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Про затвердження Положення про вiддiл облiку
та розподiлу житловоТ площi Печерськоi районноi
в MioTi Кисвi державноi 4дмiнiстршдii та посадових
iнструкцiй прачiвникiв вiддi.гry

Вiдповiдно до Закону Уryаi'ни пПро державну с.rryжбр> та
постанови Кабiнету MiHicTpiB Уryа'ни ъИ26 BepecruI 20L2 року Л!887 < Про
затверджепня Тtагlового Положення про сlруктуркий пiдроздiл мiсцевоi
державноi адмiнiстрацiiЪ iз змiнами , внесеними постановою Кабiнеry
MiнiclpiB УrЕаiЪи вiд ZЗ TpaBHrI 2018 року NЬ 4З4 та вiдповiдно до
розпорядженIuI викон€lвчого оргаЕу КиiЪськоi MicbKoi р4ди (КиiЪськоi MicbKoT
державноi адмiнiстрацr0 кПро реалiзацiю районними в MicTi Киевi
державними 4дмiнiстрацiями оIФемю( повновФкень>> вiд 31 сiчня 2011 року
Ns121:

1. Затверлити ПоложеннrI про вiддiл облiку та розподiлу житловоi
плоф Печерськоiрайонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити посадову iнструкцiю начаJIьника вiддiлу облiщу та

розподi.гry житловоi площi, що додаеться.
3. Затвердлти посадову iнструкцiю головного спецiагliста вiддiлry

облiщу та розподirry житловоi площi, що додаетъся.
4. 3атверашти посадову iнструкцiю головного спецiалiста вiддiлу

обяiку та розподiJry хитповоТ площi, що додаеться.
5. 3атвердити посадову iнструкцiю старшого iHcпelcTopa вiддi.тry

облirqу та розподiлу житловоi rшощi, що додаеться.
6. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ПечерсьКоi

районноi в MicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii вiд 31ерши2017роiсуJФ456-к
<Про затвердженнrI ПоложеНня црО вцдiЛ облiкУ та розподiлу житловоi

площi та
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положЕннrI
про вiддiл облiцу та розподiлу житловоi площi

печерськоi райоккоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1. Вiддiл облiку та розподьrу житловот площi /далi вiддiл/ утворюеться
гоповою районноi' державноi адмiнiстрацiь вкодить до gкJIаду

райдержадмiнiстраuii та забезпечуе виконzlння покiIадених на вi,цr{iл завдань.
2. giлцiл пiдпорддковапий заступнищу голови райдержадмiнiстрацii,

ат{жож пiдзвiтrrиЙ i пiдконтрольниЙ .Щепартаменту будiвкицтва та житлового
забезпечення Киiвсъкоi Йсъкоi ради (КиiЪськоi мiсъкоi державноi
жмiнiстрацО.

3. Вiддiл у своiй дiяrтъноgтi керуеться Ковстlтryцiсю Yrcpailur та законzlп,{и
Уцраiiни, актами Указами Презlцента Уrgаiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни ,
накшами MiHicTepcTB, iншu< цеfiтрrlльних органiв виконавчоi шIади,

розпоряДкенЕями голОвИ мiсъкоI та рЙокноi держ4дмiкiстрашiЙ, регламентом
районноi державноi 4д,liнiстрацii , а також цим Положенням.

4. Основними завд€lннями вiддiлу е забезпеченЕrI реаiriзачii державноТ
попiтиlса з житловю( Еитань.

