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посАдовА Iнструкtця
головного спецiалiста вiддiлу санаторно-курортного обслуговування та

реабiлiтацii Управлiння працi та соцiального захисту населення Подiльськоi

районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

та реабiлiтачiт (далi - головний спецiалiст вiддiлу) управлiння працi та

"оцi-""ого 
захисту населення Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii (далi - Управлiння) забезпечуе роботу щодо соцiального захисту
пiльговИх категорiй населення вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

1.2. ГолОвний спецiалiст вiддiлу у своiй роботi керу€ться Конститучiею
УкраiЪи, законами УкраТни, нормативно-правовими актами Президента

УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики

Украiни,,Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвради
(КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) Киiвськоi мiськоi та ПОДiЛЬСьКОi

районноI в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, ПоложенняМ ПРО УпРавЛiННЯ,

а також цим Положенням
1.З. Головний спецiалiст вiддiлу пiдпорядковуеться начальнику вiддiлУ,

заступнику начаJIьника вiддiлу, заступнику начальника управлiння,
нач€uIьнику Управлiння.

1.4. Посада головного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до каТеГОРiТ КВ>

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

мас громадянство УкраIни, наявнiсть вищоi освiти ступеня МОЛОДШОГО

бакалавра або бакалавра, вiльне володiння державною мовою.
1.6. Призначення на посаду головного спецiалiста вiддiлу та звiльнеНня З

неi здiйСнюстьсЯ наказоМ начuUIьнИка УпраВлiннЯ з дотриМанням вимог Закону
Украiни <Про державну службу> та чинного законодавства про працю.

1.7. За вiдсутностi головного спецiалiста його обов'язки виконус особа,
призначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав та несе

ЗАТВЕРДЖУЮ

вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на неi обов'язкiв.

L



2. Завдання та обов'язки.

Головний спецiалiст вiддiлу:
2.|. ЗабеЗпечуе прийом та органiзацiю оздоровлення у супроводi MaTepi,

-батька або особи) яка замiнюе батькiв дiтей киян:
- якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiТ,

забезпеченнi iT проведення, учасникiв вiдсiчi збройноi агресii РосiйськоТ
Федерацii, BiKoM до 14 poKiB;

- вiйськовослужбовцiв вiйськових частин NN 2260, 2269, З027, 3030,
30бб, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, Al799, А|9з7, А2299, A4l93 якi
дислокуються на територiТ MicTa Киева, BiKoM до 14 poKiB;

- загиблих (померлих) киян, якi бра_lrи безпосередню участь в
антитерористичнiй операцii, забезпеченнi iT проведення, учасникiв вiдсiчi
збройноi агресiI РосiйськоТ Федерацii, BiKoM до l8 poKiB.

2.2. Забезпечу€ прийом та органiзацiю санаторно-курортного лiкування
учасникiв бойових дiй, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй
операцii та постраждаltих учасникiв Революцii Гiдностi.

2.З. Забезпечуе прийом та органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку
дiтей, якi потребують особливоi соцiальноi уваги та державноТ пiдтримки в
дитячих центрах <<Артек> i <Молода гвардiя) та ведення сдиного електронного
ресстру оздоровлення та вiдпочинку дiтей.

2.4. Розглядае та ре€струе заяви на облiк громадян пiльгових категорiй
населення, на забезпечення санаторно-курортним лiкуванням та

особистот гiгiсни.
2.5. Iнформуе громадян пiльгових категорiй населення про наявнiсть

санаторно-курортних путiвок.
2.6. Складае акти вiдмов вiд запропонованих в телефонному режимi

путiвок.
2.'7. Веде облiкову звiтнiсть щодо облiку та оздоровлення громадян

пiльгових категорiй.
2.8. Несе вiдповiдаrrьнiсть за створення та ведення нижчезазначеноi

документацiТ:
- книги облiку ре€страцiТ заяв на путiвки;
- книги реестрацii путiвок в caнaTopнo-KypopTHi заклади вiдпочинку.
2.9. Здtйсню€ видачу направлень на виготовлення технiчних та iнших

засобiв реабiлiтацii осiб з iнва_гliднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших осiб, якi
мають право на безоплатне забезпечення технiчними та iншими засобами
реабiлiтачii.

2.|0. Забезпечуе ведення централiзованого банку даних з проблем
iнвалiдностi (I]БI).

2.\1. Несе персонuLльну вiдповiдальнiсть за iдентичнiсть iнформацii, яка
вноситься в базу даних за даними первинних документiв.

2.12. Забезпечус осiб з iнвалiднiстю та iнших категорiй населення
засобами пересування, засобами спiлкування та обмiну iнформацiею в Mipy ik



надходження вiд .щепартаменту соцiальноi полiтики Виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиIвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii).

