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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА 

ВІДДІЛУ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

1. Загальні положення
1.1. Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян 

призначається на посаду та звільняється з посади головою Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації у встановленому 
законодавством порядку.

1.2. На посаду головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями 
громадян призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має 
вищу освіту відповідного професійного спрямування за кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі 
не менше одного року або загальний стаж роботи за фахом не менше трьох 
років .

1.3. Головний спеціаліст відділу виконує завдання згідно з 
функціональними напрямами роботи відділу і керується у своїй діяльності 
Конституцією України та законами України, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, 
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, Регламентом Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, а також цим Положенням та іншими нормативними 
актами.

1.4. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований 
начальнику відділу роботи із зверненнями громадян Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

1.5. Головний спеціаліст відділу є державним службовцем.

2. Завдання та обов’язки
2.1. Забезпечує правовий порядок розгляду звернень громадян, що 

надійшли на виконання до Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації з КБУ «Контактний центр міста Києва».



2.2. Розробляє проекти доручень на звернення громадян до КБУ 
«Контактний центр міста Києва», що надійшли на розгляд до Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

2.3. Організовує своєчасне доведення до виконавців доручень за 
зверненнями громадян голови, першого заступника голови, заступника 
голови, керівника апарату та заступника керівника апарату Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

2.4. Здійснює нагадування визначеним виконавцям про наближення 
надходження термінів опрацювання звернень громадян.

2.5. За дорученням начальника відділу забезпечує організаційно- 
правові заходи щодо якісного розгляду звернень громадян відповідно до 
вимог Указу Президента України від 07.02.08 №109 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування».

2.6. Здійснює контроль за термінами розгляду звернень, надає 
методичну і консультативну допомогу з питань організації роботи із 
зверненнями громадян структурним підрозділам Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації та комунальним підприємствам Подільського 
району.

2.7. Забезпечує своєчасне відправлення відповідей на звернення 
громадян до КБУ «Контактний центр міста Києва» поштою та електронною 
поштою.

2.8. Формує та перевіряє правильність спрямування документів до 
номенклатури справ, комплектує архів відділу.

2.9. Готує інформаційні, аналітичні та статистичні довідки, звіти про 
стан розгляду звернень громадян у Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації.

2.10. Виконує інші доручення начальника відділу, в тому числі 
розробляє пропозиції, рекомендації та проекти відомчих нормативно- 
правових актів з питань, що відносяться до організаційно-управлінської 
компетенції відділу.

2.11. У разі відсутності начальника відділу роботи із зверненнями 
громадян виконує його обов’язки, з доплатою відповідно до вимог чинного 
законодавства.

3. Права
3.1. Головний спеціаліст має право вносити начальнику відділу 

пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
3.2. За дорученням начальника відділу перевіряти, відповідно до 

затвердженого графіка, організацію роботи зі зверненнями громадян та 
додержання чинного законодавства про звернення громадян у структурних 
підрозділів Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.3. Запитувати від визначених виконавців матеріали та іншу 
інформацію, пов’язану з розглядом звернень громадян.



3.4. Брати участь в колегіях, апаратних нарадах, що проводяться у 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

3.5. Брати участь в навчально-методичних семінарах та курсах 
підвищення кваліфікації державних службовців.

4.1. Головний спеціаліст відділу відповідальний за належне виконання 
покладених на нього прав та обов’язків.

4.2. За своєчасне та кваліфіковане виконання завдань і доручень 
начальника відділу та заступника керівника апарату Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

4.3. За дотримання виконавської та трудової дисципліни.

5.1 Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян в 
процесі виконання покладених на відділ завдань взаємодіє з структурними 
підрозділами Подільської районної державної адміністрації, комунальними 
підприємствами Подільського району, виконавчим органом Київської міської 
ради (Київською міською державною адміністрацією) та КБУ «Контактний 
центр міста»

4. Відповідальність

5. Взаємовідносини за посадою
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