S. Вiддiл вiдповiдно до визначених повновarкенъ виконуе TaKi завдання:
I) органiзовуе вжкоýаýЕя Конститрдii Уrсpаrни i законiв УкраiЪи, aKTiB

Презилеrrга Уцраi'ня, Кабiниу MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTB, iпшшах

центраJIьних органiв внкоýавчоi влади та здiйсrюе контролъ заiх ремiзацiсю;
2) нахж адтrлiнiстратrrвнi пOсJIуrи, а са.ме: rryиймае вiд вiддiлу (чентру1

надЕlIIня адмiнiстративнlD( посJryг Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
алмiкiстрацii заяви {ромадян про взяття Еа квартирний облiк, внесення змiн
до облiкових справ, зняття з квартIФЕогý облiку та необхiднi дпя цього
дощументи, перевiряе ik та виýOсить на розгJшд Iромадсъкоi KoMioii з житлових
I1цftlнb при Печерськiй райокнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii, готус
вiдповiднi lтроекти розпоряджень, пiоля пiдписанлr.я яки)l, вносить данi
в автоматизовану cиcтelvIy <tJКвартвiддiJD) та повiдомляс |ромамн про результат

розшIяду заJIв через вiддiл (Чентрl надання а,дItliнiстративних посJrуг Печерськоi

районноi в MicTi Киевi державпоi qý{iвiiтрацii;
3) здiйское державниЙ Kolrтpoлb за дотриманЕrIм шдЕрисмgIВ€lМИ,

установаIчtи та органiзацiями, якi розтаттrованi на територii району, правип,

норм чинного законодавýтва стосовн0 варiшення житлових питаýь;

4) бере )ласть у пiдготовцi rrропозицiй до проектiв програм соцiально -

економiчgого та культурноrк} розвитку райоыу;
5) бере участь у пiдготовцi засодiв щодо регiонагьЕого розвитr(у;

О1 роrроо*е проекти розпоряджеЕь голови райдержqдмiнiстрацii про:

- взяття 11a квартирний обпiк, вЁесення змiн до облiковюr справ,

знrlття з квартирЕого облilqу мешкаýцiв Печерсъкого району MicTa Киева;

ýiддlд



2
- наданнrr жиJIrх приItIiщеЕъ меЕIканцям Печерського району MicTa

Киева (черговикалл);
- затвердження спЬпих рiшенъ qдмiнiстрацii пИпри€мств, устаlrов,

органiзаrdй Печерського району i вi"щrовiдних профспi.тп<ових KoMiTeTiB
про взяття на квартирнrй облiк, вЕесеншI змiн в облiковi сцр€лви, зняття
з квартирноr0 облirqу пршriвникЬ пiдприемств, установ, орrанiзацiй
Печерськоrо району йста Киева;

- вкJIюченЕя жшIкх примiщенъ до чисда сrrужбовш< пiдrrриемств,

установ, органiзачiй Печерського району MicTa Киева та в!(юIюченнrI жилю(
примiщень з Iмсла сrryжбовшr пiдприеплств, ycTEtýoB, оргt}нiзацiй Печерсъкого

рйону MicTa Киева;
- затверджеЕIIя рiшення адrлiнiстрацii пiдrrриемств, ycTElHoB,

органiзщiй Печерсъкото району цро Еадання с.гrужбовоi жшtоi плоф
шрацiвникаtл пiдприемств, установ, оргаrriзацй Печерського району MicTa
Киева;

_ затвердження спiльню( рiшень адмiнiстраuii пiдприемств, установ,
органiзачiй ГIечеръкого райоry i вiдгlовiдкlтх rrрофспiлковIа( KoMiTgTiB

цро наданнrI жилоi rrлощi праrдiвникаru пiдприемств, установ, оргапiзачiй
Печерського району MicTa trfueBa;

1) бере rIасть у розробленнi проектiв розпорядженъ голови

рйдержадмiнiстрацii, rrроезсiв fiормативIlо-пр€lвових alcTiBo головними

розробниками яклD( е iпшi cтpycTypкi пiдроздiли раfiдержq${iнiстрацii;
S) готуе самостiйно або р.lзOм з iншими струкryрними пiдроздлами

iнформачiйнi та aHa-гriTK*Ii матерiаlи дIя подання головi райдерж4дý{iнiстрацii;
9) забезпечус здiйснення заlrодiв щодо затlобiгання i гrрmцдii корупчii;
10) розгшIдае в установпеýЕому законодавством порядсу звернення

гром4дяЕ; оfiрацъовуе запити i звернення народнI,fх депуrатiв УцршЪи
та депугатiв вiдповiднrаr мiсцевю< рад;

