
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника  управління
праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної
адміністрації від 02.11.2015 № 32

ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Це  положення  визначає  завдання  та  функціональні  обов’язки

загального  відділу,  повноваження  його  начальника  та  вимоги  до  його
професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2. Загальний  відділ  є  відділом  управління  праці  та  соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації,  що  утворюється
відповідно  за  структурою  затвердженою  головою  районної  державної
адміністрації, i є підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

1.3. Загальний  відділ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
України,  Законом  України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”,  іншими
законами  України,  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів
України, наказами, роз’ясненнями та іншими нормативно-правовими актами
Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної
та  районної  державних  адміністрацій,  наказами  Департаменту  соціального
захисту населення обласної державної адміністрації,  Регламентом районної
державної  адміністрації,  Настановою  з  якості  районної  державної
адміністрації та цим  положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
Основними завданнями загального відділу є:
- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань

кадрової роботи;
- здійснення  аналітичної  та  організаційної  роботи  з  кадрового

менеджменту; 
- задоволення  потреби  у  кваліфікованих  кадрах  та  їх  ефективне

використання;
- прогнозування  розвитку  персоналу,  заохочення  працівників  до

службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;
- документальне  оформлення  проходження  державної  служби  та

трудових відносин;
- організація  правової  роботи,  спрямованої  на  правильне

застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог
законодавства, інших нормативних актів працівниками управління праці
та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації  під
час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.



Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.1. Забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань  кадрової

роботи  та  державної  служби  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації,  узагальнює практику роботи з
кадрами,  вносить  начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту
населення   районної  державної  адміністрації  пропозиції  щодо  її
вдосконалення.

2.2. Веде  встановлену  звітно-облікову  документацію,  готує  державну
статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних
службовців.

2.3. Проводить  роботу  з  резервом  кадрів  управління  праці  та
соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації,  а  також
здійснює  організаційно-методичне  керівництво  формуванням  кадрового
резерву.

2.4. Вносить рекомендації начальнику управління праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  про  зарахування  до
кадрового  резерву  державних  службовців  при  плануванні  періодичного
переміщення по службі (ротації).

2.5. Вивчає професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття
посад  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації,  попереджує  їх  про  встановлені  законодавством
обмеження, пов’язані  з  прийняттям на державну службу та проходженням
державної  служби,  ознайомлює  із  Загальними  правилами  поведінки
державного службовця, контролює добір і  розстановку кадрів в управлінні
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

2.6. Приймає  від  претендентів  на  посади  державних  службовців
відповідні  документи  та  подає  їх  на  розгляд  конкурсної  комісії,  здійснює
інші заходи щодо організації конкурсного відбору. 

2.7. Перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві особи, яка
претендує  на  зайняття  посади,  щодо  незастосування  до  неї  заборон,
передбачених  частиною третьою статті  1  Закону  України  «Про  очищення
влади»,  на  основі  критеріїв,  визначених  частиною  першою,  пунктами  1-8
частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України
«Про очищення влади».

Оформляє запити та направляє їх разом із відповідними матеріалами до
органів  перевірки  у  порядку,  передбаченому  чинним  законодавством
України;  надсилає  до  Міністерства  юстиції  України  повідомлення  про
початок  проходження  особою  перевірки  в  межах  Закону  України  «Про
очищення влади»; вживає заходів щодо розміщення на офіційному веб-сайті
районної  державної  адміністрації  відповідні  матеріали  про  початок
проходження цієї перевірки.

2.8. Розглядає та вносить начальнику управління праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  пропозиції  щодо
проведення  стажування  кадрів  на  посадах  державних  службовців,  готує



документи  для  організації  стажування,  здійснює  контроль  за  його
проведенням.

2.9. Готує  матеріали  про  погодження  та  призначення  на  посади  і
звільнення  з  посад  працівників  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації.

2.10. Оформляє  документи  про  прийняття  Присяги  та  присвоєння
рангів  державним  службовцям  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації,  вносить  про  це  записи  до
трудових книжок.

