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llосАдовА IнструкцIя
завiдувача планово-економiчного сектору Управ.lrirrrrя працi та соцiального

Захисту населсtttlя Подi-llьськоТ районноТ в Micтi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii

I. Заr,альнi trоltоження

1.1 . Завizдувач IuIaHoBo - екоt{омiчltого сектору (:rалi завiдувач сектору)
Управлiння гrрацi та соцiа;Iь}Iого захисту насеJIеIIня [ lодiльськоТ райоrrноТ в
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ (дцалi * управлirrня) здiйснюе методичне
керiвництво й оргаtriзаlliю робо,ги з I]JIануваFIня ,га аналiзу результатiв
господарськоi дiяльн ocTi.

1.2, В своТй роботi керу€ться Консr,итуцiею УкраТни, законами УкраIни,
актами [1рези.цегr,га УкраТни та Кабir;ету VliHicl,piB УкраТни, наказами
Мiнфiну, iнruими норма,гивно-I1равовими докумеt{l,ами, Законом Украiни
<I1po запобiгання корупцii>, розпорялItеннями голiв КиiвськоТ MicbKoT та
РаЙОrrноТ державних адмiнiстрацiй, правиJIами внутрiшнього службового
РОЗПОрЯlIку управлiння, наказами начаJIьника управлiння, наказами та
iншими IIорматив}{о-правовими актами, що реl,ламентують бюджетнi
вi/Illосиtlи i фiнаrrсово-госпоllарську :liя.ltьтлiсть установи, 11оложенням про
Управrrirrllя, а також I Iо.ltожеttl,tям IIро сс,кl,ор та tцiсltо IIосадо]]оrо iHcTpyKtlicto.

l .3. ЗавiдцzваI] сектору в своtй робогi rriдцrорялковусIlся начаItыtикоrзiугrранlitл-lя.
l .4. l Iосада завiдувача секl,ору вiдtлоситься до IIocalI ка,геr.орii <Б>.

1.5. lIризначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi або
iншим чином, tlередбаченим Законопд УкраТни кГtро державну службр.
ЗвiltьнснrIя з IIосади здiйснюс,гься Bi2lгroBillнo llo Ко2цексу законiв про гIрацю
УкраТrrи ,га l3aKolry УкраТrrи <I Ipo l(ержавну службу>,

l.б. I-ta посаlцу завiлувача сектору призIIачасться особа, яка мас
громадяI{с,гво Украiни, вищу освi,гу вiдrlовiдного професiЙноr,о спрямування
за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, спеrцiалiст,а, досвiд роботи на
Посадах державноi с.lrужби категорiТ <Б>> чи <В> або .,tосвiд служби в органах
Mict(eBo1,o самовря/tуваI{ня, або ltосвiл роботи на керiвних посадах
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пiдприсмсl,в, установ f,a органiзаrцiй rлезалежно Bill фор* tsласностi не менше
одного роК}, вiльне володiння дерх(авI{оIо мовою.

II. Завдання ,га обов'язки

Завiдувач сектору:
2.1. Забезпечуе оргаrriзацirо роботи та несе

вiдповiдальнiс,гь за IIапрямком робоl,и сектору управлiгtt-ля,
2.2. Здiйснюс методичI{е керiвrlицтво Й органiзаuiю роботи з

Ilланування l,a аналiзу резуль,га,гiв l,осrIодарськот дiяльностi шiдвiдомчих
установ та громалських органiзацiй (вiдповiдно до мережi розпорядникiв i
одержувачiв коштiв мiсцевого бюджету).

2.З. ЗабезпеT ус економiчне lrлаIjування видаткiв вiдповiдно до
можJtивос,гей бrод>ttе,гу, реаJIьних rrотреб бюджеr,ttих ус,ганов соцiального
захис,гу та олержувачiв коrштiв,га обгруr{тованих розрахункiв.

2,4. Прово7lиr,ь аналiз бю/lжеr,ttих заIIитiв, гtо/lаних ро:]l]орядrIиками
бюджеr'них KoruTiB, з ,гочки зору Тх вi/tllовiлtrос,гi Met,i, rrрiорит,еr,нос,гi
видаткiв, а також ефек,гивностi використання бюджетних коштiв.

2.5. Надас роз'яснеttня та консультацiТ з питань складання
бюджетних запитiв liрацiвFlикам шi,,tвiдомчих ycTa[loB, в тому числi через
едину Iнформацiйну, Систему Уriравлir,lttя Бюджетом (далi - €IСУБ).

2.6. Забезr'rечус узагаJIьнеIIпя iнформачii rцодо бюджетних запитiв,
Поланих розпорядниками бюлже,гrlих коштiв, та llоllаllня iT на розгляд до
фiнансового управлiння ПодiльськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii через €IСУБ.

2.1. Забезпечус роботу з формуваI{ня зведених кошторисiв, зведених
плаlлiв використання бlоджеr,trих коltt,гitз, звеllеIIих п.ltaHiB асиl,нувань
ЗаГаJIьIlоI'о фогr2lу бю.,,tже,гу та звеltених ltланiв стtеlliального фонлу при
формуваrlнi iнформаrtiТ Iцоllо бtо/(же,гttих заIIиl,iв, tlо.,.цагIих розпоря/lниками
кош,гiв.

2.8. Органiзовуе роботу по затвердженню/rtогодженню кошторисiв,
планiв асиI,нувань заI,аJIьног,о/сIlеl(iаJIь}Iого фоrrлу бrоджету пiдвiдомчих
установ, ttланitз використанI-1я бtоllхсетних коштiв громадських органiзацiй,
вiдпоrзi.цrlих розрахуllкiв до кошl,орисiв та планiв t]икористання бюджетних
коt_ti,гiв, ш,гатних розltисiв rriдвiдомчих установ.