11) забезпечуе доступ до гryблiчuоi iнформацil, розпорядником якоi BiH е;

12) постiйно iнформуе Еаселення про стаЕ здiйснення визначенж законом
повновФкень;

13) здiйснrое повновакеннrI, делегованi оргшrами мiсцевого
самоврядуваЕня:

- вsде автоматизованrй обпiк rромадяЕ, якi потребують полirrшекня
житловю( умов та передае данi }la магнiтних носiлс до ,Щепартаменry
будiвництва та житлового забезпечення КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii;

- оформлюе ордери uа жшli та сrrужбовi примiщешш;
- приЙмае по акт€tх вiд .Щеuартаменту будiвництва та житлового

забезпечення КиiЪськоi MicbKoi державЕоi qдмiнiстрацii жиrry площу. Акти
затвердх(уIоться головою Печерськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноi
.адмiнiстрацii;

- ПеРеДае До ýепаРСЁмеяry будiвництва та житловоrс забезпечення
КнiЪськоi мiсъкоТ державноi адмiнiстрацii iнформацiю щодо житловоi площi
потоЧного звiлъненrrя згiдrо з повiдомJIенням КП <<Кер5поча компанiя
з обслуговуванЕrI житловоф фопду Печерського райотту MicTa Киева>
та вносить пропозицiТ про под€Lльше ii використання;

- веде потоцниЙ облiК Bciei цаданоТ житЛовоi площi rромадяýапл patolTy
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В ПОТОЧНОIt{У РОЦl;
- Формуе е@ державffi ре€стр цром4дд, жi потребусь полirшеrrця

житлових у-}лов;
14) Забе.ТпечУе У межах cBoix повЕовакень викоЕання завдань-..моошrзащино1 шдЕ!OтовкЕ, IgIBlJIbHono заJсrсту ЕасёленЕя, дOтримаЕЕя вЕмог

законодавства з охоIюЕи працi, похсшоi безпеrи;
15) органiзовуе роботУ з укошшеm}rваннялfi, зберiгашвя

та викориспаЕЕя apxiBlrшK документiв;
16) забвпечуе у межах cвoix повнова]кеш роаtliзацiю державшоi поlliзши

gFOсовЕо зýýglу iпформацii з обмежемм доgгупом;
17) прЙ,tае )ваýтъ у забезшечешi зЕlJrиGту шерсонsJIьцЕх даЕщ

1 8) здйшlое передбаченi з8коЕом lа.тцвевi пoBEoBEltKeEюt.
6. ВiдДiл FМ здйспешя псвЕова]кень та виконаЕнrI запд?тБl

що вшшаченi, !да€ црЕво:
1) одерщ/вtш!r в уGгаЕовJIеЕому закоЕодавсIвом поряжу вiд iш<

стрJдсцурж пiдроздiдiв рfiдтжqд}.liнiстрацii, оргапiв мiсцевото
самовряюЕакЕя, пi.lцrрисзсстц усгаЕов та оргавiзацiй пеапеrffiо вц форда
шrасвоqтi та ik ЕосqдовID( осiб iпфрмацiю, доц/мsцм i матерiа.пи, sеобхfuцЕi
дIя викоuаЕgrl покпадеЕЕt на ньопо зацдань;

2} залlпlати до }qacTi в Фcшi райоrrвоi гром4дськоi KoMicii з житловш(
пиlаЕь фшсiвчiв iцrшr cIpyкI)pвmr пiлроздiлЬ рфдержqд{iвiстрацii,
пiдrриемствt устаЕов та ортввiзшriй райоЕу (за шоюдкешяrr з fx керiышr<аьлп,

црелставшiв rро}dадсъкЕх об'е.двашь (за згодою);
3) впосrша в устаЕоепfiIому цорsдсу rrропозщiТ щодо удоскоIIаJIенЕя

робопи раfiдержадлiнiшрацi з житловш( IIЕтаЕь;