2.11. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль
за встановленням надбавок за вислугу років і наданням відпусток відповідної
тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників управлінні праці
та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

2.12. Розглядає  матеріали  та  готує  документи  для  заохочення  та
нагородження працівників управлінні праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації, веде відповідний облік.

2.13. У  межах  своєї  компетенції  здійснює  заходи  для  забезпечення
трудової  дисципліни,  оформляє  документи,  пов’язані  з  проведенням
службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

2.14. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням
трудових книжок та особових справ працівників.

2.15. Готує документи для відрядження працівників.
2.16. Здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності.
2.17. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та

штатного  розпису  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної  державної  адміністрації,  контролює  розроблення  положень,
посадових інструкцій у структурних підрозділах.

2.18. Здійснює  організаційне  забезпечення  і  бере  участь  у  роботі
атестаційної  комісії  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації та проведенні щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

2.19. Вживає  заходів  з  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації кадрів.

2.20. Здійснює  заходи  щодо  ведення  комп'ютерного  обліку
електронних особових справ державних службовців шостої-сьомої категорії,
супроводження та зберігання відомостей для формування єдиної державної
комп'ютерної системи «Кадри».

2.21. Здійснює  організаційні  заходи  щодо  своєчасного  щорічного
подання  державними  службовцями  відомостей  про  доходи,  зобов’язання
фінансового характеру та належне їм майно,  у  тому числі  й за  кордоном,
щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).

2.22. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства
України про працю та державну службу.

2.23. Організовує  виконання  Конституції  і  законів  України,  актів
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказів  міністерств,



інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  розпоряджень  голови
обласної  державної  адміністрації,  голови  районної  державної
адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.24. Організовує  та  бере  участь  у  забезпеченні  реалізації
державної правової політики, правильного застосування законодавства в
управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

2.25. Розробляє  та  бере  участь  у  розробленні  проектів
розпоряджень  голови  районної  держаної  адміністрації  нормативно-
правового характеру та інших актів з основної діяльності,  що належать
до  компетенції  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

2.26. В межах повноважень забезпечує підтримку у контрольному
стані  наказів  начальника  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації.

2.27. Переглядає  акти  нормативно-правового  характеру  з  метою
приведення їх у відповідність до законодавства, бере участь у вирішенні,
відповідно до законодавства, колективних спорів.

2.28. Сприяє  правильному  застосуванню  актів  законодавства  про
працю,  у  разі  невиконання  або  порушення  їх  вимог  подає  начальнику
управління праці  та соціального захисту населення районної  державної
адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких
порушень.

2.29. Організовує  роботу,  пов'язану  з  укладанням  договорів
(контрактів),  бере  участь  у  їх  підготовці  та  здійсненні  заходів,
спрямованих  на  виконання  договірних  зобов'язань,  а  також  погоджує
(візує)  проекти  договорів  за  наявності  погодження  (візи)  керівників
заінтересованих структурних підрозділів.

2.30. Бере  участь  у  підготовці  (готує)  проектів  угод,  договорів  у
межах своїх повноважень.

2.31. Бере  участь  у  вирішенні,  відповідно  до  законодавства,
колективних трудових спорів.

2.32. Забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  захист  прав  і  законних
інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.33. Здійснює державний контроль за  дотриманням підприємствами,
установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених
повноважень. 

2.34. Забезпечує чітку організацію діловодства, єдиний порядок роботи
з документами в управлінні праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил.

2.35. Складає  проект  номенклатури  справ  управління  праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації і подає на
затвердження  за  встановленим  порядком.  Формує  справи  і  документи
відповідно до затвердженої номенклатури.



2.36. Здійснює  реєстрацію  документів  та  їх  облік.  Після  реєстрації
формує  пошту  начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  для  вивчення  та  накладання
резолюцій. 

2.37. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства.
2.38.  Здійснює  контроль  за  своєчасним  проходженням  документів  в

управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

2.39. Забезпечує,  відповідно до чинних правил,  організацію роботи  з
документами, які містять службову інформацію (здійснює облік (реєстрацію),
зберігання та контроль за проходженням та виконанням документів з грифом
“Для службового користування”.

2.40. Забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  реалізацію  державної
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.41. Здійснює облік бланків управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації.  