2.|з. ЗабезпеЧуе видаЧу засобiВ особистОi гiгiени особам похилого BiKy,
особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнва_lriднiстю та дiтям з м€шозабезпечених та
багатодiтних сiмей

2.|4. Забезпечуе ведення компоненту програмного модулю
кОприбуткування засобiв особистоi гiгiени> комплексноi мiськоi цiльовоТ
програми <Електрона столиця)).

2.\5. Веде облiк особових справ, несе персонаJIьну вiдповiдшrьнiсть за
стан дiючих особових справ.

2.|6. Спiвпрацю€ з санаторно-курортними закладами.
z.l1. Готус TpboxcTopoHHi договори на забезпечення санаторно-

курортним лiкуванням учасникiв бойових дiй, якi брали безпосередню участь
В аНТИТеРОРИСТИЧНiЙ операцii та постражд€lлих учасникiв Революцii Гiдностi.

2.18. Бере участь у проведенi iнвентаризацii особових справ одержувачiв
санаторно-курортних путiвок та технiчних засобiв реабiлiтачiI.

2.|9. Надае потребу у забезпеченнi санаторно-курортним лiкуванням
громадяН пiльговоТ категорii населення та оздоровлення дiтей,якi потребують
особливоi соцiа_rrьноi уваги та державноi пiдтримки для направлення
узагальненоi iнформацiт .щепартаменту соцiаrrьнот полiтики виконавчого
ОРГанУ Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii).

2.20. ГотУе проекти вiдповiдей до вищестоящих органiзацiй та нада€
ВiДПОвiдi на звернення громадян пiдприемств, установ, органiзацiй з питань,
якi вiдносяться до компетенцii вiддiлу, вживае заходи щодо усунення
чинникiв, якi викликають скарги.

2.2|.IНфОРмУс населення з питань, що наJIежать до компетенцii вiддiлу.
2.22. Готуе iнформацiйний MaTepiarr для стенду управлiння, слiдкуе за

постiйниМ вiдновленням iнформацii вiдповiдно до змiн у дiючому
законодавствi.

2.23. Несе персонЕrльну вiдповiда_пьнiсть за збереження майна та
технiчного обладнання.

2.24. Не допускае розголошення та
персон€rльних даних фiзичних осiб, якi будуть
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.25. Забезпечус захист персон€uIьних даних.
2.26. Забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформацii.
2.21 . Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii.
2.28. Виконуе доручення начаJIьника вiддiлу, заступника начаJIьника

ВiДДiЛУ, ЗаСТУПника нач€шьника Управлiння та начЕшIьника Управлiння, звiтуе
ПРО ВИКОНаНУ роботу та дотримуеться правил внутрiшнього службового
розпорядку.

2.29. Систематично/..Zy. Uистематично вивчае чинне законодавство Украtни.
2.З0. Користуеться iнформацiсю Територiальноi громади MicTa Киева для

Украiни.

отримання iнформацii щодо ресстрацii фiзичних осiб.
2.Зl. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганню та протидiТ

корупцiТ.

розкриття в буль-який спосiб
довiреннi, стануть вiдомi йому у



3. Права

3.1. ВИНОСИТи на розгляд заступнику нач€uIьника вiддiлу, начаJIьнику
вiддiлУ та керiвНицтвУ УправлiНня пропОзицii щодО покращення умов роботи
працiвникiв вiддiлу.

3.2. Подавати пропозицiТ щодо впровадження нових форм та методiв
роботи.

з.з. Одержувати методичну допомоry в .Щепартаментi соцiальноТ
полiтики.

3.4. НаДаВаТи запити до вищестоящих установ та органiзацiй ycix форм
власностi.

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

3.б. На просування по службi, пiдвищення ква_гriфiкацii.

4. Вiдповiдальнiсть

ГОловний спецiалiст вiддiлу, як державний службовець за невиконання
ЧИ нен€Llrежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
ПОРУшення обмежень, гtов'язаних з проходженням державноi служби несе
Вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiни <Про запобiгання
корупцii>> та <<Про державну службу>.

5. Взаемовiдносини з посадою

ПiД час виконання покладених на нього завдань взаемодiс iз
СТРУКТУРНиМи пiдроздiлами Управлiння, Щепартаменту соцiальноi полiтики
Виконавчого органу КиТвради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ),
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а також з
ОРГанаМи мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, установами,
органiзацiями, громадянами.

Начальник вiддiлу санаторно- /-

'/Щ 
Вiкторiя LЦ4БУЛЬСЬКАкурортного обслуговування та реабiлiтацii
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