4) користратиGь в уgrаIIовJIеIIоItбу порддсу iвформацiйшми базапдл

органiв викопаэчоi вrIадц сисIЕмапдt зв'язrqу i коlrтlлнiкацiй, мережами
спецiаrьgогo зв'язху та iEIIIиMи технi*шп,ш засобшм;

7. Вiддiл в устqЕошеному закоподавgгвом поряд(у та у межах
trовЕовакень ваяшtодiе з iншшли вiддiлаллъ оргаЕа}ли мiсцевого
самоцрдruваЕЕя та iнrтrrцм цеЕцраJБЁими оргаЕами вlшонавчоi вJIаш, а також
з пiлцриgчrgtвал,tи, уgtанов{lми та орrшiзшtiя,ш з метою gIворення умов
ддя провадкення послiдовшоi та ргодкеноi дiяrьностi щодо cTpoKiB,

пе,рiодтчвостi одqржаЕнrl i передачi iнфрмаlui необхiжоТ рlя HaJlexcroпo

викоýанЕ{ trокпадеЕих Еа вього завдЕlЕь та здiйснеВЕя 3щщановаЕЕх за:содiв.

s. Вiддiл очоJIюе наIIшвЕш( вiддiJIу, М цризЕачаеБся Еа посqщr

i звiльвясться з IIосадЕ кфвlпком апарату Йсцевоi держqшr{Нfiрацfi згiдпо iз

зш(оsодавством про державIIу стr5ппбу за поIýженнrIм з орпrЕом виковавчоi

вJIади вщо,l:о рiвltя. _ ! 
I
i

l

Викокувач обов'вкЬ
керЬшrка шарату Бабiй



ýlддiл
Печерсъкоi

в MicTi Киевi

Е.1 .Е
Посадова вiддiлу облiку

та рФподi.пу эlит.повоI площi

Завдднцъ обов'язкц та поЕЕовшffеrtня:
- У СВОiЙ ДiЯЛЬgОСТi безпосередtьо пiдпоряжований заиупниIqу Fолови
районноТ державноi адмiнiстрацii;
- КеРУ€ ДiЯЛЪНiСТЮ Вiддiлу i несе персональку вiдповiдальнiстъ за стан
виконання покпадецю( на вiддiл завд€lнь, виконуе функцii щодо реалiзацiт
гlрiоритетншt напряrrtкiв rroлiTlrrcи, а саIле, з житловIФ( питань;- забезпечуе ефективне виконаýЕя rокладених на вiддiл завдаýь;- вIвначассryпiнъвiдrrовiдальностiпрацtвникiввiддiлу;
- гоТУе Та пОдае на затвердх(еý}uI головi райдержадмiнiстрацii
Положення лро вiддiл;
- готуе пос4довi iнструкцii rrрацiвrrикiв вiддiлу, забезпечуе дотриманюI
нимц шrуrрiшнього трудовOг0 розпорядIry та вимог Реrламенry
райдержа,дмiнiстрацiТ;- подае пропозиuii керiвництву про призначення Еа посади, звiльнення
з rrосqд та пере}diщеrrня liрацiвникiв вiМлу, свосчаене замiщенпя вакансiй,
заохочення, накпадання стяжень та вирiшrуе iншi rтитання, щqдо службовоi
дiялъкостi вiддiду;
- вжffвас необхiдIЕх заходiв щодо пiдвищення квагriфiкацii тrрацiвяикЬ
вiддiлу;
- розробляепланироботивiддiпуiзабезпечуеixвиконання1- розподiляе обов'язки мiж тrршiвнrк!ь{и i контроrпое ix викоuаннrl,
забезпечуе пiдвищення rрацвникаIuи iх ква-пiфiкацii;
- предстащие вiддiл у лерхввrшх i громад9ьких органiзаuiях, щодо
питffIь пов'язанлж з дiялънiстю вiддiяу;
- оргаяiзовуе пiддотовry проеltтiв розпоряджень голови районноi
лерхсавноi qд{iнiстрацii з Iштанъ, якi е компетешIiею вi.rщi.rry;
_ за даними КП кКеруюча кошанiя з обслугов}ЕаЕýя жЕтлового фонду
Печерського райоrry MicTa КиевФ) щодо вiльноi ппощi rcтуе iнформацiю
керiвництву адмiнiстрацii rrpo HMBHicTb вiльного житла i вносить пропозицii

