
ЗАТВЕРДЖУЮ
Нача_гrьr*ак Управлiнтrя працi та
с оцiального захисту населенrul
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi

oi адмiнiстрацii
Свiтлана БЕРНАДСЪКА

>> аЗ 20|9 року

головного спецiалiста вiддiлу HapaxyBaHIUI державноi соцiалъноТ допомоги
управлiння працi та соцiального захисту населенIuI

Подiльськоi райошлоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1 . Зага_пьллi положенця

1.1. Головний спецiа.гriст вiддiлу нарахування державноi соцiальноi допомоги(д-i - головний спецiа-rriст) Управлiння праui та соцiалrьного захисау населеннrI
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi - Управлirшя),
призначае, перераховуе та приймае рiшенrrя щодо соцiальrтrоr допомог та
компенсацiй. Систематично вивчае змiни у законодавствi та пiдвищуе свою
квалiфiкацiю.

1.2 В своiй роботi керуеться Констиryцiею Украiни, законами Украirrи,
нормативно-правовими актами Президев:га Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
MIiHicTepcTBa соцiа_шьноi полiтики УкраiЪи, ffепартаменту соцiалъноi полiтики
виконавчого органу Киiвсъкоi MicbKoi рuдч (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
правилами внутрiшнього слух<бового розпорядку Управлiння, наказами
нача-пьника Управлiння, а також Положенням про вrддiл та цiею посадовою
iнструкцiею.

1.3. ГОЛОвний спецiалiст в своiй роботi пiдпорядковуеться начальнику
вiддiлу, заступнику началъника Управлiння, начilIьнику Управлiння.

1,4. На посаду головного спецiа.гriста призначаеться особа, яка ма€
ГРОМаДяНСтВо Украiни, повну вищу ocBiry ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра, вйьне володiння державною мовою.

1.5. ПризначенюI на посаду здiйсr*оетъся на конкурснй ocHoBi або iншим
чинОМ, передбаченим Законом Украiни пПро державну службу> та чинниl\{
законодавством про працю.

I.6. Головний спецiа-шiст вйдiлу повинен знати Конституцiю Украiни;
закони Украiни <<Про держав}rу службу> та кПро запобiгаrшя корупцiЬ>.
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1,7, Звiлънентш з посади здiйстrюеться вiдповiдно до КЗпП Украiли таЗакону Украiни uПро державЕу службу>.
1,8, За вiдсутностi головного спецiалiста його обов'язки виконуе iншийголовний спецiалiст вiмiлу та за визначен}uIм начальника вiддiлу.

2. Завдаrшя та обов'язки

2.1. Призначае та приймае рiшення щодо призначеншI державноi соцiа.гlьноi
допомоги, формуе в 9лектронному виглядi Ьсобовi .глpu"" з призначення
софшlьноi допомоги,

2,2, Несе вiдповiдальнiсть за прави;tьнiстъ цризначенIUI, розрахунку та
перерахунку соцiальноi допомоги та компеноацiй згlднъ з чинЕим законодzlвством.

2,з, Приймае по реестру особовi справи для здiйснення цризЕачош1,I,
рееструе в журн€rлi реестрацiI обробки заявlособових сщрав.

2,4, Здiйснюе призначення Bcix видiв державноi соцiальноi допомоги та
компенсацiй:

- державноi допомоги сiм'ям з дiтьми;
- держав Hoi соцiально i допомоги мапозаб езпеченим сiм'ям,
- державноi соцiа"пьноi допомоги особам з iнвалiдriстю з дитинства та дiтям з

iнвалiднiстю;
- щомiсячноi грошовоi допомоги особi, яка

iнвалiднiстrо I. чи II групи внаслiдок психiчного
проживае

розладу,
рzlзом з особою з

який за висновком
лlкарськОi KoMicii медичноГо закпадУ потребуе постiйного стороннъого догJUIд/, на
догляд за ним;

- доржавноi соцiаrrьноi допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та
особам з iнватliднiстто;

