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посАдовА Iнструкtця
нач€Lпьника вiддiлу санаторно-курортного обслуговування та реабiлiтацiiУправлiння працi та соцiального захисту населення ПодiльськоТ районноi в

MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

1.1.начальник вiддiлу санаторно-курортного обслуговування та
реабiлiтацii (далi - начzulьник вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту
населення ПодiльськоI районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (д-i -
Управлiння) здiйснюе забезпеЧеннЯ реалiзацii д.р*u"ноi полir"*" у'сферiсоцiа-гtьного захисту та обслуговування громадян пiльгових
категорiй,вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

L2, В своiй роботi нач€шьник вiддiлу керуеться Конституцiею УкраТни,законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента Украiни,
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни,
Щепартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого органу Киiвради (Киiвськоi
мiськоi державноi адмiнiстрацii) КиiЪськоТ MicbKoT та ПодiльськоI районноi в
MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiн*r", u також
цим Положенням.

1,3, НаЧаЛЬНИК ВiДДiЛУ безпосередньо пiдпорядковусться заступнику
нач€Llrьника Управлiння та нач€UIьнику Управлiння.

|.4. Нача-гtьниквiддiлУ вiдноситься до посад категорii <Б> державноi
служби.

1.5. Призначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi,
передбаченим Законом Укратни uпро державну службу>. Звiльнення з посади
здiйснюсться вiдповiдно до Кодек.у ruпо"iв про працю Украiъи та Законом
УкраТни пПро державну службу>.

1.6. На посаду нач€шьника вiддiлу бутиr.\J. -гlа uUUалу нач€Lпьника вlддlлу може бути призначена особа, яка мае
громадяНствО Украiни, виЩу ocBiTy, досвiд роботи на посадах державноТ
службИ категорiй llБll чи llBlt або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установта органiзацiй нез€tлlежно вiд форми власностi не менше одного Року, вiльне
володiння державною мовою.

|-1. За вiдсутностi начальника вiддiлу його обов'язки виконус заступник
начальника вiддiлу.



2. Завдання та обов'язки

2.|. Начальник вiддiлу здiйснюе керiвництво дiяльностi вiддiлу,
розподiляе обов'язки мiж спецiалiстами, очолюе та контролюе ix роботу, несе
персон€rЛьну вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на вiддiл.

2.2. Надае органiзацiйно-методичну допомогу працiвникам вiддiлу,
забезпечус, у межах cBoix повноважень, дотримання законодавства.

2,з, Регулюе роботу вiддiлу щодо його ефективноi взаемодii з
пiдроздiлами, сумiжними сферами, що пов'язанi з дiяльнiстю вiддiлу.

2.4. Органiзовуе та контролюе забезпечення санаторно-курортного
лiкування осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйни та працi, жертв нацистських
переслiдувань, громадян, якi постражд€lJIи внаслiдок ЧорнобильськоТ
катастрофи 2 категорiI, осiб, iнвалiднiсть яких пов'язана з аварiею наЧорнобильськiй атомнiй електростанцii 1 категорii, учас"икiвантитерористичноi операцiТ.

2.5. Органiзовуе та контролюезабезпечення оздоровлення у супроводi
MaTepi, батька або особи, яка замiнюе батькiв дiтей n"r",

F - якi. 9-ч-" безпосеРеднЮ участь в антитерористичнiй операцii,
заоезпеченнl [i проведення, учасникiв вiдсiчi збройноI агресii Росiйськот
Федерацii, BiKoM до 14 poKiB;

- вiйськовослужбовцiв вiйськових частин NN 2260, 2269, з027, з030,
З066,3078, 1465,1498, 2428, л0222, А0525, лl7g9, л|gз7, л22gg, А4l9з якi
дислокуються на територiТ MicTa Киева, BiKoM до l4 poKiB;- загиблих (померлих) киян, якi брали безпосередню участь в
антитерористичнiй операцii, забезпеченнi iT проведення, y"u.r"*i" вiдсiчi
збройноТ агресiТ Росiйськоi Федерацii, BiKoM до l8 poKiB.

2.6. ОрГанiзовуеЗабезпечення оздоровлення та вiдпочинку дiтей, якi
потребують особливот соцiальноi уваги та державнот пiдтримки в дитячих
центрах <<Артек>> i <<Молода гвардiя>.

2.7. Контролю€ наповнення та ведення единого електронного рееструоздоровлення та вiдпочинку дiтей.
2.8. Контролю€призначення грошовоТ компенсацiТ BapTocTi санаторно-

курортного лiкування деяким категорiям |ромадян вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи.

2-9. Органiзовуе та контролю€ видачу направлень на виготовлення
технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii осiб ъ iнва_гriднiстю, дiтей з
iнвалiднiстю та iнших осiб, якi мають право на безоплатне забезпечення
технiчними та iншими засобами реабiлiтацii.

2.|0. Формуе в центр€Lлiзованому банкУ даних з проблем iнвалiдностi
трьох та двох cTopoHi договори на забезпечення технiчними та iншими
засобами реабiлiтацiт осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших осiб.

2.||- Контролюс ведення центра-lriзованого банку даних з проблем
iнвалiдностi (ЩБI), iнших iнформацiйних систем,u p.""rpi".