по його заселенню;
- веде особистий прийом;
- приймае }цасть в особистому прийош:i rромадян годовI1 Печерськоi

рйонноi в MicTi Кисвi державно1 адмiкi,страlдii;
- входитъ до скпафr районноi громадськоi KoMicii з житлових питtнь;

- вжИва€ захоДи щодО усуненЕЯ причиН виникнення скарг, здiйснюе

конlроль щодо надаrrня своечасноi iнфорМаЧii Еа 3ВеРКеННЯ ЦРОМаДЯН

вiдповiдно до указу гфезидента уlФаi,rи вц а7.02.2а08 Ns109



(Про першочерговi заходд щодо забезпеченнrI реалiзацii та гаранlуванflя
конституцiйного праэа на зверненнrI до оргшriв державноi шадI та органiв
мiсцевою самоврдд/ваннJD) ;

- надае цромадянам адцrлiнiстративнi посrгупл, якi вiдносяться до його
компетенцiТ.

Мас право;
1. Представляти Печерсъку райдержадмiнiстраuiю в iншкх

управлiнськш( стрytffурil(,,в ToI\[y числi управлiнсъких структура( Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiяiстрафi з питtlнь, що належать до його повноваrкеЕъ.

2.У встановленому порядку готувати проеIси запитiв
та отримувапл вiд державЕю( органiв вII4ди, та оргшliв с€lмоврядванпя, ix
посадовю( осiб, пiдrгриемств, установ, оргапiзацiй рiзних форм впаспостi,
подiтичншс партiй, |ромадських та релiгiйнrх оргшliзщiй необхiднi
статистЕtlнi та оперативнi данi, звiти з питань, що стосуються дiяltъностi
вiддilry, що належатъ до його компетенцii.

3. Вносrги пропозшIii щодо вдосконалення, роботи вiддi.тry.

IIовинен знати:
Конституцiю Уlgаirпа, Закон Уlсpаiни <Про державЕу службр>,

Закон Уlсpаftш <Про запобiгаrrня корупфЬ, нормативнi дощументи, що
сюсуються державноi сlryжбп м мiсцевоrо оргаЕу виконавчоi вrrади; ук*}и
та розпорядкення Президента Укра'ни, постанови та рзпоряджеЕЕя
BepxoBнoi Радл Yrcparrrи, Кабiнету MiHicTpiB УrсраТни, а також рiшенrтя
тарозпорядхення Киiврqди, Киiвськоi *riськоi та Печерськоi рйонноi в MicTi
Киевi державноi адшлiнiстрацii, прийнятi у межФ( ix повIlовакенъ,
що реryJIюють порядок веденшI квартирного облiку та надання житловоi
площi; практ!Iку застосув€tнIuI чинноIт законодавства; основи державного
управлiнllя, економiки та уцразлiння персонitлом; основи права, полiтологii
та ришсу прачi; форми та метод{ роботи iз засобами масовоТ iнформацii;
rравипа дiлового етикgту; правила тв норми охорони праJIi
та протипожежного зtlхисту; ocHoBHi прЕнIшпи робоm на комп'ютерi
та вiдповiднi rrрогра*rнi засоби.

Квалiфiкацiйнi вимоги:
Досвiд роботи на посада( державноi сlryжби категорiй llБ" чи llB't

або досвiд с;rухби в органаJ( мiсцевоrо самоврядrвання, або досвiд роботи па
керiвнrл< посадах пiдrrрисплств, установ та органiзацiй незалежЕо вiд форшr
власностi не менше одIого роц, вiдьне володiння державною мовою.

наявнiсть повноi вищоi ocBiTr,l вiдповiдного профiльного
спрямуваIIня за освiтrrьо-квагliфiкачiйшлirл piBHeM магiстра.