2.42. Організовує  роботу  з  укомплектування,  зберігання,  обліку  та
використання архівних документів.

2.43. Готує і здає документи до архівного відділу районної державної
адміністрації. 

2.44. Забезпечує  проведення  попередньої  експертизи  цінності
документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд
експертної комісії проектів описів справ та актів про вилучення для знищення
документів, не внесених до Національного архівного фонду.

2.45. Забезпечує  здійснення  заходів  щодо  запобігання  та  виявлення
корупції.

2.46. Забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань  роботи  із
зверненнями громадян.

2.47. Веде реєстрацію і облік звернень громадян згідно з установленою
звітно-обліковою документацією.

2.48. Забезпечує  недопущення  надання  неоднозначних,
необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, відповідей
із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі
звернень іншим органам.

2.49. Створює умови для  участі  заявників  у  перевірці  поданих ними
заяв  чи  скарг,  надання  можливості  ознайомитися  з  матеріалами перевірок
відповідних звернень.

2.50. Здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та
скарг  громадян,  що надійшли до управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  поштою  або  на  особистих
прийомах.

2.51. Проводить  систематичний  аналіз  звернень  громадян,  з’ясовує
причини,  що  породжують  повторні  звернення,  аналізує  випадки
безпідставної  відмови  в  задоволенні  законних  вимог  заявників,  проявів
упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.



2.52. Розробляє  документацію  системи  управління  якістю,  що
стосується  діяльності  управління,  вносить  пропозиції  щодо  змін  до  неї.
Здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи управління якістю
управління.

2.53. Забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління
якістю, розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

2.54. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

2.55. Передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу
забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  районної  державної
адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2.56.  Забезпечує  захист  персональних  даних,  опрацьовує  запити  на
публічну інформацію.

2.57. Формує пропозиції до плану основних заходів районної державної
адміністрації на тиждень та проводить аналіз їх виконання.

2.58. Формує  плани  роботи  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної  державної  адміністрації  на місяць та  квартал та  готує
звіти про їх виконання.

2.59. Забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів
щодо нагородження відзнаками обласної державної адміністрації та районної
державної адміністрації і районної ради.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ
Загальний відділ має право:
3.1. Здійснювати контроль за використанням матеріалів та обладнання;

одержувати  в  установленому  порядку  від  інших  відділів  необхідну
інформацію,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання
покладених на нього завдань.

3.2. Вносити  до  керівництва  управління  пропозиції  з  питань,  що
належать до компетенції відділу.

3.3. Своєчасно інформувати керівництво управління про всі недоліки та
їх усунення в роботі відділу та управлінню.

3.4. Залучати  спеціалістів  інших  відділів  управління  до  розгляду
питань, що належать до компетенції управління.

3.5. Вносити  пропозиції  щодо  вдосконалення  системи  управління
якістю  та  методик  процесів  відділу  та  районної  державної  адміністрації
відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

3.6. У процесі  виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з
іншими структурними підрозділами управління.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
4.1. Загальний  відділ  очолює  начальник,  який  призначається  та

звільняється з посади начальником управління праці та соціального захисту



населення районної державної адміністрації. 
4.2. Структура  і  чисельність  працівників  загального  відділу

затверджуються начальником управління за погодженням з головою районної
державної адміністрації.

4.3. На  посаду  начальника  загального  відділу  та  спеціалістів
призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником
типових  професійно-кваліфікаційних  характеристик  посад  державних
службовців,  які  володіють  державною  мовою,  регіональною  мовою  та
мовами меншин в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

4.4. Працівники  загального  відділу  призначаються  на  посаду  та
звільняються з посади начальником управління праці та соціального захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  в
установленому законодавством порядку.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
5.1. Начальник загального відділу здійснює керівництво відділом і несе

персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності,
сприяє створенню належних умов праці у відділі. 

5.2. Забезпечує  в  межах  своєї  компетенції  збереження  інформації  з
обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу,
контролює їх виконання.

5.4. Організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,
забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку та
виконавської дисципліни.

5.5. Подає на затвердження начальнику управління праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  положення  про
загальний відділ.