]-IерсональiIу

складання паспортiв
в тому числi через

до кошторисiв та
ш{оllо IIерерозподiлу

2.9. Надас роз'яснення та консультацii з питань
бюджетних програм працiвникам пiдвiдомчих установ,
еIсуБ.

2.10. Забезпечус: роботу що/Iо в}lесення змiн
розрахуIлкiв ;to коIll1,орисiв у разi обгруllr,ованоТ гtо,греби
бюдя<етttих KoшlтiB.

2.||. Постiйно забезгtечуе робо,гу щодо вIIесення даних с,госовно
замовлеI]ня бю/dже,глtих KotuTiB для оl,римання фiнансування
пi;lпорядкоtsаних установ,tа tромаlцських органiзацiй через еlСУБ.



2.12. Забезrlе,лус роботу ll(ollo органiзаrtiТ дiя.lrьностi з вгrут.рiшнього
контролю.

2.|З. Забезпечус роботу з пiдготовки та подання перiодичноi звiтностi
ДО !епартаменту соцiальноТ полir,ики виконавчого органу КиТвськоТ мiськоi
раДИ (КиiвськоТ мiськоi 7державноТ адмiнiстрачiТ), фir-rаrrсового управлiння
ПодiльськоТ районноТ в MicT,i Кисвi державноТ адмirriс.грашiТ тощо,

2.14. Орl,аrriзовус робоr,у з lзикоrIання контроjtьIlих завдань.
2.15. Виконус iншri oKpeMi дцоручення начаJ,Iьника управлiння.
2.16. Забезпечуе роботу щодо опрацювання документiв в

iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй сис,гемi <единий iнформацiйний простiр
територiальноТ громади MicTa Киева (система електронного документообiгу
кАСКОД>).

2,17. В межах компетенiliТ сек,гору, забезпечус виконання завдань i
заходiв, гrередбачених мiськими t{iлt,овими програмами " Гурбо,га. Назустрiч
киянам",га <Соцiальне парl,нерство)).

2.18. Органiзовус робоr,у з lriдгоl,овки та прове/lення засi/lань KoMicii з

вiдбору громадських органiзацiй для надання фiнансовоТ пiд,гримки з

бюджету MicTa Itиева, вiдtrовiлно до М[ЦI <Соцiаrrьне партнерство)).
2.19, ГIостiйrrсl з/tiйсrttое озrlайомлення та вивчення нормативно-

ме,гоIIичIIих 1,а довiдкоlзих lцoKyMeHTiB з IIитань IIJ]аIIування ,га використання
бюджетних коштiв.

2,20. Забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТ
корупцiТ.

2.21. Опрацьовус запити i звернеI{ня народirих депута,гiв та депутатiв
КиТвськоТ MicbKoT ради в межах компетенцiТ сектору.

2.22. Не допускас розгоJlоIIjення 
,га розкриl-гя в буль який спосiб

tlерсональних даних фiзичних осiб, якi булуть довiреннi, стануть вiдомi йому
у зв'язку з tsиконанням с,lrужбових обов'язкiв.

IIl, I tpaBa
Завiztувач сектору мас право:
3. l . Взасмодiяr,и,га о/lержувати Bi71 ст,руктурttих гIi2цроздilriв уlrрав.ltiння

необхiдirу iнформацirо ,га документiв /UIя виконанtIя гlоклалених на нього
завдапь.

3.2. Отримува,ги ква;riфiковаI{у доrlомогу вiл керiвникiв структурних
гliдрозлi"il i в управ-ltiння.

З.3. ЗдiйсIlювати контроль за дотриманням пiдвiдомчими установами
та громадськими орг,аrriзацiями чинttого законодавства;

3.4. llодава,ги на розгляд начаJIьника управлiння пропозицiТ з питань,

uio належать до комгIетенцii сектору.
3.5. Не lrриймаr,и ло обробки ,га виконання фiнансовi документи,

оформrIеlлi з гrорушенням вимоI, 1lиtIIJоI,о законодавс,гва.
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IV. Вiдповiдальнiсть
4.1 . Завi;tуваIi сек,гору, як /tержалзtlий с"ltухtбовсllь за I{евиконання чи

I]енаJIежне виконаI]FIя сlrужбових обов'язкiв, rlереtsищення повноtsажень,
порушення обмежень, пов'язаних з гrроходженням державнот сrrужби та за
вчинення дiй, перелбачених Законом УкраТни "[1ро запобiгання корупцiГ',
несе вiдповiдальнiсть на пiдставi Закону УкраТни "l1po державну .rrу*бу" ,u
чинного законодавстtsа УкраТни.

V. Взасмовillносини за поса/{ою

ДЛЯ ВИКОНаННя обов'язкiв 1,а реалiзацiТ lrрав завiдувач сектору
взасмолiе:

5.1. З КеРiвl-tиками Bcix струкl,урrrих rriдроз:li;riв управлiння з питань
отримаIIня наказiв, розпоряджень, iнструкцiй, роз'яснень та iнших
норматиI]t{их докуменr,iв дIJIя tIроt]еllенttя/складанrля фiнансового аналiзу
тощо.

5.2. З ГОЛоВними бухгалr,ерами пiдвiдомчих установ стосовно
ОТРИМаНня rrеобхiдних звiт,них даних лJIя проведення фiнансового аналiзу,
звiтностi тощо.

5.3. З керiвниками пiдвi/tомчих ус,ганов та громадських органiзацiй, з
бУхгал'гсрами пi/llзiдомчих ycTatIoB стосовно I{адання коIJсуJlьтацiй,
роз'яснень дiючого законодавства та rIорядку його застосування, в межах
своеi компетенцiТ.

З iнструкrliею ознайомrrений (а):