З посадовою iнструкцiею ознайомдешлй:

Виконувач обов'язкiв керiвника

ё



Печерськоi
в MicTi Киевi

Е

Посадова iнструкцiя головного спецiалiста
вiддiлу oбJtilcy та розшодiлу пснтловоi площi

Завдання, обов'язкн та повIlовшltеýнff з

_ 
}, разi вiдсутяостi начапьника вiддiлу виконуё його обов'.вки;

- на час вiдоутrrостi головIIог0 спецiалiста з повtчкню( прrllмн (вiдпусткq
хворобq тощо) його обов'язкн внкоцrIсшъ iншi спецiалiсти вiддilrу зi1

дOручешrям начаJБшrка вiддiду;
- пркfu.rае та оцрацьовуе доrсумёвж по наданню жлtтловgi гшlощi громадfit€lм,
що перебуваlоть на квартцрЕому облirry при районнiй державнiй
qдмiнiстрацii;
-приймае та опрацьовуе документи щодо наданкя житловоi площi в
органiзацiяt, пiдrrриемствlu( та установшс рйоrrу;
- готу€ проекти розýоряджень Iюлови раЙонноТ державноi aлr,riHicTpauii
з питань наданýя житловоi rrлоф;
- цриЙмаg, опраrIъовуе та оформпяе докумонти з ImTaIlb сrrужбового житла,
виIlосить ix ца розгJIяд житловоi KoMicii;
- готуе проекти розпорядкенъ гоJIови рйоtпlоi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii з питаЕь службовог0 жrтла;
- формляе та в}цае ордери.громqдянам, якi отримапи слркбову ж}ffIу шоцry;
_ веде кЕиги облiку бланкiв орле,рiв (серiiБ та на службове житло);
_ эеде книry облiщу розпоряджень щодо с.rryжбового житJIа (вкпюченrrя
викпючення до/iз числа службовюс, надання с.rryжбовоm житла);
- гOтуе та оформля€ акти про прийняття та передачу житловоi площi;
_ rOтуе вiдповiдi на ш{сшл, скарrя та заrIви {ромадян та органiзацiй стосовно
своТх пит€ш{ъ;
_ веде прийом з житловIil( питань суб'екгiв звернення у вiддiлi , згiдно з
rрафiком;
- скJIадас пiврiчнi та рiчнi звiти про ЕадаЕIuI житловоi площi Iромадянам;
- розглядае питання, пов'язанi з повторним заселе}tням жилоi площi
поточногозвiльнеgня пiдrrрнемстваtlи, ycTaHoB{lME та органiзшliями райоtrу;
- готуе рiчнi звiти по ЕадаЕню житла з фонлу поточного звiлънешrя
та отиманого з ,Щепартаменry будiвнrrlтва та житлового забезпеченяя;
_ готуе квартаJIънi, пiврiчнi та рiчнi звiти, а також перiодичrry звiтнiсть
/ за вказiвкою керiвниr$ва 1;

- оформляе i видае ордеря {ромадяýалл, якi отримапи жýJIу шлошry;

- одержуе актИ перелачi жжпа В .Щепартаментi булiвничтва
та житлового забезпече}rня ;

Si;иь
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- у межш( ЕqдЕlЕID( ЕовЕоваженъ орrанiзовуе ефекпавну взаемодiю вiддiJrу
зýтруIсfурýими пiдlоздiлаlrдл раfiдryжадаiнiстрацii, органiв експlryатацii
жl.lтJIа райоку та житлоýо - ексItrryаIацiйнкми дЬницпrли;
- прийплае доцументи та веде облiк цромадян, якi баясають rrриФата житло
запрограп,lаrrм змiшшrого фiнансранIrJI будiвництва (50/50, 70130,,Щостуrпrе
житло, пЬгове iпотечне lФед{ryвакня), оформляе необхiдlli доlсумеrrти

Мае шраво:
1. В меж€lх cBoik предстt}впятн ршlдержадмiнiстршriю в iнших

управлiнських струкryрЕuь в тому числi управлiнських gTpylffypax КиiЪсъкоi
MicbKoi державноi 4дмiнiстрацii з питань повновдкень.

