
вiддiлу прийому державних соцiальних
соцiа.пьного захисту населення Подiльськоi

1.1. Старший iнспектор вiддiлу прр
допомог (даrli - старший iнспектор вiддiлу) У
захисту населення ПодiльськоТ районноi
4дмiнiстрацii (далi - Управлiння) забезпечуе
завдань та обов'язкiв, покJIадених на вiддiл.

1.2. Старший iнспектор вiддilry у своiй
Украihи, Законом УкраrЪи <Про запобilукраlни,5аконом УкраtЪи <Про запобiган
правовими aKT€lIvtи Президента Украiни, Kr
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни,
полiтики виконавчого оргаЕу КиiЪськоi Mi
державноi адмiнiстрацii), Киiъськоi Micbkoi
розпорядженнями Кабiнеry MiHicTpiB YKpail
КиiЪськоi MicbKoi та Подiльськоi районноI
адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння,
правилами внутрiшнього службового
iнструкцiею.

1 .3. Старший iнспектор вiддiлry в
начаJIьнику вiддirry, начальнику Управлiння та йr

1.4. На посаry старшого iнспектора вiддi
мае громадянство УкраiЪи, виIщу ocBiTy с1
бакагlавра, володiе украiЪською мовою та
комп'ютерною технiкою.

1.5. Старший iнспектор вiддirry е
1.б. ПризначенЕя на посаду та звiльне

вiдповiдно до Кодексу законiв про праIцо Yryaii
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1.7. За вiдсутностi старшого iнспектора
призначена у встановленому порядку, яка наб
вiдповiдагlьнiсть за належне виконанIUI покJIаJI(

2. ЗавданЕя та обов'

Старший iнспектор:
2.1. здйсrпое прийом цромадян з

державноi соцiалlьноi допомоги :

- сiм'ям з дiтьми;
- ма.позабезпеченим сiм'ям;
- особаrrл з iнвагliднiстю з дитинства та

якi не мають права на пенсiю, та особам з i
- тимчасовоТ державноi допомоги дiтям,

сплати алiментiв, не мають можливостi утр
проживання ix не вiдоме;

- допомоги на догJIяд (щомiсячна
особi, яка проживае разом з особою з iH
психiч_ного розладу, який за висновком лiкарс
потребуе постiйнопо сторонньою догляду);- компенсацiйних виплат фiзичним ос(
посJIуги (щомiсячноi компенсацiйноi виплати
особi, яка догJIядае за особою з iнвагliднiстю I
який досяг 80 - рiчного BiKy);

- осiб, яким присвоено почесне звання (- iнших видiв державноi допомоги
Украiни;

2.2. забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до
2.З. забезпечуе прийом та ведення

нарахування держазноi соцiагlьноi допомоги в
порядку оформлення i ведення особових сп
соцiальноi допомоги вiд 19.09.2006 Nэ 345;

2.4. виконуе iншi повнов€DкенIIя вiдповiдно
додатковi завдання начальника управпiння та
вiддiлу;

2.5. гIроводитъ iнформшдifurо-роз'
належать до компетенцii вiддiлу;

2.6. цроводить iнвентаризацiю
з€жонодавством порядку ;

2.7. не догtускае розголошеЕIIя та
персонапьних даншх фiзичних осiб, якi будуть
у зв'язку з виконанЕям службовшс обов'язкiв;

2.8. забезпечуе здiйснення зш<одiв що,
корупцii;

запобiгання i протидii

обов'язки виконуе особа,
вiдповiдних прав та несе
на неi обов'язкiв.

призначення усlх видrв

1ям з iнвагliднiстю, особам,
стю;
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KoМlclr медичного закJIаду

якi надають соцiапьнi
непрацюючiй працездатнiй

а також за престарlлим,

героi'но;
iдно до законодавства

iнформацii;
справ i передачу до вiддiлу

до Iнструкцii щодо
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2.9 . забезпечуе захист персональних
2.10. надае консультацii з питань п

ycix видiв державноТ соцiа.гlьноi допо*о.",
виплат;

2.1l. видае (передае) особовi справи за
за заrIвою;

2.|2. списуе (закривае) особовi справи до

Старший iнспектор мае право:
3.1. брати участь у нарадil( з питань,

вiддi.гry;

З.2. вносити на розгJIяд начальника
вдосконаленЕя роботи вiддiлу.

4. Вiдповiдагl

Старший iнспектор несе вiдповiдал
неналехне виконання службових обов'язкiв,
вчинення дiй, передбачених Законом УкраiЪи
дiючого законодавства.

5. Взаемовiдносини за

!ля виконання обов'язкiв та реагli

Начальник вiддi.гry прийому
державних соцiалrьних допомог

взаемодlе iз струкryрними пiдроздiлами Управл
MicTi Киевi державноi qдмiнiстрацii, .Щепартаlr
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi р4ди (
адмiнiстрацii).

З iнстр;кцiею ознйомлений :

Cl7*'aaт{a. й
Pr 25, зD
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вищення повновa)кень та за

запобiгання корупцii"' та
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ння, Подiльськоi районноi в

соцiагlьноi полiтики
tlBcbкol MrcbKoi державноi

Людмила ПоJIrIнtIУК

ву.
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