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районноi в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii.

1. Загальнi положення

1,1. Головний спецiа_гliст вiддiлу санаторно-курортного обслуговування
та реабiлiтацii (далi - головний спецiалiст 

- 
вiддф) Управлiння пръцi та

СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ населення Подiльськоi районноi в Micii Киевi деiжавноi
алмiнiстрацii (далi - Управлiння) забезпечуе роботу щодо соцiального захисту
пiльгових категорiй населення вiдповiдно до.r"""ого законодавства УкраiЪи.

1.2. Головний спецiалiст вiддiлу у своТй роботi керуеться Конституцiею
Украiни, законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента
УКРаiНИ, КабiНеТУ MiHicTpiB УкраТни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики
УкраiЪи, .Щепартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого органу Киiвради
(китвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii), Киiвськоi MicbkoT та Подiльськоi
районноТ в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння,
а також цим Положенням.

ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiа-ltiста вiддiлу санаторно-курортного обслуговування та

реабiлiтацii Управлiння працi та соцiал""о.о ,u*".ry населення ПодiльськоТ

пiдпорядкову€ться нач€шьнику вiддiлу,
заступнику нач€Lпьника управлiння,

1.3. Головний спецiалiст вiддiлу
заступнику начiLпьника вiддiлу,
нач€Lпьнику Управлiння.

1.4. Посада головного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорiТ <В>
посад державноi служби.

1.5. На посаду головного спецiалiста вiддiлу призначасться особа, яка
ма€ громадянство Укратни, наявнiсть вищот освiти ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, вiльне володiння державною мовою.

1.6. Призначення на посаду головного спецiалiста вiддiлу та звiльнення з
неi здiйснюеться наказом начЕUIьника Управлiння з дотриманням вимог Закону
украiъи <про державну службу> та чинного законодавства про працю.

1.7. За вiдсутностi головного спецiалiста його обов'язки виконуе особа,
призначена У встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав та несе
вiдповiдальнiсть за н€uIежне виконання покладених на неi обов'язкiв.



2. Завдання та обов'язки.

Головний спецiалiст вiддiлу:
2,|,Забезпечу€ прийом |ромадян пiльгових категорiй населення, а саме:
- BeTepaHiB вiйни та працi;
- громадян, якi постражд€UIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи 2 та lкатегорiI;
- осiб з iнвалiднiстю;
- дiтей з iнвалiднiстю.
2,2, Розглядае та рееструе заяви на облiк для забезпечення санаторно-

курортною путiвкою.
2.3. Здiйснюе забезпечення санаторно-курортними путiвками:
- BeTepaHiB працi;
- громаДян, якt, постражДЕLпи внаслiдок ЧорнобильськоТ катастро ф, 2

категорii.
2,4, Iнформуе громадян пiльгових категорiй населення про наявнiсть

санаторно-курортних путiвок.
2,5. СкЛадас акТи вiдмов вiд запропонованих в телефонному режимiпутiвок.
2.6. Веде облiкову звiтнiсть

пiльгових категорiй.
2.7. Несе вiдповiдальнiсть за

документацiТ:
- книги облiку ресстрацii заяв на путiвки;
- книги реестрацii путiвок в caнaTopнo-KypopTHi заклади вiдпочинку.
2.8. Здiйснюе видачу направлень на виготовлення технiчних та l"tпr*

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

2.9. Забезпечуе ведення централiзованого банку даних з проблем
iнвалiдностi (I$I)

2.|0. Несе персон€Lльну вiдповiдальнiсть за iдентичнiсть iнформацii, яка
вноситься в базу даних за даними первинних документiв.

2.1I. Забезпечус осiб з iнвалiднiстю та iнших категорiй населення
засобамИ пересування, засОбами спiлкування та обмiну iнформацiею в Mipy ik
надходження вiд !епартаменту соцiалъноI полiтики Виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT Ради (КиiвськоI MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ).

