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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
начальника Управління праці та соціального захисту населення 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Начальник Управління праці та соціального захисту населення 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - начальник 
Управління) забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального 
захисту громадян району та державної служби в Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації.

1.2. Начальник Управління у своїй роботі підпорядковується голові та 
заступнику голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
а також Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.3. Посада начальника Управління відноситься до посад категорії «Б».
1.4. На посаду начальника Управління може бути призначена особа, яка 

має громадянство України, вищу освіту відповідного професійного 
спрямування освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж 
роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менш трьох років 
або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не 
менше п’яти років при необхідності виходячи із виконання структурним 
підрозділом основних завдань та функцій.

1.5. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з 
посади головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за 
погодженням із заступником голови районної державної адміністрації та, 
відповідно, з директором Департаменту соціальної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 
дотриманням вимог Закону України «Про державну службу» та чинного 
законодавства про працю.

1.6. Начальник Управління повинен знати Конституцію України; закони 
України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», нормативно -  
правові акти, що стосуються державної служби та діяльності Управління; укази 
та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 
соціальної політики України, розпорядження голів Київської міської та 
Подільської районної державних адміністрацій, накази директора Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції 
Управління; основи державного управління, права, економіки, фінансів та



ринку праці; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони 
праці та протипожежного захисту, користуванням комп’ютера та іншою 
оргтехнікою.

1.7. За відсутності начальника Управління обов’язки виконує заступник 
начальника управління -  начальник відділу.

II. Завдання та обов'язки

2.1. Основним завданням начальника Управління є забезпечення 
ефективної роботи Управління та виконання покладених на нього завдань щодо 
реалізації державної політики у соціальній сфері.

2.2. Начальник Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, визначає ступінь 
відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів сприяє 
створенню належних умов праці в Управлінні.

2.2.2. Подає на затвердження голові Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації положення про управління.

2.2.3. Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, з Департаментом соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями -  за 
дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації.

2.2.4. Координує роботу підвідомчих установ Територіального центру 
соціального обслуговування Подільського району, Подільського районного в 
місті Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями Подільського району міста Києва.

2.2.5. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування 
планів роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

2.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи Управління.

2.2.7. Звітує перед головою Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та 
затверджених планів роботи.

2.2.8. Може входити до складу колегії Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

2.2.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що 
належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

2.2.10. Затверджує структуру Управління, положення про його структурні 
підрозділи і посадові інструкції працівників Управління.

2.2.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за 
їх виконанням.

2.2.12. Подає на затвердження голові Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в 
межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його 
працівників.
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2.2.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації кошторису 
структурного підрозділу.

2.2.14. Здійснює добір кадрів.
2.2.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців управління.
2.2.16. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, 

передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців 
управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.2.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 
законодавством про працю, працівників управління, які не є державними 
службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності.

2.2.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень управління.

2.2.19. Забезпечує дотримання працівниками управління правил 
внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни.

2.2.20. Забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки в межах 
своїх повноважень.

2.2.21. Забезпечує захист персональних даних.
2.2.22. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
2.2.23. Начальник управління може мати заступників, які призначаються 

на посаду та звільняються з посади головою Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації за поданням начальника Управління.

2.2.24. Забезпечує захист державних таємниць у напрямках діяльності 
Управління у відповідності з чинним законодавством.

2.2.25. Приймає участь у розробці та щорічному уточненні документів 
мобілізаційного плану в межах своїх повноважень. Є керівником структурного 
підрозділу нормативного забезпечення населення району в особливий період. 
Розробляє уточнює і організовує виконання документів дільничного кадрового 
бюро.

2.2.26. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.
2.2.27. Організує і забезпечує роботу комісій утворених при Подільській 

районній в місті Києві державній адміністрації, з питань соціального захисту 
населення.

III. Права

Начальник Управління має право:
3.1. Представляти Управління в інших управлінських структурах з 

питань, що належать до його компетенції.
3.2. Одержувати методичну допомогу та необхідні нормативні документи 

в Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

3.3. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються 
діяльності Управління та вживати заходи щодо своєчасного розгляду їх 
пропозицій, заяв та скарг.
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3.4. Одержувати у встановленому порядку від державних органів, 

підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування 
інформацію, матеріали чи документи, необхідні для виконання завдань та 
обов’язків, покладених на управління.

Начальник Управління несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне 
виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання 
наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та 
обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник Управління 
взаємодіє:

5.1. З Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією з 
питань:

5.1.1. Отримання: листів, доручень, розпоряджень, рішень.
5.1.2. Надання: звітів, відповідей на листи, доручення, проектів 

розпоряджень, рішень.
5.2. З Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань:
5.2.1. Отримання: листів, наказів, інших матеріалів.
5.2.2. Надання: звітів, запитів, довідок, відповідей, документів.
5.3. З структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) з питань:
5.3.1. Отримання: довідок, відповідей, проектів організаційних 

документів, матеріалів з питань поточної діяльності.
5.3.2. Надання: звітів, розпоряджень, наказів, доручень, запитів.
5.4. З органами державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями з питань:
5.4.1. Отримання: - довідок, відповідей, документів, інших матеріалів;
5.4.2. Надання: - звітів, запитів, довідок, відповідей, документів, інших 

матеріалів.

IV. Відповідальність

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

З інструкцією ознайомлений (а)


