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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
нач€Lпьника вiддiлу органiзацiйно-аналiтичнот роботи
Управлiння працi та соцiального захисту населення

подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацiI

. I. Загальнi положення
1.1.Начальник вiддiлу органiзацiйно-ана_гliтичноi роботи (далi

нач€Lпьник вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту насеJIення
ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii (далi
управлiння) забезпечус контроль за дотриманням единоi системи
дiловодства <АСКОД) в Управлiннi.

1.2.начатrьник вiддiлу пiдпорядковуеться нач€шьнику Управлiння та
заступнику начальника Управлiння.

1.3.Посада нач€uIьника вiддiлу вiдноситься до категорiТ кБ> посад
державноТ служби.

1.4.ПРИЗНаЧення на посаду нач€Lльника вiддiлу здiйснюсться на
конкурснiй ocHoBi, або iншим чином, передбаченим Законом Украiни пПро
державну службу>. Звiльнення з посади здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу
законiв про працю та Закону Украiни <Про державну службу>.

1.5.На посаду начальника вiддiлу призначаеться особа, яка ма€ вИЩУ
ocBiTy вiдповiдного професiйного спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним
piBHeM магiстра, спецiалiста, досвiД роботи на посадах державноТ служби
категорii кБ> чи <в> або досвiд служби в органах мiсцевого самоврядування,
або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ та органiзацiй
нез€rлежно вiд форм власностi не менше одного РокУ, вiльне володiння
державною мовою.

1.б.Начальник вiддiлу у своiй роботi керусться Конститучiсю Украiни,
законамИ Украiни, нормативно-правовими актами Президента Украiни,
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни,
.щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськот Micbkoi
ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii), Киiвськот мiськоI та
подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт, Положенням про
Управлiння, Положенням rTpo вiддiл, правилами внутрiшнього службового
розпорядку Управлiння та своею посадовою iнструкцiсю.

1.7.начальник вiддiлу повинен знати змiст i вмiти правильно
застосовУватИ В ходi реалiзацii cBoik повноважень КонститучiТ Украiни,



закони Украiни *про мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>>, <про запобiгання
корУпцii>, <<Про державну службу>, uПро державну таемницю), <Про
звернення |ромадян>>, <<Про iнформацiю>>, <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, <<ПрО мови)), iнструкцiТ з пита"" дiпо"одства, iншi iакЬнодавчi,
нормативнi та iнструктивно-методичнi документи з питань, вiднесених до
компетеНцiТ УпраВлiння, ПоложеНня прО Управлiння, Положення про вiддiл.

1.8.за вiдсутностi начшlьника вiддiлу його обов'язки виконус головний
спецiалiст вiддiлу.

II. Завдання та обов'язки
Нача-пьник вiддiлу:
2.1. здiйснюС контролЬ за виконанняМ документiв вищих органiв

виконавчоi влади, а саме: AKTiB та доручень Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, Верховноi Ради УкраiЪи, звернень та запитi" наролн"х
депутатiв Украiни, звернень громадян та громадських органiзацiй,
iнформацiйних запитiв вiд громадян, установ та органiзацiй;

2.2. здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, розподiляе обов'язки мiж
працiвниками вiддiлу, очолюе та контролюе ix роботу;

2.3. вiдповiдае за здiйснення обробки вхiдноi та вихiдноi кореспонденцii
допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйноТ системи кединий

iнформацiйний простiр територiальнот громади MicTa Киева> системи
електронного документообiгу
поштовоi скриньки Управлiння;

кАСКОЩ) (далi - АСКОД) та електронноТ

2.4. олрацьовуе документи для службового користування;
2.5. здiйснюе контроль за роботою iз зверненнями громадян Управлiння;
2.6. забезпечуе органiзацiю дiловодства

дотримання iнструкцii з дiловодства згiдно та
працiвникам;

в Управлiннi, контролю€
надае методичну допомогу

2.7. iнфОрмуе начальника Управлiння про стан виконавськоТ дисциплiни;
2.8. контролюе своечаснiсть пiдготовки i подання звiтiв та аналiтичних

матерiалiв в Управлiннi;
2.9. здiйснюе контроль за розглядом службовоi кореспонденцii та

термiнами виконання заяв i.скарг громадян;
2.10. готуе пошту на резолюцiю начальнику Управлiння;
2.1I. органiзовуе роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та

використання архiвних документiв в Управлiннi;
2.12 " узагаJIьнюе номенклатуру Управлiння;
2.1З. забезпечуе доступ та поширення публiчноТ iнформацii,

розпорядником якоТ е Управлiння;
2.|4. забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii;
2.15. не допускае розголошення та розкриття В буль-який спосiб

персон€lJIьних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому
у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв;

2.|6. координуе роботу пiдроздiлiв Управлiння в системi АСКоД;



2.I7. органiзовуе використання в Управлiннi електронного цифрового
пiдпису.

III. Права
Начальник вiддiлу мае право:
3.1. вносити на розгляд начальнику Управлiння пропозицii щодо

полiпшення роботи вiддiлу та приймати рiшення У Ъiдповiдностi з
посадовими обов'язками;

3.2. знайомитись зi станом дiловодства, здiйснювати контроль за
виконанням нормативних aKTiB у пiдвiдомчих пiдроздiлах та вiддiлах
Управлiння;

з.3. повертати виконавцям документи та вимагати iх доопрацювання у
випадках поруцення iнструкцiТ з дiловодства;

3.4. брати участь у засiданнях, нарадах, ceMiHapaX, Що проводяться у
Щепартаментi соцiальноi полiтики, кмдА, пов'язаних з функцiон-u""*"
обов'язками;

3.5. здiйснювати перевiрки пiдвiдомчих установ щодо органiзацiТ роботи
та додержання законодавства про звернення громадян.

IV. Посадова вiдповiдальнiсть

начальник вiддiлу, як державний службовець за невиконання чи
неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби несе
вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiни "Про державну службу''
та <Про запобiгання корупцii>.

V. Взасмовiдносини за посадою

Начальник вiддiлу працюе у взаемодii з спiвробiтниками ycix вiддiлiв та
ceKTopiB Управлiння.

Заступник начальника управлiння
,/gЬ-- Лсна ХIЛИк

З iнструкцiею ознайоц4лений (на):
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