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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
старшого iнспектора вiддiлу органiзацiйно-аналiтичноi роботи

Управлiння працi та соцiального захисту населення
ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1.1. Старший iнспектор вiддiлу органiзацiйно-аналiтичноI роботи (далi -

старший iнспектор вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту
населення (лаrri - Управлiння) ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii забезпечус ведення поточного дiловодства, формування справ.

1.2. Старший iнспектор вiддiлу у своiй роботi керусться Конституцiею
УкраiЪи, Законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiа-гlьноi полiтики
Украiни, Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi
мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), КиТвськоi MicbKoi та
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, Положенням про
Управлiння, Положенням про вiддiл, правилами внутрiшнього службового
розпорядку

1 .3.

нач€шьнику вiддiлу, заступнику начrLпъника Управлiння, начапьнику
Управлiння.

|.4. Старший iнспектор вiддiлу е службовцем Управлiння.
1.5. На посаду старшого iнспектора вiддiлу призначаеться особа, яка

мае громадянство УкраТни, вищу ocBiTy або базову вищу ocBiTy, володiе

украiнською мовою та основними принципами роботи на комп'ютерi.
1.6. Старший iнспектор вiддiлу призначаеться на посаду та звiльняеться

з посади нак€вом нач€Lпьника Управлiння з дотриманням вимог трудового
законодавства УкраiЪи.

|.7 . За вiдсутностi старшого iнспектора вiддiлу його обов'язки виконуе
посадова особа, призначена у встановленому порядку, яка набувае
вiдповiдних прав та несе вiдповiдаrrьнiсть за належне виконання покладених
на неi обов'язкiв.

, Управлiння та посадовою iнструкцiею.
Старший iнспектор вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться



II. Завдання та обов'язки
Старший iнспектор:

2.|. ЗДiЙснюс ресстрацiю вхiдноТ кореспонденцiТ вiд пiдприемств,
органiзацiй та установ та звернень громадян;

2.2. ЗДiйснюе реестрацiю вихiдноТ кореспонденцii iз Управлiння та
вiдправляе iT поштою( у разi необхiдностi);

2.З. ЗДiйснюе контроль за термiнами виконання доручень керiвництва
СПiвробiтниками Управлiння по вхiднiй кореспонденцii вiд пiдприемств,
установ та органiзацiй та звернень громадян;

2.4. здiйснюе прийом, ресстрацiю та вiдправлення документiв
iнформацiйно-телекомунiкацiйна системi < €диний iнформацiйний простiр
територiальноi громади MicTa Кисва система електронного документообiгу
( АСКОД)>;

2.5. забезпечуе контроль за використанням маркованоi продукцii;
2.6. в МеЖах свосi компетенцii виконуе доручення керiвництва, готуе

проекти вiдповiдi на звернення громадян та iншi документи;
2.7. збирае iнформацiю з вiддiлiв управлiння та пiдвiдомчих

пiдроздiлiв для под€шьшого узагаJIьнення;
2.8. не допускае розголошення та розкриття в будь-якiй спосiб

персональних даних фiзичнiтх осiб , якi будуть довiренi , стануть вiдомi йому
у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв;

2.9. дотримуеться правил внутрiшнього службового розпорядку;
2.10. забезпечус виконання роботи пiдроздiлiв Управлiння в системi

АСКО!;
2.||. забезпечус органiзацiю дiловодства в Управлiннi, контролюе

дотримання iнструкцii з дiловодства та нада€ методичну допомогу
працiвникам.

III. Права
Старший iнспектор мае право:

3.1. вносити на розгляд нач€Llrьнику вiддiлу, заступнику начальника
Управлiння та нач€IJIьника'Управлiння пропозицii щодо полiпшення роботи
вiддiлу та приймати рiшення у вiдповiдностi з посадовими обов'язками;

З,2. брати участь у рiзних перевiрках вiдповiдно до чинного
законодавства з питань , що н€Lпежать до компетенцiТ вiддiлу;

З.З. використовувати отриману iнформацiю вiд iнших органiв,
пiдприемств, установ, вiддiлiв, для використання cBoik посадових обов'язкiв.

IV. Вiдповiдальнiсть

Старший iнспектор вiддiлу вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
Украiни несе вiдповiдальнiсть за невиконання чи нен€шежне виконання



службовиХ обов'язкiв, перевиЩення повноважень, порушення обмежень,
пов'язаних з виконанням службових обов'язкiв та за вчинення дiй,
передбачених законом УкраТни кПро запобiгання корупцii>

V. Взасмовiдносини за посадою

старший iнспектор пiд час виконання покладених на нього завдань
взасмодiс з iншими структурними пiдроздiлами Управлiння,,щепартаменту
соцiа-гrьноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi Ради ( КиiвськоТ
мiськоI державнот адмiнiётрацiт), Подiльськот районноi у MicTi Киевi
державнот адмiнiстрацii, органiзацiями-надавачами послуг, а також
пiдприемствами, установами та органiзацiями Bcix форм власностi.

Начальник вiддiлу
органiзацiйно-аналiтичноТ роботи м 
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