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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
ПРОВiдного спецiалiста вiддiлу санаторно-курортного обслуговування та

РеабiЛiтацiТ Управлiння працi та соцiального захисту населення ПодiльськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ.

1. Загальнi положення

1. 1. Провiдний спецiалiст вiддiлу санаторно-курортного обслуговування
Та реабiлiтацii (да-rri - провiдний спецiалiст вiддiлу) Управлiння працi та
СОЦiального захисту населення ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi
аДМiНiСтрацiТ (далi - Управлiння) забезпечус роботу щодо соцiа.гrьного захисту
Пiльгових категорiй населення вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

1.2. Провiдний спецiалiст вiддiлу у своiй роботi керу€ться Конституцiею
УКРаiНи, Законами УкраТни, нормативно-правовими актами Президента
УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики
УКРаТни, !епартаменту соцiа;lьноТ полiтики виконавчого органу Киiвради
(КиiвськоI MicbKoT державноi адмiнiстрацii), КиТвськоi мiськоi та Подiльськоi
РаЙОнноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння,
а також цим Положенням.

1.3. Провiдний спецiалiст вiддiлу пiдпорядковуеться начсLльнику вiддiлу,
заступнику нач€Lпьника вiддiлу, заступнику начапьника
начальнику Управлiння.

Управлiння,

1.4. Посада провiдного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорii <<В>

посад державноТ служби.
1.5. На Посаду провiдного спецiалiста вiддiлу призначаеться особа, яка

Мае ГРОМаДянСТВо Украiни, наявнiсть вищоi освiти ступеня молодшого
бакалавра або бака_гrавра, вiльне володiння державною мовою.

1.6. Призначення на посаду провiдного спецiалiста вiддiлу та звiльнення
З НеТ здiЙснюеться накЕвом нач€uIьника управлiння з дотриманням вимог
ЗаКОНУ УкраТни <Про державну службу>> та чинного законодавства про працю.

1.7. За вiдсутностi провiдного спецiаrriста його обов'язки виконуе особа,
ПРИЗнаЧена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав та несе
вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на неi обов'язкiв.

@



2. Завдання та обов'язки.

Провiдний спецiалiст вiддiлу :

2,1, Забезпечуе прийом громадян пiльгових категорiй населення, а саме:- BeTepaHiB вiйни та працi;
- громадян, якl постражд€Lпи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи 2 та 1категорiТ;
- осiб з iнвалiднiстю;
- дiтей з iнваrriднiстю.
2,2, РозГлядае та ре€струе заяви на облiк для забезпечення санаторно-курортною путiвкою.
2.3. Здiйснюс забезпечення санаторно-курортними путiвками:
- BeTepaHiB вiйни;
-осiб з iнвалiднiстю;
- жертв нацистських переслiдувань;
- учасникiв вiйни.
2.4. Iнформус громадян пiльгових

санаторно-курортних путiвок.
категорiй населення про наявнiсть

__,лrлЗ_r. 
Складае акти вiдмов вiд запропонованих в телефонному режимiпутlвок.

щодо облiку та оздоровлення громадян

створення та ведення нижчезaвначеноI

2.6. Веде облiкову звiтнiсть
пiльгових категорiй.

2.1. Несе вiдповiдальнiсть за
документацii:

- книги облiку реестрацii заяв на путiвки;
- книги реестрацiТ путiвок в caнaтopнo-KypopTHi заклади вiдпочинку.
2,8, Здiйснюе видачу направлень на виготовлення технiчних та iнших

засобiв реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших осiб, якiмають право на безоплатне забезпечення технiчними та iншими засобами
реабiлiтацii.

2.9. Забезпечуе
iнва_гliдностi (I]БI).

ведення централiзованого банку даних з проблем

2,I0, Несе персон€шьну вiдповiда-пьнiсть за iдентичнiсть iнформацiТ, яка
вноситься в базу даних за даними первинних документiв.

2,||, Забезпечуе осiб з iнвалiднiстю та iнших категорiй населення
засобами пересування, засобами спiлкування та обмiну iнформацiею в Mipy ix
надходження вiд Щепартаменту соцiальноi полiтики в"конu"чого органу
киiвськот Micbkoi ради (китвськот MicbkoT державнот адмiнiстрацii).

