
заступника нач€Lпьника вцдlлу санатор
реабiлiтацiT Управлiння працi та соцiально

1.1. Заступник
обслуговування
Управлiння працi
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi - У
реалiзацiТ державноi полiтики у сферi соцiаrr
громадян пiльгових категорiй,вiдповiдно до ч

L2. В своiй роботi заступник
Конституцiсю УкраТни, законами УкраiЪи,
Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB У
полiтики УкраIни, .Щепартаменту соцiально
Киiвради (КиТвськоi MicbKoi державноi адм
Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державни)
Управлiння) а також цим Положенням.

1.3. Заступник начЕLпьника вiддiлу
нач€Lпьнику вiддiлу, заступнику нач€чIьни
Управлiння.

1.4. Посада заступника начальника
посади державноi служби.

1.5. На посаду заступника нач€шьника
ма€ громадянство Украiни, виrцу
спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним piB
роботи на посадах державноi служби категорi
органах мiсцевого самоврядування, або досв
пiдприемств, установ та органiзацiй незалеж
одного року, вiльне володiння державною мо

1.б. Призначення на посаду заступника
на конкурснiй ocHoBi або iншим чином,
державну службу>.

1.7. Звiльнення з посади заступника
вiдповiдно до КЗпП Украiни та Законом Ук и <Про державну службу>.
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iддiлу признача€ться особа, яка
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ем магiстра, спецiалiста, досвiд
<<Б> чи <В> або досвiд служби в
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1.8. За вiдсутностi
виконуе начаJIьник вiддiлу
яка набувае вiдповiдних прав та несе вiдпов
покладених на неi обов'язкiв.

2.1. Координуе роботу вiддiлу та piBHoM
спецiалiстiв.

2.2. Органiзовус роботу з докумен
законодавством та регулюс роботу щодо
пiдроздiлами управлiння, що пов'язанi з дiял

2.З. Здiйснюе перевiрку особових с
курортне лiкування, оздоровлення дiтей, якi
уваги та державноi пiдтримки, забезпечення
реабiлiтацii та засобами особистоi гiгiени.

Надае органiзацiйно-методичну
у межах cBoik повноважень, дотри

заступника на

з iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiй
громадян, якi п

катастрофи 2 категорii, осiб,

2.5. Органiзовуе та контролю€
лiкування осiб
переслiдувань,

Чорнобильськiй атомнlи
антитерористичноi операц iI.

2.6. Органiзовуе та контролюсзабез
MaTepi, батька або особи, яка замiнюе батькiв

- якi брали безпосередню участь
забезпеченнi ii проведення, учасникiв вiдсi
Федерацii, BiKoM до l4 poKiB;

- вiйськовослужбовцiв вiйськових част
30бб, 3078, 1465,1498, 2428, л0222, л0525,
дислокуються на територii MicTa Киева, BiKoM

- загиблих (померлих) киян, якi б
антитерористичнiй операцiТ, забезпеченнi iT

2.1. Органiзовуезабезпечення оздоро
потребують особливоi соцiальноТ уваги та д
центрах <<Артек>> i <Молода гвардiя>.

2.8. Контролюс наповнення та ведення
оздоровлення та вiдпочинку дiтей.

2.9. Контролюс призначення грошовоi .

курортного лiкування деяким категорiя
законодавства Украiни.

2.10. Органiзовуе та контролю€ вида
технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii
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ння та вiдпочинку дiтей, якi
ржавноi пiдтримки в дитячих
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пенсацii BapTocTi санаторно-
громадян вiдповiдно до
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iб з iнва_lriднiстю, дiтей з



iнва_гliднiстю та iнших осiб, якi мають
технiчними та iншими засобами реабiлiтацiТ.

2.t|. Формуе в центр€л"лiзованому бан
трьох та двох cTopoHi договори на забез
засобами реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстю, дiте

2.t2. Контролюе ведення централi
iнвалiдностi (ЩБI), iнших iнформацiйних си

2.|З. Органiзовуе
осiб з iнвалiднiстю та

та забезпечуе нап
дiтей з iнвалiднiстю

путiвками
до Micb

документiв, перелiк яких визначено реабiлiта
2.\4. Спiвпрацюе з реабiлiтацiйними

направлення осiб з iнвалiднiстю та дiтей з
установ.

2.|5. Готуе TpboxcTopoHHi договори
надання реабiлiтацiйних послуг дiтям з iH
черебрального паралiчу.

2.|6. Контролюс: забезпечення видачi
похилого BiKy, особам з iнвалiднiстю,
малозабезпечених та багатодiтних сiмей.

2.|'7. Контролюе ведення компо
кОприбуткування засобiв особистоi гiгiсни
програми <<Електрона столиця)).

2.18. Забезпечус санаторно-курортним
яких пов'язана з аварiс]ю на Чорнобильськiй
за трьохстороннiми договорами та _

бюджету MicTa Киева вiдповiдно
Назустрiч киянам> на 20|9-2021 piK.

Z.l9. Iнформуе громадян пiльгових ка
санаторно-курортних гtутiвок.

2.20. Складае акти вiдмов вiд зап
путiвок.

2.21. Веде облiкову звiтнiсть щодо
пiльгових категорiй.

