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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiалiста вiддiлу контролю соцi€ulьних виплат та Тх цiльового

використання Управлiння працi та соцiального захисту
населення Подiльськоi раЙонноI в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

1.1. Головний спецiалiст вiддiлу контролю соцiальних виплат та iх
цiльового використання (далi - головний спецiалiст вiддiлу) Управлiння працi
та соцiального захисту населення Подiльськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii (далi - управлiння) здiйснюе контроль за правильнiстю надання
державноi соцiальноi допомоги малозабезпеченим сiм'ям, допомоги на дiтей
одиноким матерям, яка призначаеться з урахуванням доходу сiм'i, субсидii для
вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних lrослуг, придбання
скраrrленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива (далi
державна соцiальна допомога), цiльовим використанням коштiв державного
бюджету, спрямованих на цю мету.

1.2. В своiй роботi головний спецiалiст керусться Конституцiею
Украiни, законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, N4iHicTepcTBa соцiальноТ полiтики
Украiни, Законом uПро запобiгання корупцiТ>, розпорядженнями голiв
КиТвськоТ MicbKoT та районноi державних адмiнiстрацiй, правилами
внутрiшнього службового розпорядку управлiння, наказами начальника

управлiння, Положенням про вiддiл та цiеtо посадовоrо iнструкцiею.
1.З. Головний спецiалiст вiддiлу в своТй роботi пiдпорядкову€ться

начаJIьнику вiддiлу, заступнику начальника вiддiлу, начальнику управлiння.
1.4. Посада головного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорiТ <В>

посад державноТ служби.
1.5. На посаду головного спецiалiста вiддiлу призначаеться особа, яка

мас громадянство УкраТни. наявностi вищоi освiти ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, вiльне володiння державноIо MoBoIo.

1.6. Призначення на посаду головного спецiалiста вiддiлу та звiльнення
з неТ здiйснюсться наказом начаJIьника управлiння з дотриманням вимог
Закону УкраТни uПро державну службу> та чинного законодавства про працю.
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1.7. За вiдсутностi головного спецiалiста його обов'язки виконуе особа,
призначена у встановленому порядку, яка набувас вiдповiдних прав та несе
вiдповiдальнiсть за наJIежне виконання покладених на нет обов'язкiв.

2. Завдання та обов'язки

Головний спецiалiст вiддiлу:
2.1. Перевiряе достовiрнiсть та повноТ iнформашiТ про доходи i майновий

стан осiб, якi входять до складу ciM'T, що звертасться за призначенням
державноТ соцiальноi допомоги.

2.2. Проводить вибiрковi перевiрки особових справ одержувачiв
державноI соцiальноi допомоги за рiшенням керiвника.

2.3. Складае акти за пiдсумками перевiрки з висновками щодо
правильностi призначення державноТ соцiальноi допомоги.

2.4. ЗдtйсНЮе монiторинг призначення та виплати державноТ соцiальноi
ДОПОМоГи i проводить аналiз причин порушення законодавства з питань
надання державноi соцiальноi допомоги.

2.5. ГОтУе Пропозицii щодо припинення державноТ соцiальноТ допомоги,
позбавлення права на продов)tення строку iT надання, зменшення розмiру
допомоги у випадках, передбачених законодавством.

2.6. Опрацьову€ запити i звернення народних депутатiв УкраТни та
депутатiв КиТвськоi MicbKoT ради.

2.7. Розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян.

2.8. отуе самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами
iнформацiйнi та аналiтичнi матерiаJIи для подання головi ПодiльськоТ районноТ
в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii.

2.9. Забезпечуе доступ до публiчноТ iнформацii, розпорядником якоТ е

управлiння.
2.\0. Забезпечус у межах cBoix повноважень реалiзацiю державноТ

полiтики стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом.
2.||. Забезпечу€ захист персон€Lльних даних.
2.|2. Проводить вибiрковi, за дорученням Киiвського мiського центру

по нарахуванню та здiйсненню соцiальних виплат, перевiрки з метою
пiдтвердження факту проживання в Подiльському районi MicTa Киева
тимчасово гrеремiщених осiб.

2.|З. Бере участь в спiвпрацi з мiсцевими органами виконавчоТ влади та
громадськими органiзацiями у вирiшеннi питань соцiального захисту
населення.

2.I4.He допускае розголошення та розкриття в буль який спосiб
персональних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому у
зв'язку з виконанням слух<бових обов'язкiв.



2.|5. Забезпечуе здiйснення
корупцii.

2,|6. Виконуе iншi обов'язки

tJ

заходiв щодо запобiгання i протилii

вiдповiдно до законодавства.