5.6. Представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними підрозділами управління, іншими органами виконавчої влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління.

5.7. Організовує особистий прийом громадян начальником управління,
його заступниками. 

5.8. Планує  роботу  загального  відділу,  вносить  пропозиції  щодо
формування планів роботи управління.

5.9. Аналізує  результати  роботи  відділу  і  вживає  відповідних заходів
щодо  підвищення  ефективності  роботи  відділу,  забезпечує  підвищення
ділової кваліфікації працівників відділу.

5.10. Здійснює контроль за дотриманням у відділі Законів України «Про
державну службу»,  «Про запобігання корупції»,  Інструкції  з  діловодства  в
районній державній адміністрації.

5.11. Координує  діяльність  працівників  загального  відділу  під  час
розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо.



5.12. Начальник  загального  відділу  виконує  також  інші  обов’язки,
покладені  на  нього  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації.

Заступник начальника управління     Д.В.
Бондаренко
 



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника  управління
праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної
адміністрації
___________________
№________

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ прийому заяв та документів управління праці та соціального

захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ  прийому  заяв  та  документів є  структурним  підрозділом

управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

1.2. Відділ  прийому  заяв  та  документів  створюється  для  реалізації
державної  політики  в  галузі  соціального  забезпечення   соціально
незахищених громадян  –  пенсіонерів,  інвалідів,  одиноких непрацездатних,
дітей-сиріт,  які  в  наслідок  недостатньої  матеріальної  забезпеченості
потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

Відділ  прийому  заяв  та  документів підпорядковується  начальнику
управління  та  заступнику  начальника  управління  з  питань  соціального
захисту населення. 

1.3. У своїй  діяльності  відділ  прийому  заяв  та  документів керується
Конституцією  України,  законами  України,  указами  і  розпорядженнями
Президента  України,  постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів
України,  розпорядженнями  та  наказами  Міністерства  соціальної  політики
України,  наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної
державної  адміністрації,  розпорядженнями  голів  обласної  та  районної
держаних адміністрацій,  Положенням про  управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації та цим положенням.

1.4. Діяльність  відділу  прийому  заяв  та  документів здійснюється  на
основі  річних,  поточних  та  оперативних  планів  роботи,  затверджених
начальником управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

1.5. Відділ  прийому  заяв  та  документів при  вирішенні  питань,  які
належать  до  його  компетенції,  взаємодіє  з  структурними  підрозділами
управління. 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основним завданням відділу прийому заяв та документів є: 
- реалізація державної політики у сфері захисту соціально незахищених

громадян на території району.



- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства
про  надання  субсидій  та  соціальних  допомог  малозабезпеченим  верствам
населення.

- достовірна  та  своєчасна  виплата  встановлених  законодавством
державних компенсацій, субсидій та допомог.

Відділ прийому заяв та документів відповідно до покладених на нього 
завдань:

2.1.  Надає  консультації  громадянам  з  питань,  які  відносяться  до
компетенції відділу, веде прийом громадян та  здійснює прийом документів
для оформлення усіх видів соціальних допомог, житлових субсидій, пільг та
компенсацій.

2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства
про соціальний захист населення.

2.3. Забезпечує виконання Указів Президента України, законів України,
постанов  Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень  голови  обласної  та
районної державних адміністрацій з питань соціального захисту населення.

2.4. Забезпечує  реалізацію  державної  політики  в  галузі  соціального
забезпечення соціально незахищених верств населення – одержувачів різних
видів  соціальних  допомог,  субсидій,  пільг  та  компенсацій,  які  внаслідок
недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної
підтримки з боку держави. 

2.5. Удосконалє  методи  організації  праці  відділу  з  використанням
сучасних засобів комп’ютерної та обчислювальної техніки.

2.6. Проводить  роз’яснювальну  роботу  серед  населення  з  питань
соціального захисту, в тому числі у засобах масової інформації.

2.7. Веде прийом громадян та їх реєстрацію на прийом (як попередньої
так і поточної). 