- допомоги на дiтей сирiт та дiтей, позбавлснш< батькiвського пiклування,
грошове забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам;

- тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати
алiментiв, не мають MoжJIr-BocTi утримувати дI4тиЕу або мiсце проживання ix
невiдоме;

- допомоги на похованIш;
- компенСацiйноi виIIпатИ фiзичниМ особам, якi надаЮть соцiальнi послцzги;
- щомiсячноi компенсацйноi виrшати нецраIцоючiй прачоздатнiй особi, яка

ДОГЛЯДаС За ОСОбОЮ З iНВаЛiднiстю I групи, а також за престарiлим, якrтй досяг 80_
рiчного BiKy;

- однорiвовоi винагороди жiнкам, яким присвоено почесне званюI Украiни
кМIати-героiлш>;

- однорrtзовоi матерiальноi допомоги
людьми;

вiд торгiвлiособам, якi постр€Dкдtши
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- щомiсячноi адресноi допомоги _

покрит.гя витрат на проживан}UI, в тому
послуг;

внутрlшнъо перемiщеним особам дJIя
числ1 на оплату жIплово-комуЕальних

- матерiальноi допомоги вiйськовослужбовrцм, звiльненим з вiйськовоicTpo'.o'oi сrцrжби, а також iншi види дaр**rоi допомоги вiдповiдно дозаконодавства Украiни;
- вiдшколrванrш BapTocTi

<мунiципалъна H;IюI )).

послуги з догляд/ за дитиною до трьох poKiB

2.5. Приймае заявИ громадяН, якi поданi В електроннiЙ формi (зВИКОРИСТаН}UIМ ЗаСОбiВ ТеЛеКОМУнiкацiйних систем, через офiцi*rrи веб-сайтмiнсоцполiтики або iнтегрованi з ним iнформацiйнi сист.r" op.uHiB виконавчоtвлади та мiсцевого самоврядувашUI, зокрема з використаншIм квалiфiкованого
електронного пiдгrеlоу ).

2,6, Своечасно здiйснюе призначенIUI, розрахунок розмiру та визначення
TepMiHiB надання державноi соцiальноi до.rоrо.r, цроводить перерахунки
соцrальноi допомоги вiдцовiдно до змiн у законодавствi та прожиткового
MiHiMyMy.

2,7, Несе персонztльнУ вi.щrовiдалънiсть за iдентичнiсть iнформацii, якавноситься в бази даних за даЕими первинних документiв, правилънiсr" розра*у**уабо перерахуIжу призначеноi державноi софальноi допомоги та компенсацiй.
2,8, Бере участь у проведеннi iнвентаризацii особовю( справ одержувачiв

допомог.
2.9. Систематично вивчас чинне законодавство Украiни,
2.ю. Iнiцiюе необхiднiсть перевiрки достовiрностi iнформачii, поданоi удокументах на при3начення ycix видiв державноi соцiальноi допомоги, формуе

реестр дIIя передачi особових справ державним соцiальним iнспекторам.
2.1l' Забезпечуе дотримання TepMiHiB, визначених законодавством, при

пр из начеrrнi дерrкавно i с о цiа-гrь но i до uомоги.
2,|2' Гоryе звiтнiстъ по ycix вI4дах держuшноi соцiа-шьноi допомоги довищестоящих органiзацiй.
2.Lз. Гоryе проекти вйповiдей до вищестоящрtх

вйповiдi на звернення громадян.
органiзацiй та нада€

2,I4, Несе персон€Lльну вiдповцальнiсть за збереження майна та технiчного
обладнанrrя.

2.15. Не допускае розголошеннrI та розцритгя в будь-який спосiб
ПеРСОНаJIЪН}ГХ ДаНLD( фiЗИЧНИХ ОСiб, якi будцrть довiренi, стануть вiдомi йоr"rу у
зв'язкУ з виконаншIм службових обов'язкiв.

