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ПОСАДОВА IНСТРУКЦШ

1, Загальна iнформацiя

Головний спецiалiст

Нача.тrьник вiддiлу роботи iз зверненнями
мадяв

посада особ
дiяльностiI

и, яка здiйснюе координацiю

2. Мета посади

Здiйснюе попереднiй розгляд звернень громадян та запитiв на публiчну iнформацiю вtд
фiзичних осiб. якi надiйшли поцтою, електронною поштою та телефопом на адресуПодiльсько i районноi в MicTi Киевi державноli адмiнiстрацii. а тtкож через iнформачiйно-телекомунiкацiйну систему''единий iHформацiйний простiр територiальноi громадиMlcTa Киева" - АСКОД

З. OcHoBHi посадовi обов'язки

Здiйснюе попер"дЙ и розгляд та ресстрацiю зверЕень громадян. запитiв на публiчнчiнформацiю в iнформацiйно-телекомунiкац iйнiй системi'(сдиний iнформацiйний
простiр територiа.rrьноi громади Mlcтa Киева" (АСКОД). скаIlування письмових
звернень та запитlв. адросовапих головi. першому заступнику голови. заступнику
голови. керiвнику апарату та заступнику керlвника апарату Подiльськоi районноi вMlcTl Киевi дерхавноi адмiнiстрацii. направлених електронною поштою. поштою" атакож, якi надiйш.тlи на виконaшня з виконaвчого органу КиiЪськ

Категорiя посади
державноi служби

в

Посада

енування стр1тtтурного пiдроздirryНайм Вiддiл роботи lз зверненнями громадяЕ
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структурцого пiдроздiлу l
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(КиiЪськоi MicbKoi державно1 адмiнiстрацii).
oi MicbKoi рали
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_1 Готус проекти дору{ень за звернецнями громадян та запитами на публiчну
iнформачiю голови, першого заступника голови, заступника голови. керiвника
апарату та заступника керiвника апарату ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, якi заресстрованi в Аскодi.

6

Вiдправляс через АСКОД проекти доручень на погодження керiвництву
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi держазноi адмiнiстрацii. Забезпечус своечасне
вiдправлення дору{ень визначеним виконавцям за зверненнями громадян та
зЕшитами на Irублiчну iнформачiю в АСКО.Щi.

За дорученпям начаJIьника вiддiлу гоryс iнформацiйнi довiдки, звiти про стан

розгляду звернень громадян та запитiв на публiчну iнформачiю у Подiльськiй
районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii,

l0 Виконуе iНШi дору"rення начальника вiддiлу. в тому числi розробляе пропозицii
рекомендацii та листувalння, що вiдносяться до компетенЦii вiддiлу, У випадку
вiдсутностi головного спецiа.,тiста, який забезпечуе особистий прийом громадян )/

громадськiй приймальнi, виконуе його функцii.

4. Права

Вносити начальнику вiддiлу лропозицii щодо вдосконалення роботи вiддiлу,
Запитувати вiд визначених виконавцiв матерiали та iншу iнформаrriю.
розг.]lядом звернень громадян та запи,гitlйи на публiчну iнформацiю.
За доруrенням начальника вiддiлу брати участь у нарадах. круглих
проводяться у Подiльськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii.

пов'язану ,-]

2 картцi модуля "звернення громадян". "запити на публiчну
iнформачiю" та "Телефоннi звернення громадян" ACKOfiy заповнюе вiдповiднi
поля до визЕаченого порядку.

У реестрацiйнiй

4 Готуе проекти дорrIень за зверЕеннями громадян та запитаý{и на публiчну
iнформаuiю голови, першого заст).пЕика голови, заступника голови. керiвника
апарату та заступника керiвника апарату Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii. якi зареестрованi в Аскодi.
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Надае методичЕу допомогу працiвникаI\{ структурЕих пiдроздiлiв
районноi в Micтi Киевi державноi адмiнiстрацii та комуна.ltьних
Подiльського району щодо якiспого розгляду звернень громадян

Подiльськоi
пiдприемств

7 Формуе та перевiряе правильнiсть спрямування документiв до номенклатури справ
в АСКО.ЩI. Комплектуе спр:tви за зверненнями громадян та запитами на публiчну
iнформацiю, якi надiйшли до Подiльськоi районноi в MicTi Kr.reBi державноi
адмiнiстрацii

8

9 Здiйснюе виiЪнi днi контролю та перевiрки вiдповiдно до затверджеЕого графiк;r
органiзацii роботи зi зверненнями громадян та додержання чинного законодавства
про звернення громадян у структурних пiдроздiлах Подiльськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii.
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5. Зовпiшня службова KoMvlliKalliп

Управлiння з питань зверIIеrIь громадяII виконаl]ч()I,о ()ргаtIу КиТвськоi MicbKoi ра,llи

(Киiвська MicbKa дорх(авIlа адмiнiстрацiя)

CTpyKTypHi пiдроздiли виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвська MicbKa

державна адмiнiстрацiя)
Комунапьнi пiдприсмства Подiльськогсr району

б. Вимоги до компетентностi

Якiсне виконання поставлених зt!вдань

володiння основними принципи роботи на комп'ютерi та вiдповiдними програмними

засобами

Знання нормативно-прzlвових aKTiB, що вiдвосяться до повяоважень

Самоорганiзацiя та самостiйнiсть в роботi
Ефективнiсть коорлиначii з iншими
Комунiкацiя та взаемодiя
Аналiтичнi здiбностi
Вiдповiдальнiсть

.Щоброчеснiсть

Погоджсно
Начальник вiддiлу роботи iз

зверненнями громадян
(посала безпосереднього керiпника)3

(посада керiвника самостiйного

струкцрного пiдроздiлу)4

Начальник вiддiлу управлiння
персонаlIом

(посада керiвника с,тужби

управлiнвя персоналом)

З посадовою iнструкцiсю ознайомлена

(пiдпиa)

оксана АРШИНоВА
(iм'я та прiзвище)

(iм'я ra прiзвиurе)

IHHa БАХТUIРОВА
(iм'я та прiзвище)
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