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1. Загальна інформація
Категорія посади 
державної служби

Посада Заступник начальника відділу -  адміністратор

Найменування структурного підрозділу1 Відділ прийому та передачі документів

Найменування самостійного 
структурного підрозділу1

Управління (Центр) надання адміністративних 
послуг Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Посада безпосереднього керівника

Заступник начальник управління -  начальник 
відділу прийому та передачі документів 
управління (Центру) надання адміністративних 
послуг Подільської районної в місті Києві 
держаної адміністрації

Посада керівника самостійного 
структурного підрозділу1

Начальник управління (Центру) надання 
адміністративних послуг Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Посада особи, яка здійснює координацію 
діяльності1 -

2. Мета посади

Забезпечення виконання покладених на відділу завдань з питань реалізації суб’єктами 
звернення права на отримання адміністративних послуг, а також організація діяльності 
відділу.

3. Основні посадові обов'язки

Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та 
порядку надання адміністративних послуг.

Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 
адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) 
відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного 
робочого дня після їх отримання.

Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання 
адміністративних послуг.



4

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, 
запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління 
персоналом та ведення ділового листування з іншими органами виконавчої влади та 
органами самоврядування, підвідомчими установами з питань, що належать до 
компетенції відділу.

5

Здійснює постійний контроль за строками виконання адміністративних послуг 
суб’єктами надання адміністративних послуг, а також прийняття, обробка та 
відправлення кореспонденції через систему електронного документообігу 
«АСКОД».

6

Координація роботи щодо створення сприятливого організаційного та 
психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, 
розв’язання конфліктних ситуацій. Забезпечує підготовку інформаційних, 
аналітичних та статистичних матеріалів; адміністративну, оперативну звітність з 
питань, що належать до його компетенції та подає її начальнику управління; 
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

7

Здійснює контроль за доступом до публічної інформації, розпорядником якої є 
управління; подає пропозиції заступнику начальника управління -  начальнику 
відділу прийому та передачі документів щодо прийняття на роботу, переведення, 
звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності 
згідно із законодавством в установленому порядку.

8

Вносить пропозиції заступника начальника управління -  начальника відділу 
прийому та передачі документів (Центру) надання адміністративних послуг 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з питань удосконалення 
роботи відділу. Приймає участь у проведенні нарад, семінарів та інших заходів.

9
Виконання інших доручень начальника управління та заступника начальника 
управління -  начальника відділу прийому та передачі документів (Центру) надання 
адміністративних послуг з питань , що належать до компетенції відділу.

10

Здійснює виконання обов’язків заступника начальника управління -  начальника 
відділу прийому та передачі документів у разі його відсутності, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань. Додержання вимог 
законодавства у сферах запобігання і протидії корупції, захисту персональних 
даних. Здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством.

4. Права (крім передбачених статтею 7 Закону України "Про державну службу")

1) Представляти у встановленому законом порядку інтереси управління (Центру) надання 
адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в 
інших органах при розгляді питань, що належать до компетенції відділу.
2) Брати участь в нарадах, зборах, засіданнях у керівництва з питань, пов’язаних з 
функціями відділу, готувати інформаційні матеріали.
3) Запитувати, за згодою свого керівництва, та отримувати від посадових осіб інших 
органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків.
4) Вносити начальнику управління та заступнику начальника управління -  начальнику 
відділу прийому та передачі документів (Центру) надання адміністративних послуг 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації пропозиції щодо 
вдосконалення та покращення роботи відділу з питань, що стосуються його компетенції, 
узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції документи.
5) Забезпечувати ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами 
самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.
6) Виконувати обов’язки адміністратора.
7) Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
8) Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і 
виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної 
послуги.



Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Структурні підрозділи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
організаціями, підприємствами, установами та іншими суб'єктами надання 
адміністративних послуг при розгляді питань, які віднесені до компетенції управління 
(Центру) надання адміністративних послуг_____________________________________________

6. Вимоги до компетентності

Управління організацією роботи 
Прийняття ефективних рішень 
Комунікація та взаємодія 
Досягнення результатів 
Мотивація 
Делегування завдань 
Управління конфліктами

7. Умови служби

Службові відрядження в межах міста Києва.

Погоджено:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу прийому та 
передачі документів управління 
(Центру) надання адміністративних 
послуг Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Начальник відділу з питань 
управління персоналом та 
юридичного забезпечення управління 
(Центр) надання адміністративних 
послуг Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

З посадовою ін стр у к ц ією  ознайомлений(на)

(п ідпис) (дата) ( т я  та прізвище)

Дмитро Бруцький О І ^ ! _ Ц а О  
с) (ім'я та прізвище) (дата)

Станіслав Долюк О О?- ^  02  
(їйдпис) (ім'я та прізвище) (дата)