2.|z. Веде облiк особових справ, несе персон€ш""у 
"Цrовiдальнiсть 

за
стан дiючих особових справ.

2.|з. Спiвпрацюс з санаторно-курортними закладами.
2.|4. Бере участЬ у проведенi iнвентаризацii особових справ одержувачiв

санаторНо-курорТних путiВок та технiчних засобiв реабiлiтацii.
2.15. Надае потребУ У забезпеченнi осiб з iнва-пiднiстю, дiтей з

iнваrriднiстю та окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами

щодо облiку та оздоровлення |ромадян

створення та ведення нижчез€вначеноi

реабiлiтацii, для направлення узагальненот iнформацiт !епартаменту



СОЦiаЛЪНОi ПОЛiТИКИ ВИКОНавчого органу КиiЪськоi MicbKoT ради (киiъськоr
MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

216, Готуе проекти вiдповiдей до вищестоящих органiзацiй та надаевiдповiдi на звернен.ня громадянпiдприемств, установ, органiзацiй з питань,якi вiдносяться до компетенцii вiiдiлу, вживае заходи щодо усуненнячинникiв, якi викликають скарги.
2.17.Iнформуе населення з питань, що н€lJIежать до компетенцii вiддiлу.

?_!,?: Ч:'"+"рмачiйнlй матерi€rл.для стенду управлiн"", .r,iд*у.".uпостiйним вiдновленням iнформацii. вiдповiдно змiн у дiючомузаконодавствi, звiтуе про виконану роботу.
2.19. Несе персон€tльнУ вiдповiдальнiсть за

технiчного обладнання.
збереження майна та

2,20, Не допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб
персон€rльних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому узв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.2|. Забезпечуе захист персон€шьних даних.
2.22. ЗабезпеЧус: конфiДенцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформацii
2.2з. Забезпечус: здiйснення заходiв щодо запобiганн, корупцiТ.
2,24. Виконуе доручення начЕUIьника вiддiлу, ,u.rупйпu начальника

вiддiлу, заступнИка начulЛьника УправлiНня та начаJIьника Управлiння, звiтуе
про виконану роботу та дотримусться правил внутрiшнього службовоiо
розпорядку.

2.25. СистемаТичнО вивчае чинне законодавство УкраiЪи.
2.26. Забезпечус здiйснення заходiв щодо зu.rобi.а""о

корупцii.

3. Права

3.1. Виносити розгляд заступнику начапьника9lrlll fl. Р\'51 Jrzл JcrUlYrlrrr4l(Y начаJlьника ВlДДlлУ, начапьникУ
вiддiлУ та керiвНицтвУ УправлiНня пропОзицii щодо покращення умов роботипрацiвникiв вiддiлу.

3.2. Подавати пропозицii щодо впровадження нових фор, та методiв
роботи.

з.з. Одержувати методичну допомогу в .Щепартаментi соцiа_lrьноi
полiтики

3.4. Надавати запити до вищестоящих установ та органiзацiй ycix формвласностi.
3.5. На повагу особистоi гiдностi, справедливе та шанобливе ставлення

до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв та громадян.
3.б. На просування по службi, пiдвищення квалiфiкацii.

4. Вiдповiдальнiсть

головний спецiалiст вiддiлу, як державний службовець за невиконаннrI

та протидii

вiддiлу,

чи ненuLпежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,



порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державнот служби несе
вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiъи ппро запобiгання
корупцii> та кПро державну службу>.

5. Взасмовiдносини з посадою

пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiе ,iз
СТРУКТУРНИМИ ПiДРОЗДiЛаМИ УПРаВЛiння, Щепартаменту соцiальноi полiтики
виконавчогО органУ КиiврадИ (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ),
ПодiльськоТ районноi В MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а також зорганами мiсцевого самоврядування, пiдприемar"чй", установами,органiзацiями, |ромадянами.

Начальник вiддiлу санаторно- 
|курортного обслуговування та реабiлiтацii ffИ 

Вiкторiя lРlБУЛЬськА
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