2.22. Несе вiдповiда;rьнiсть за створен
документацii:

- книги облiку реестрацiТ заяв на путiвки
2.2З .Спiвпрацю€ з санаторно-курортним_
2.24. Надас потребу у забезпеченнi

iнвалiднiстю та окремих категорiй населення
реабiлiтацiТ, засобами особистоi гiгiени, сан
здiйсненнi компенсацiйних виплат, оздоро
особливоi соцiальноТ уваги та держа
законодавством Украiни, та направля€ узаг€Lл
соцiальноI полiтики виконавчого органу Ки
MicbKoi державноi адмiнiстрацii).
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2.25. Опрацьовуе документи в iнфор
<Сдиний iнформацiйний простiр територiаль
електронного документообiгу (АСКОД)>.

2.26. Готуе в установленому порядку
виконавЧоТ влади, пiдроздiлiв районноТ адмiн
полiтики, опрацьовус запити i звернення
депутатiв КиТвськоТ MicbKoi ради.

2.27. Складае та надас звiти щомiся
вищих органiв виконавчоi влади, звiти та п
Управлiння, надае оперативну iнформацiю
вiддiлу.

2.28. Готуе самостiйно або pzвoм з
iнформацiйнi та ана-гtiтичнi MaTepi али для
в McTi Киевi державноi'

2.Z9. Розглядас
громадян.

адмiнiстрацii.
в установленому зако

2.З0.Iнформу€ населення з питань, що
2.З|. Аналiзуе ефективнiсть роботи

удоскон€tлення роботи вiддiлу, сприяе вп
роботи.

2.32. Проводить консультацii, здiйс
громадян, пiдприемств, установ, органiзацi
компетенцii вiддiлу, вживае заходи щодо усу
скарги.

2.3З. Забезпечуе конфiденцiйнiсть н
стосусться заявникiв та членiв ik сiмей.

234. Забезпечус захист персонЕLльних
2.З5.Забезпечуе у межах cBoix повн

полiтики стосовно захисту iнформацiТ з
2.З6. Забезпечуе дотримання працiвни

службового розпорядку.
2.З7. Забезпечус здiйснення заходiв

корупцiТ.

3. Права

Заступник нач€Llrьника вiддiлу мае право:
3.1. Виносити на розгляд адмiнiстрацi

покращення умов працi працiвникiв вiддiлу.
3.2. Вносити пропозицii щодо матерiал

кращих працiвникiв вiддiлу.
3.З. Впроваджувати HoBi форми та мето
З.4. Одержувати методичну доп

полiтики виконавчого органу КиТвськоi Mi
державноi адмiнiстрацii).

йно-телекомунiкацiйнiй системi
i громади MicTa Киева (система

повiдi на запити вищих органiв
трацiТ, Щепартаменту соцiальноi

них депутатiв Украiни та

о, щоквартЕlJIьно, щорiчно до
:и роботи вiддiлу - пiдроздiлам
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iнш
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ми структурними пiдроздiлами
Iня головi ПодiльськоТ районноi

одавством порядку звернення

ь до компетенцii вiддiлу.
вiддiлу, вжива€ заходiв з

женню нових методiв та засобiв

розгляд письмових звернень
з питань, якi вiдносяться до
ення чинникiв, якi викликають

ноi до вiддiлу iнформацiТ, що

ь реалtзацiю державноТ
ним доступом.
и вiддiлу правил внутрiшнього

щодо запобiгання i протидii

Управлiння

та мор€шьного заохочення

роботи.
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3.5. На повагу особистоТ гiдностi, спра
до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв та гt

4. Вiдповiдальн

Заступник нач€шьника вiддiлу, як держ€
чи нен€Lпежне виконання службових обов'
порушення обмежень, пов'язаних з прохо
вlдповlдЕUIьнiсть передбаченими Законам
корупцiТ> та <<Про державну службу>.

5. Взасмовiдносини (зв'

fuя виконання обов'язкiв та реалi
вiддiлу взаемодiс:

5.1. З начальнIIком вiддiлу та начальн
5. 1. 1. Отримання: завдань, розпоряджен
5.1.2. Надання: звiтiв, довiдок, вiдповi

дiяльностi.

виконавчого органу Киiвськоi мiськоI
адмiнiстрацii) з питань:

5.2. З структурними пiдроздiлами Де

5.2.\. Отримання: листiв, повiдомлень,
5.2.2. Надання: запитiв, звiтiв, листiв.
5.3. З санаторно-курортними закладами
5.4. З yciMa вiддiлами Управлiння.

Начальник вiддiлу санаторно-
курортного обслуговування та реабiлiтацii

iнструкцiею ознайомлений(на) :

4
kq*---ч 2"/

)дливе та шанобливе ставлення
мадян.

ий службовець за невиконання
KiB, перевищення повноважень,

нням державноi служби несе
Украiни <Про запобiгання

ки) за посадою

я прав заступник начЕLпьника

ком Управлiння з питань:
доручень, запитiв.

й, матерiалiв з питань поточноi

соцiальноi полiтики
(КиТвськоТ мiськоi державноТ

'яснень.

центрами реабiлiтацii.

Вiкторiя ЦИБУЛЬСЪКА