3. Права

Головний спецiалiст вiддiлу ма€ право:

3.1. Проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з
метою визначення складу ciM'i, ступеня нужденностi та можливостей
знаходження додаткових дх(ерел для iT iснування шляхом опитування осiб, якi
входять до складу ciM'T, що звертасться за призначенням державноi соцiальноi
допомоги, родичiв, iнших осiб у разi виникнення потреби в уточненнi
обставин, що стосуIоться справи.

З.2. Проводити разом з представниками Подiльського районного у MicTi
киевi центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi, Службою у справах
дiтей та ciM'i або самостiйно вибiрковi обстеження окремих сiмей з метою
перевiркИ цiльовоГо викорИстаннЯ допомогИ для забеЗпечення наJIежних умов
для утримання та виховання дiтей, на яких виплачуються вiдповiднi суми
державноТ допомоги при народженнi дитини.

3.З. Вiдвiдувати мiсце роботи осiб, якi входять до складу ciM'T, що
зверта€ться за призначенням державноi соцiальнот допомоги, для проведення
перевiрки вiдомостей про ix доходи за умови пред'явлення рiшення про
ПРОВеДеННЯ ПеРеВiрки власнику або уповноваженому ним органу вiдповiдного
пiдприемства, установи, органiзацii, фiзичнiй особi - суб'екту пiдприсмницькоТ
дiяльностi.

3.4. Отримувати вiд пiдприсмств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб
- суб'ектiв пiдприсмницькоi дiяльностi необхiдну iнформацiю та вiдомостi з
питань, що належать до ik компетенцii.

3.5. Робити запити та безоплатно отримувати вiд територiальних
органiв ДФС, Регiонального сервiсного центру МВС в MicTi Киевi,
!ержфiнiнспекцii, fiержавноi служби з питань геодезiТ, картографii та
кадастру, Пенсiйного фоrrду УкраТни, територiальних органiв ДМС,
реестрацiЙних служб, що проводять реестрацiю прав на нерухоме майно, бюро
технiчноI iнвентаризацii, вiддiлiв державноi реестрацii aKTiB цивiльного стану,
органiв охорони здоров'я, iнших органiв виконавчоТ влади та органiв мiсцевого
самоврядування, а також навч€шьних закладiв, пiдприсмств, установ,
органiзацiй ycix форlr,r власностi iнформацiю, необхiдну для перевiрки
достовiрностi даних, отриманих вiд осiб, якi звертаються за призначенням
державноТ соцiальноi допомоги.

3.6. Брати участь у здiйсненнi монiторингу соцiальних проблем району
та вносити до мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядування пропозицii щодо полiпшення соцiального захисту населення,
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ПИТаНЬ СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ окремих категорiй громадян та сiмей

4. Вiдповiдальнiсть

4,1, Головний спецiалiст вiддiлу, як державний службовець заневиконання чи неналежне виконання службових обоБкiв, перевищенняповноваженъ, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноТслужби несе вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiни ,,Прозапобiгання корупцii> та кПро державну службу>.

5. Взаемовiдносини (зв2язки) за посадою

вiддiлу у процесi виконання покладених на нього

5.1. З Щепартаментом соцiальноТ полiтики вико]КиiЪсъкоi MicbKoT Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiсrdБ1"l"".;::uп,
5, 1,1, Отримання: постанов, наказiв, роrпор"джень, iнструкцiй, листiв.5,1.2. Надання: звiтiв, вiдповiде й ,u' n "rr.
5.2. З ДФС Уr<раТни з питань:
5,2,1, Отримання: вiдповiдей про доходи громадян району.5.2.2. Надання: запитiв про доходи громадян району.

5,3, З регiональним сервiсним центром мвС в MicTi Кисвi з питань:5.3.1. Отримання: вiдповiдей .rроnnЬйпrовий стан громадян району.5.з.2. НаданнЯ: запитiв про майновий стан громадян району.

5.4. З пiдприсмствами з питань:
5.4.1. Отримання: iнформацiТ про заробiтну плату юридичних осiб.5.4.2. Надання: запитiв на достЬвiрнiсть iriО"рr]цr у довiдкахюридичних осiб про заробiтну плату.

5.5. З вiддiлами управлiння з
5.5.1. Отримання: особових

соцiальних допомог.
5,5.2. Надання: повернення особових справ пiсля перевiрки.

Головний спецiалiст
обоdязкiв взаемодiе:

Началъник вiддiлу контролю соцiальних
виплат та Тх цiльового використання

З iнструкцiеtо ознайомлений(а) :

питань:
справ для перевiрки надання ycix видiв
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