2.12. Забезпечуе видачу засобiв особистоТ гiгiени особЬм похилого BiKy,
особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю та дiтям з м€tлозабезпечен", iu
багатодiтних сiмей.

2.IЗ. Забезпечуе ведення
кОприбуткування засобiв особистоi
програми <Електрона столиця>).

компоненту програмного модулю
гiгiени>> комплексноi MicbKoi цiльовоi



2.|4. Веде облiк особових
стан дiючих особових справ.

2.I5. Спiвпрацюе з санаторно-курортними закладами.
2,16, Готуе Tpbo*cTopoHHi лЬ.оuор" на забезпечення санаторно-курортним лiкуванням осiб з iнвалiднiстю.
2,17, Бере участЬ у проведенi iнвентаризацii особових справ одержувачiвсанаторно-курортних путiвок та технiчних засобiв реабiлiтацii.2,18, Надае потребу у забезпеченнi санаторно-курортним лiкуваннямгромадян пiльговоi категорiТ населення для направлення узагальненоiiнформацii !епартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi

MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ). 
I

2.19- Готуе проекти вiдповiлей на звернення |ромадян пiдприемств,
установ, органiзацiй з питань, якi вiдносяться до компетенцii вiддiлу, 

"*""u.заходи щодо усунення чинникiв, якi викликають скарги.
2,20,Iнформуе населення з питань, що н€шежать до його компетенцii.
2.21. Готус iнформацiйний матерiал для стенДу управлiння, слiдкуе запостiйним вiдновленням iнформацii вiдповiдно змiн до дiо"ого законодавства,

звiтуе про виконану роботу.

справ, несе персонzlльну вiдповiдальнiсть за

2.22. Несе персонЕuIьну вiдповiдаrrьнiсть
технiчного обладнання.

за збереження майна та

z,zз, Не допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб
персонЕtJIьних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому узв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.24. Забезпечуе захист персонЕlJIьних даних.
2.25. Забезпечуе конфiденцiйнiсть наданот до вiддiлу iнформацii
2.26. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганЙ" корупцiТ.
2,27, Виконуе доручення начЕUIьника вiддiлу, .u.rу.rй*ч нач€шьника

вiддiлу, заступника начЕUIьника Управлiння та нач€шьника Управлiння, звiтуспро виконану роботу та дотримуеться правил внутрiшнього службовоiо
розпорядку.

2-28. Систематично вивчас чинне законодавство Украiни.
2.29. Користуеться iнформацiею ТериторiальноТ громади MicTa Киева для

отримання iнформацiТ щодо реестрацii фiзичних осiб.
2.30. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганню та протидii

корупцii.

3. Права

3.1. Виносити на розгляд заступнику начальника вiддiлу, начальнику
вiддiлУ та керiвНицтвУ УправлiНня пропОзицii щодО покращення умов роботипрацiвникiв вiддiлу.

3.2. Подавати пропозицii щодо впровадження нових фор1,a та методiв
роботи.

З.З. Одержувати
полiтики.

методичну допомогу в !епартаментi соцiа-гlъноi



3.4. Надавати запити до вищестоящих установ та органiзацiй ycix формвласностi.

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

3,6, На просування по службi, .riдuищення квалiфiкацii.

4. Вiдповiдальнiсть

ПРОВiДНИЙ СПеЦiа-ГliСТ ВiДдiлу, як державний службовець за невиконаннячи ненаJIежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби несевiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiни <про запобiгання
корупцiЬ> та <<Про державну службу>>.

5. Взаемовiдносини з посадою

пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiе iзСТРУКТУРНИМИ ПiДРОЗДiЛаМИ УПРаВлiння, Щепартаменту соцiальноi полiтикивиконавчого органу КиiЪради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii),Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi uдйi"iстрацi1, а також зорганами мiсцевого самоврядування, пiдприемar"ur", установами,органiзацiями, громадянами.

Вiкторiя IД4БУЛЪСЬКА