2,|6. ЗабезпеЧуе захист персончшьних данI,D(.
2.17, Забезпечуе органiзацiю та виконанюI завдань по пожежнiй безпецi в

межах cBoix повновtDкень.
2.18. Забезпечуе здiйсненIUI заходiв щодо запобiгання та протlадii корупцii.



2,19, ЗабеЗПеЧУе У МеЖаХ cBoix повноважень реалriзацiю державноi полiтикистосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом.
2,20, Постiйно iнформуе населеншI цро стан здiйснення визначених закономповнов€Dкенъ.

2,21, Забезпечуе веден}ш единоi iнформацiйно-аналiтичноi системисоцiального захисту населен}uI (IАССЗН), пЪтримуе едине iнформацiйне iтелекомунiкацiйне середовище у складi iкформацiйноi i*r6рu"rруктури
Мiнсоцполiтики та власний сегмент локальноi мережi.-

2,22, Проводить iнформацiйно-роз'яснюв€UIьну робоry серед населеншt зпитань, що нtlпея(ать до його компетенцii, роз'яснюе громадянам положенIrrI
норматиВно-правовиХ aKTiB В межаХ компетенцii, у тому числi через засоби
MacoBoi, iнформацii.

2,23, ЗДiЙСНrОе ОбМiН iНфОРмацiею з .Щержавною фiскальною службою гrро
джерела та суми отриман}D( доходiв фiзичнюt осiб, якi звернулись за
призначенням державноi соцiальноi допомоги.

2,24. Бере rrасть у роботi KoMicii, cTBopeнoi при Подiльськiй райолшiй в
MicTi Киевi дерrr<авнiй адмiнiСтрацii з питанъ ,rp"."u".H}UI державноi соцiа-гrьноi
допомоги малозабезпеченим сiм'ям.

2.25. Виконуе додатковi завдання заступникiв та начаJIъника управлiнrrя,
2,26. Забезпечуе веденIUI единоi iнформацiйно-аналiтичноi системи

соцiального 3ахистУ населонЕrI (IАссзн), .riorp"rye едине iнформацiйне i
телекомунiкацiйне середовище у складi iформачiйноi iнфрасrруктури
Мiнсоцполiтики та власЕий сегмент лок€lJIьноi мережi,-

2,27, В разi необхiдностi здiйснюс rтрийом громадян.

3. Права

Мае право:
3.1. Виносити на розгJUIд начrUIъника вi/tдiлу, заступника начаJIъЕика

управлiння пропозицii щодо покращення умов роботи працiвнlжiв вiддiлу.
3.2. Подавати цропозицii щодо вцровадження нових форr *,.rодiв роботи.
3.3, Одержувати методичну допомогу в ,щепартаментi соцiальноi полiтики.
з.4. Надавати запити до вищестоящих установ та органiзацiй ycix форм

власностi.
3.5. На поваry особистоi гi.щrостi, справедпиве та шанобливе ставленшI до

сsбе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв та |ромадян.

4. Вiдlовiдалънiсть

4.1.головний спецiалiст, як державний службовецъ за невиконанюI чи
ненапежне виконан}ш службових обов'язкiв, перевищецнlI повноважень,
порушенюI обмеженъ, пов'язаних з проход2кенIим державноi служби, носе



вiдповiдальнiсть передбачену Законами
uПро державЕу службу>.
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Украiни кПро запобiгання Kopylщii> та

5. Взаемовiдносини за посадою

для виконан}ul обов'язкiв та реалiзафя прав головного спецiа-lriста
взаемодiе:

5.1. з {епартамонтом соцiаrrьноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi радп ( Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстр ацii).

5 .2 . з Головним iнформацiйно-обчислюв:шьним центром,
5.3. з yciMa вiддiлами Управлiння;
5.4. З ВЦдiлами по роботi з дiтьми Подiлъськоi райоттноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii.

Начальник вiддiлу HapaxyBaнrul
державноi соцiальноI допомоги олена ФоСТ

З iнструкчiею ознайомленi (а):

d,,0k M:rra/-{bpъ_ - о-/, о5, а2-/9
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