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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiалiста вiддiлу органiзацiйно-аналiтичноi роботи

управлiння працi та соцiального захисry населення
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1.1. Головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйно-аналiтичноi роботи (далi
головниЙ спецiа-гriст вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту

населення Подiльськот районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (далi
Управлiння) забезпечуе контроль за своечасним виконанням вiдповiдей на
звернення громадян та здiйснюс заходи з дiловодства.

1.2. ГолОвниЙ спецiалiст у своiй роботi керуеться Конституцiею Украiни,
Законами УкраiЪи, нормативно-правовими актами Президента Украiни,
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни,
,.Щепартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT
Ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii), КиТвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстРацii та ПодiльсЬкоi райоНноТ В MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацiТ,
положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл та своею посадовою
iнструкцiсю.

1.3. Головний спецiалiст вiддiлу повинен знати змiст i вмiти правильно
застосовувати в ходi реалiзацii cBoik повноважень положення КонститучiТ
Украiни, Законiв Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, пПро
запобiгаНня коруПцii>>, <ПРо держаВну службУ>, <<ПРо державну тасмницю)),пПро звернення громадян), пПро iнформацiю>, <Про мiсцеве
самовряДуваннЯ в УкраiЪi>>, <<ПрО мови), iнструкцii з питань дiловодства,
iншi законодавчi, нормативнi та iнструктивно-методичнi документи з питань,
вiднесених до компетенцiТ Управлiння, Положення про Управлiння,
Положення про вiддiл.

|.4. Головний спецiалiст вiддiлу в своiй роботi пiдпорядкову€ться
начальнику вiддiлу, начальнику Управлiння
Управлiння.

1"5. Посада головного спецiалiста вiддiлу

та заступнику начаJIьника

вiдноситься до категорii <В>
посад державноТ служби.



1,6. На посаду головного спецiалiста вiддiлу може бути призначена
особа, яка мае виЩУ ocBiTY ступенЯ молодшО.о du*-aBpa uOo Oun-aBpa i
вiльно володiе украiЪською мовою.

|,7 , ПРИЗНаЧеННЯ На ПОСаДу головного спецiалiста здiйснюеться на
конкурснiй ocHoBi, або iншим чином, передбачениМ Законом УкраТни <Про
державну службу>. Звiльнення з посади здiйснюеться вiдповiдно до Код"пЪу
законiв про працю та Закону Украiни кПро державну службу>.

1.8. За вiдсутностi головного спецiалiста його обов'язки викону€
посадова особа, визначена в установленому законодавством порядку.

II. Завдання та обов'язки
Головний спецiалiст:

2,L проводитЬ В установленому порядку первинне опрацювання
документiв, зверненЬ громадян, запитiв i звернень народних депутатiв
УкраТни та депутатiв КиiвськоТ мiськоi ради, якi надiйшли з ПодiльськоТ
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii та Щепартаменту соцiальноТ
полiтики виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиiЪськоi мiськоI
державноi адмiнiстрацii) В iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
кединий iнформацiйний простiр територiальноi |ромади MicTa Киева>>,
системi електронного документообiry dскоДr, (даrri - АскоД) направляс
ix у вiддiли та cTpykTypHi пiдроздiли Управлiння згiдно резолюцii;

2.2. здiйснюе реестрацiю вихiдноi кореспонденцiт на
громадян та вiдправляе ii поштою;

2.з. рееструе, опрацьовуе та контролюс виконання звернень, Що
надходять до КБУ <<Контактний центр MicTa Киева>;

2.4. бере участь у розробцi, координацii та контролi за здiйсненням
заходlв, спрямованих на пiдвищення ефективностi роботи, пов'язаноi iз
зверненням громадян в Управлiннi;

2.5. приймае участь у пiдготовцi аналiтичних матерiалiв та звiтноi
документацiТ;

2.6. забезпечуе облiк осiб, якi звертаються в Управлiння з питань
направлення В установи та заклади, Що надають соцiальнi послуги, сприяе в
оформленнi документiв цим особам;

звернення

2.8. забезпечуе органiзацiю дiловодства в
дотримання iнструкцiТ з дiловодства та надас
працiвникам;

2.9. дотримуеться правил внутрiшнього службового розпорядку;
2.10. в межах своеi компетенцii виконус доручення керiвництва та готуе

проекти вiдповiдi на звернення громадян;

Управлiннi, контролюс
методичну допомогу



2,1l, не допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб
персонаЛьних даних фiзичних осiб, якi булуть довiренi, стануть вiдомi йому узв'язку з виконанням службових обов'язкiв;

2.|2. здiйснюе заходи щодо запобiгання корупцiТ;

2.1з. забезпечуе виконання роботи пiдроздiлiв Управлiння в системi
АСКОД;

2.I4. на перiод вiдсутностi начальника вiддiлу виконус його обов'язки.

III. Права
Головний спецiатliст мае право:

3.1. ВНОСИТИ На РОЗГЛЯД нач€шьнику вiддiлу пропозицiТ щодо полiпшення
роботи вiддiлу та приймати рiшення У вiдповiдностi з посадовими
обов'язками;

з.2. запитувати, за згодою свого керiвництва, та отримувати вiд
посадових осiб iнших органiв виконавчоi влади iнформацiю, необхiдну для
виконання службових обов'язкiв;

3.3. брати участь у перевiрках пiдвiдомчих пiдроздiлiв з питань, що
належать до компетенцii вiддiлу;

3.4. брати участЬ у засiданнях, нарадах, ceMiHapaX, Що проводяться в
Управлiннi з питань, пов'язаних з функцiон€lJIьними обов'язками.

IV. Вiдповiда_пьнiсть

головний спецiалiст, несе вiдповiдальнiсть за неякiсне або несвоечасне
виконання посадових завдань та обов'язкiв, бездiяльнiсть або
невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведiнки
державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну
службу та iT проходженням.

V. Взаемовiдносини за посадою
Головний спецiалiст працюс у взаемодiТ з спiвробiтниками ycix вiддiлiв

Управлiння.

Начальник вiддiлу
д Вiкторiя IBAHOBA

З iнструкцiею ознайомлений (на):
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