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I. Загальнi положення
1.1. Вiддiл органiзацiйно-аналiтичноi роботи (далi вiддiл) €структурним пiдроздiлом Управлiння працi та сьцiаrrьного захисту

населення Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (дй
Управлiння) i пiдпорядковуеться у свой дiяльностi 

"u.r*ur"*yУправлiння та заступнику нач€Lльника Управлiння згiдно з розподiломобов'язкiв.
1.2. Вiддiл забезпечуе якiсне i свосчасне виконання робiт вiдповiдно дотиповоi iнструкцii затвердженоi розпорядженням Киiъськоi Micbkoi Ради(КиiЪськоТ MicbKoi державноi адмiнi.rрчцiт; вiд 25.09.2018 Nэ 1747;
1,3, ВiДДiЛ У СВОIй Дiяльностi керуеться Конституцiсю украIни,

законамИ Украiни, норматиВно-правовими актами Президента Украiни,
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi-полiтики Украiни,
!епартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу КиiъськоI MicbkoT
ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацiт) КиIвськоi Micbkoi
державноТ адмiнiстрацii та Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii, Положенням про Управлiння а також цим Положенням.

1,4, Вiддiл очолю€ начzUIьник, який признача€ться на посаду та
звiльняеться з посади начальником Управлiння.

II. Завдання та обов'язки
2.1. Основними завданнями вiддiлу е:

2.|.|. здiйснеНня контРолю за виконанням документiв вищих органiв
виконавчоi влади, а саме: aKTiB та доручень Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, Верховноi Ради УкраТни, звернень та запитiв народних
депутатiв УкраiЪи, звернень громадян та |ромадських органiзацiй,
iнформацiйних запитiв вiд громадян, установ та орiанiзацiй.

2.|.2. вивчення, з'ясування проблем та причин надходження скарг та
звернень громадян з метою полiпшення соцiального захисту населення
Подiльського району;

2.|.З. здiйснення аналiтичноi та методичноi роботи з питань
ДiЛОВОДСТВа Та ЗВеРНеНЬ Громадян в Управлiннi та структурних пiдроздiлах.



2.2. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

2.2,I. опрацьовуе в установленому порядку документи, звернення
громадян, пiдприемств, установ та органiзацiй, що надходять до
Управлiння, запити i звернення народних депутатiв Украiни та депутатiв
КиIвськоi MicbKoI ради;

2.2.2. рееструе вхiдну, вихiдну та внутрiшню кореспонденцiю та готу€
проекти вiдповiдi на звернення громадян;

2.2.3. готуе кореспоНденцiЮ до резолЮцii та забезпечус надходження ii
у вiддiли та пiдвiдомчi установи;

2.2.4. вiдправляе вихiдну кореспонденцiю;
2.2.5. вiдповiдае за здiйснення обробки вхiдноi та вихiдноi

кореспонденцiт за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи
<<сдиний iнформацtйний простiр територiальноi громади MicTa Киева>
система електронного документообiгу кАСКо!) (далi -АСкоД);

2.2.6. опрацьовуе документи для службового користування;
2.2.7. здiйснюе нагадування та контроль за термiнами виконання

документiв та звернень громадян;
2.2.8. готуе пропозицii щодо вдоскон€шення розгляду скарг та звернень

громадян;
2,2.9. забезпечус облiк осiб, якi звертаються в Управлiння з питань

направлення в установи та заклади, Що надають соцiальнi послуги, сприя€ в
оформленнi документiв цим особам;

2.2.|0. ресструс, опрацьовуе та контролюс виконання зверненЬ, Що
надходять до КБУ <<Контактний центр MicTa Киева>;

2.2.1l. органiзовуе роботу по розмноженню кореспонденцii;
2.2.12. готуе звiти до ,Щепартаменту соцiальноI полiтики виконавчого

органу КиiвськоТ MicbKoi Ради (Киiвськоi мiськоI державноi адмiнiстрацii) та
подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (в межах
компетенцii);

2.2. 13 . Здiйснюс ана-ltiз виконання нормативно-розпорядчих документiв,
стан виконавськоi дисциплiни в Управлiннi;

2.2.14. ОРганiзовус роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та
використання архiвних документiв (в межах компетенцii);

2.2.|5. склада€ зведену номенклатуру Управлiння та здiйснюе
контроль.

2.3. Вiддiл забезпечус:

2.3.|. якiсне i своечасне виконання робiт по дiловодству;
2.з.2. доступ до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоi е

Управлiння (в межах компетенцii);
2,3.З. виконання завдань пов'язаних з державною таемницею та

ДОТРиМання режиму ceкpeTHocTi згiдно законодавства держави (у межах
повноваженъ);



2.з.4. реалiзацiю державноi полiтики стосовно захисту iнформацiТ з
обмеженим доступом ( у межах повноважень);

2.3.5. захисТ персонаЛьниХ даних( у межаХ повноважень);
2.з.6. здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii.
2.3.7. поширення iнформацii щодо роботй Управлiння (у межах

повноважень);
2.з.8. пiдготовку iнформацiйних та аналiтичних матерiалriв самостiйно

або разом з iншими структурними пiдроздiлами для подання головi
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

2.з.9. органiзацiю дiловодства в Управлiннi, контролюс дотримання
iнструкцii з дiловодства та надання методичноi допомоги працiвникам;

2.3.10. органiзацiю роботи пiдроздiлiв Управлiння в системi АСКОД;

III. Права
Вiддiл мае право:
3.1. брати участь у розглядi питань, що стосуються дiяльностi вiддiлу,

i прийняттi вiдповiдних рiшень;
3.2. одержувати вiд вiддiлiв Управлiння та структурних пiдроздiлiв

iнформаЦiю необХiдну для виконання покладених на вiддiл iu"дu"";
3.3. перевiряти i контролювати дотримання вимог законодавства у

сферi дiловодства та звернень |ромадян в Управлiннi та пiдпорядкованих
пiдроздiлах;

3.4. iнформувати керiвництво Управлiння у разi покладення
виконання роботи, що не н€Lпежить до компетенцii вiддiлу чи виходить за ix
межi, а також у випадках, коли iншi пiдроздiли чи посадовi особи не
надають документи, iншi матерiа-гrи, необхiднi для вирiшення порушених
питань;

3.5 з€шучати за згодою керiвництва Управлiння спецiалiстiв iнших
вiддiлiв Управлiння для пiдготовки документiв, а також для розробки i
здiйснення заходiв, якi проводяться вiддiлом вiдповiдно до покладених на
нього завдань;

З.6. брати участь у нарадах, якi проводяться в Управлiннi.

IV. Взасмовiдносини
Вiддiл у процесi виконання покладених на нього завдань взасмодiе з

iншими структурними пiдроздiлами управлiння,,.Щепартаментом соцiальноТ
полiтики виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi мiськоi
державнот адмiнiстрацii), Подiльською районною в MicTi Киевi державною
адмiнiстрацiею, iншими органами державноi влади, пiдприемствами,
установами, органiзацiями, об'еднаннями громадян та окремими
громадянами.
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