2.|2. Органiзовуезабезпечення направлення до реабiлiтацiйних установ
осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю вiдповiдно до поданих заяв та
документiв, перелiк яких визначено реабiлiтацiйною установою.



2,|з. Контролюе забезпечення видачi засобiв особистоi гiгiени особампохилого Biky' особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю та дiтям з
малозабезпечених та багатодiтних сiмей.

2.|4. КонтролЮе ведення компоненту про|рамного модулю
коприбуткування засобiв особистоi гiгiсни> комплексноi мiськоi цiлььвот
програми <Електрона столиця)).

2.I5- Надае потребУ У забезпеченнi осiб з iнвалiднiстю, дiтей з
iнвалiднiстю та окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами
реабiлiтацiт, засобами особистот гiгiсни, санаторно-курортним лiкуванням, у
ЗДiЙСНеННi КОМПеНсацiйних виплат, оздоровлення дiтЪй, якi .rоrребу.r"
особливот соцiальноi уваги та державнот пiдтримки передбачених
законодавством Украiни, та направляе узагаJIьнену iнформацiю ,.щепартаменту
соцiальноi полiтики виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoT державноТ адмiнiстрацii).

2.|6. Опрацьовуе документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
<сдиний iнформацiйний простiр територiальнот громuд" ,i.ru Кисва (система
електронного документообiгу кАСКОЩ)>.

2.|7. Готуе в установленому порядку вiдповiдi на запити вищих органiв
виконавЧоТ влади, пiдроздiлiв районноi адмiнiстрацiТ, Щепартаменту соцiаrrьноТ
полiтики, опрацьовус запити i звернення народних депутатiв Украiъи та
депутатiв Киiвськоi MicbKoT ради.

2.18.Складае та надае звiтИ щомiсячно, щокварТаJIьно, щорiчно до
вищих органiв виконавчоi влади, звiти та плани роботи вiддiлу - пiдроздiлам
Управлiння, нада€ оперативну iнформацiю що вiдноситься до компетенцii
вiддiлу.

2.19.Готус самостiйно або puвoм з iншими структурними пiдроздiлами
iнформацiйнi та ана_гtiтичнi MaTepi али для подання головi Подiльськоi районноТ
в McTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

2.20.розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян.

2.2\.Iнформуе населення з питань, що н€шежать до компетенцii вiддiлу.
2.22.Аналiзуе ефективнiсть роботи вiддiлу, вживае заходiв з

удоскон€Lлення роботи вiддiлу, сприяе впровадженню нових методiв та засобiв
роботи.

z.27. Проводить консультацii, здiйснюе розгляд письмових звернень
громадян, пiдприемств, установ, органiзацiй з питань, якi вiдносяться до
компетенцii вiддiлу, вживае заходи щодо усунення чинникiв, якi викликають
скарги.

2.28.Забезпечуе конфiдеНцiйнiстЬ наданоТ дО вiддiлу iнформацii, що
стосуеться заявникiв та членiв ix сiмей.

2.29. Забезпечуе захист персон€шьних даних.
2.30.Забезпечуе у межах cBoix повноважень реалiзацiю державноi

полiтики стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом.
2.3|. КОРИСтУсться iнформацiсю Територiальноi громади MicTa Киева для

отримання iнформацii щодо реестрацii фiзичних осiб.



2.З2. Забезпечу€ дотримання працiвниками
службового розпорядку.

вiддiлу правил внутрiшнього

2.зз. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТкорупцii.

3. Права
Начальник вiддiлу ма€ право:
3,1, Виносити на розгляд адмiнiстрацii Управлiння пропозицii щодопокращення умов працi працiвникiв вiддiлу.
3,2, Вносити пропозицii щодо матерiа-гrьного та мор€rльного заохочення

кращих працiвникiв вiддiлу.
3.3. Впроваджувати HoBi форми та методи роботи.з,4, Одержувати методичну допомогу в .Щепартаментi соцiа-пьноТ

полiтики виконавчого органу Китвськот Micbkoi радrа (китвськоi Micbkoi
державноТ адм iнiстрацii).

3,5, На повагу особистоi гiдностi, справедливе та шанобливе ставлення
до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв та громадян.

4. Вiдповiдальнiсть
4,1,начальник вiддiлу, як державний службовець за невиконання чи

нен€Lпежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби несе
вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Укратни uпро запобiгання
корупцii> та кПро державну службу>.

5. Взасмовiдносини (зв'язки) за посадою
.Щля виконання обов'язкiв та реалiзацii прав начальник вiддiлу взаемодiе:
5.1. З начальником Управлiння з питань:
5. l. 1. отримання: завдань, розпоряджень, доручень, запитiв.
5.1.2. надання: звiтiв, довiдок, вiдповiдей, матерiалiв з питань поточноТ

дiяльностi.
5.2. З структуРнимИ пiдроздiлами !епартаменту соцiальноI полiтики

виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii) з питань:

5.2.1. отримання: листiв, повiдомлень, роз'яснень.
5.2.2. надання: запитiв, звiтiв, листiв.
5.3. З санаторно-курортними закладами та центрами реабiлiтацiТ.
5.4. З yciMa вiддiлами Управлiння.

Заступник нач€uIьника управлiння Лена хIЛИк


