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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ

' I. Зага-гrьнi положення

1. 1. Провiдний iнспектор вiддiлу органiзацiйно-аналiтичноI роботи (далi
- провiдний iнспектор вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту
населенНя ПодiлЬськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi-
управлiння) забезпечуе дотримання единоi системи дiловодства в
Управлiннi.

1.2. Провiдний iнспектор вiддiлу у своiй роботi керусться Конституцiею
Украiни, Законами УкраТни, нормативно-правовими актами Президента
УКРаiНИ, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики
УкраТни, Щепартаменту соцiальноI полiтики виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ), КиТвськоi MicbKoi
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii та Подiльськоi районноI в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii, Положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл та свосю
посадовою iнструкцiею та правилами внутрiшнього службового розпорядку
Управлiння.

1.3. ПРОВiдний iнспектор вiддiлу в своТй роботi пiдпорядковусться
начаJIьнику вiддiлу, нач€LгIьнику Управлiння, заступнику начальника
Управлiння.

|.4. Провiдний iнспектор вiддiлу е службовцем Управлiння.

1.5. На ПОСадУ провiдного iнспектора вiддiлу призначаеться особа,
яка мае громадянство УкраiЪи, виЩу ocBiTy або базову вищу ocBiTy, володiе
украТнською мовою та основними принципами роботи на комп'ютерi.

1.б. ПРИЗначення на посаду здiйснюсться нак€вом начzLльника
Управлiння з дотриманням вимог трудового законодавства УкраiЪи.

1.7. Звiльнення з посаДи здiйснюеться вiдповiдно до КЗпП УкраiЪи.
1.8. За вiдсутностi провiдного iнспектора його обов'язки виконуе

посадова особа, призначена у встановленому порядку, яка набувас
вiдповiдних прав та несе вiдповiдальнiсть за н€шежне виконання покладених
на неi обов'язкiв

провiдного iнспектора вiддiлу органiзацiйно-аналiтичноi роботи
Управлiння працi та соцiального захисту населення

Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ



II. Завдання та обов'язки

Провiдний iнспектор:

2.1. ресструе вхiдну, вихiдну та внутрiшню кореспонденцiю;

2.2. готуе кореспонденцiю до резолюцii та забезпечуе надходження if у
вiддiли та пiдвiдомчi установи;

2.3. вiдправляе кореспонденцiю;

2.4. здiйсню€ контроль за термiнами опрацювання вхiдноТ
кореспонденцiТ вiд пiдпри€мств, установ та органiзацiй;

2.5. органiзовус роботу по розмноженню кореспонденцiТ;

2.6. проводить роботу з
використання архiвних документiв;

укомплектування, зберiгання, облiку та

2.7. здiйснюе обробку вхiдноi та вихiдноi кореспонденцii за допомогою
iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи <<Сдиний iнформацiйний простiр
територiа-пьноТ громади MicTa Кисва>> системи електронного документообiгу
кАСКОД>;

2.8. дотримуеться правил внутрiшнього службового розпорядку;
2.9. не допускас розголошення та розкриття в буль-який спосiб

персонаJIьниХ даниХ фiзичниХ осiб, якi будуТь довiреНнi, стануть вiдомi йому
у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв;

2.т0, забезпечуе виконання роботи пiдроздiлiв Управлiння в системi
АСКОД;

2.II. забезпечус органiзацiю дiловодства в Управлiннi, контролюе
дотримання iнструкцii з дiловодства та надае методичну допомогу
працiвникам.

III. Права

Провiдний iнспектор мае право:

3.1. вносити на розгляд нач€rльнику вiддiлу, заступнику нач€Lльника
УправлiНня та нач€Lльнику Управлiння пропозицii 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;

З.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€шьними обов'язками.



' IV, Вiдповiдалrьнiсть

провiдний 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 УкрdТни <Про запобiгання корупцii>.

Y. Взаемовiдносини за посадою

Провiдний iнспектор працюе у взаемодii з спiвробiтниками ycix вiддiлiв
Управлiння.

Начальник вiддiлу

З iнструкцiею ознайомлений (на):
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