2.8. Веде прийом заяв з необхідними документами.
2.9 Ознайомлює  громадян  з  порядком  оформлення,  умовами

отримання, переліком необхідних документів. 
2.10. Проведить співбесіди із заявниками, з метою визначення потреб

сім'ї в усіх інших видах допомоги чи послуг.
2.11. Надає  відвідувачам  першої  інформації  з  питань  надання

соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення (хто
має право на призначення допомоги, які документи потрібно подати, куди
потрібно  звернутися  з  того  чи  іншого  питання,  в  які  години  працює
Приймальня, де одержати певну довідку, консультацію і т. ін.).  

2.12. Проводить попереднє визначення права на соціальну допомогу. 
2.13. Видає бланки документів, які необхідно заповнити для звернення

за  допомогою,  (бланки  заяви,  декларації  про  майновий  стан  та  інших
необхідних документів, які передбачені чинним законодавством). 

2.14. Забезпечує  в  установлені  терміни  розгляд  звернень  громадян  з
питань, що належать до компетенції відділу та вжиття відповідних заходів.



2.15. Надає  інформації  про  стан  розгляду  раніше  поданої  заяви  на
призначення допомоги.

2.16. Передає  сформовані  особові  справи  з  призначення  всіх  видів
соціальної допомоги для прийняття рішень. 

2.17. Здійснює прийом документів від уповноважених осіб сільських та
селищних рад. 

2.18. Розробляє  документацію  системи  управління  якістю,  що
стосується діяльності відділу.

2.19. Забезпечує виконання та моніторинг процесів системи правління
якістю, розроблених відділом відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

2.20. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

2.21. Передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу
забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  районної  державної
адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  прийому  заяв  та  документів очолює  начальник,  який
призначається на посаду та звільняється з  посади начальником управління
праці та соціального захист населення районної державної адміністрації за
поданням заступника начальника управління.

3.2. На  посаду  начальника  відділу  прийому  заяв  та  документів
призначається особа з повною вищою освітою і стажем роботи за фахом у
державній службі не менше 3-х років або на керівних посадах в інших сферах
не менше 5 років.

3.3. Структура  і  чисельність  працівників  відділу  прийому  заяв  та
документів затверджується  начальником  управління  праці  та  соціального
захисту населення районної державної адміністраціїх.

3.4. Працівники відділу прийому заяв та документів призначаються на
посаду і звільняються з посади начальником управління.

ІУ. ПРАВА ВІДДІЛУ
Відділ має право:
4.1. Одержувати  в  установленому  порядку  від  посадових  осіб

управління  документи,  необхідні  для  виконання  покладених  на  відділ
функцій.

4.2. Брати  участь  у  нарадах  та  інших  заходах  з  питань  соціального
захисту  населення,  які  проводяться  в  управлінні,  районній  державній
адміністрації та у підпорядкованих їй установах.

4.3. Вносити  начальнику  управління  пропозиції  з  питань
удосконалення роботи відділу.



У. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

5.1. Начальник  відділу  здійснює  керівництво  відділом  і  несе
персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності,
сприяє створенню належних умов праці у відділі. 

5.2. Забезпечує  в  межах  своєї  компетенції  збереження  інформації  з
обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу,
контролює їх виконання.

5.4. Організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,
забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку та
виконавської дисципліни.

5.5. Подає на затвердження начальнику управління праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  положення про відділ
прийому заяв та документів.

5.6. Представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними підрозділами управління, іншими органами виконавчої влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління.

5.7. Планує  роботу  загального  відділу,  вносить  пропозиції  щодо
формування планів роботи управління.

5.8. Аналізує  результати  роботи  відділу  і  вживає  відповідних заходів
щодо  підвищення  ефективності  роботи  відділу,  забезпечує  підвищення
ділової кваліфікації працівників відділу.

5.9. Здійснює контроль за дотриманням у відділі Законів України «Про
державну службу»,  «Про запобігання корупції»,  Інструкції  з  діловодства  в
районній державній адміністрації.

5.11. Координує діяльність працівників відділу під час розгляду листів,
звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо.

5.12. Начальник  відділу  виконує  також  інші  обов’язки,  покладені  на
нього  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

Начальник відділу прийому
заяв та документів                                   Т.А. Дюк
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