi запипа.

2.8. Бере rlacTb у проведеннi заходiв, передбаченlD( розпорддженнями
Подiльськоi рйонноi в MicTi Киевi державноi адплiнiстрацii.

2.9. Проводить робоry з пiдютовки iнформшдiI для розмiщення в ЗМI та на сайтi
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адплiнiсграцii.

2.10. В межчlх своеi компетенцii подае начальниtсу вiддiлrу гlропозlлlii щодо

удосконulпенrul спiвпрацi УправгliншI з tромадськими оргаrriзацiями.

2.11. Головний спецiалiст зобов'язаrrий дотримув€tтись правил внугрfurшьою
трудовою розпорядку.



3. Права
Мае право:
3.1. За ДОРУIешшм начапьника управлiння цредст€lвJIяти вИдiл в iнrrпос opпlн€lx

виконавчоi шrади з питань, що стосуIоться йою компетенцii;
З.2. брати ylacTb у контролi (перевiрцi) iншшпr органiв виконавчоI вгl4ди,

пiдприемств, ycT€tHoB, органiзацiй у вiдповiдноgгi з чинним законодulвством з пит€lнь,
що нЕtлежать до компсгенцii;

3.3. юryвати зЕlпити на отрим€}нIIя, у вст€lновленому порядку, вiд органiв,
пiдприемств, установ, оргалriзацiй незалежно вiд форпл власностi, IромадськlD(
об'сднаrrь статисти!IнlD( та оперативнLD( д€lнlD(, звiтiв та довiдловlD( матерiалiв з
пит€lнь, що належать до сфери дiялъностi вi/цiлу, необхiдrюс дIя викон€lнIuI
головними спецiалiстами свож посадовLD( обов'язкiв;

3.4. вносити до рiзншl iнстаrrфй пропозицii щодо вдосконЕtлення роботи вiддiлу;
3.5. на просрання по с.гrужбi, пiдвищенrrя квапiфiкадii.

4. Вiдповiдагlьнiсть
4.|. Головний спецiалliст, як державний службовець за невиконання чи

неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби несе
вiдповiда.гrьнiсть передбаченими Законами УкраiЪи пПро запобiгання корупцii>>
та <Про державну службу>.

5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою
5.1. ДIя виконанIш обов'язкiв та реагliзацii прав юловrшй спецiа.гriФ вiддiлу

взаемодiе з керiвникulшlи та спiвробiтникаrrци сгрукгурнID( пiдроздiлiв управrrirшя з
пит€Iнь:

5.1.1. отрим€lнIш iнформацii, докуменгiв, довiдок, розрахункiв, iншю<
MaTepimliB, необхiднlD( дIя викон€lнIuI покJIаденI,D( на вiддiл завдань.

5.1.2. над€lння iнформацii, докумеrrгiв, довiдок, розрахункiв, iHllпo< матерiалiв,
необхiдншt дJIя викон€lння завд€lнь.

Ознайомлений(на): Д*цr-п€,а -4.С ,И о з- о г.2ю /,g/.