2.У встановлевому поряд(у готувати шроеIýи заrрrгiв
та отримувати вiд держ€lвнI{rх органiв вJI4ди, та органiв самовряд)rвання,
iх посадовкх осiбп пiдрриемств, уотанов, органiзацiй рiзrшrх форм вJlасЕоqti,
полiткчнlтх партй, цромадських та релiгiйних органiзацiй необхiднi
стапtстичнi та оперативнi'данi, звiти з питань, що стос)поться дiяльпоотi
вiддiлу, що HaJIeжaTb до йоm компsтенцii.

3. Вносити fiропозицii щодо вдоскон€rjlеннrл робоша вiддiлу.

повцнея знатн:
Конститучiю Ущршhи; Закон УкраiЪи кПро державну сrryжбу>,

Закон Украi'ни <<Гlpo запобiгаlшя коруmдiii>, нормативнi доýумекrц
що стосуються державноi слrужби та мiсцевого орга}rу виконавчоi владr;
укЕlзи тарозпоряджеЕнrI Презлцекга Украrни, постЕlнови та розпорядженнrt
Верховноi Ради УrсраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УlЕани, а також рiшеr*rя
та розпорядкенIш k'iврад", КиiЪськоi MicbKoi та Печерськоi районноi в MicTi
Киевi лержавноi адмiнiстрацii, прийнятi у межrtх ix повнов€uкенъ,

що реryJIIоють порядок веден}uI квартирного облiщу та надfflIIя житловоi
площi; практиху застосув{жня чинЕопо законодавства; основи державного
управпiнrrя, екокомiки та управлiння персон€шом; оонсви права, полiтологii
та рЕнку працi; форми та методи робош iз засобами масовоi iнформшtii;
правила дiлового етикgrу; правиJIа та норми охорони прачi
та протипожежного зФfiсту; ocHoBHi цринципи роботи на комп'ютерi
та вiдповiднi програlrлнi засоби.

Квалiфiкацiйнi впмоги:
Наявнiстъ вищоi освiти стуfiеня молодшого бакапавра або бакалавра,

a.
вшьЕе володlння дФжавIIою мовою.

З посадовою iнструкцiею ознайомJIенI

Виконувач обов'язкiв керiвilика апара

l



Sjддi* ýечерсъкоi

,8.

ýосадова irrcпeKTopa
вiддiлу облiцу та rкитловоi площi

3авдпхня, обсв'ýзкЕ та поЁýоsаNtgýffяl
- ýа час вiдсуrrrостi rýяоýного сrrецiаsriста з пOва}кIIих rryжtrин (вiдgrуожа,

хзороба" тощо} Йоrо обовПязкrt вýкочlють igшi спецiалiсти Bifirry за
дор}rllеffнlм Еачмьника вiддiJr}4

- забезпе.+уе коýтOJIъ за ýq&(оýкеЕ}Iям, виконанЁrtм та заIФиттям у
встановлеýi термiни 3верненъ {ромqдян та.шстiв пiдrrриемств, у&,таЕов та
орltнiзачiй, якi надifiшж ýа викон8яýrl у вiялiл чер€з азтомаш*}овану
сиOтему АСКОД- Фiкryвжа в електрожifi базi даlli пр хц BýKoý{жHrI

доцуr*ентiв, р*шшоцii керiвlfirггs4 вiдiсланi Bi.щroBiдi, тощ0;
- здiй$gо€ Koж{pýJtь за ýqý{qffiIrýям з*яв (qЕмiнiстративнлоt поспуг) вiд

грýмqдяý та забезпеryс вчасýу пердýчу докумеятiв да вiддirry;
- забсвтtвчуе кOý{роJБ pJnry доlqрrаmiц щодеgýо доповiдае ýачаJънк(у

вiддiлу цро дýтр!шfiаJжя TýpMiýiE tx викошакня, оs,Iý раз у квартаý п}туе
аrrалiтлжrу заIIиýку гФо c,ýlff рбои з лисýý&1 скарrамЕ та заяýам!л

громqдян;
- готуе щOкверrальтri та щорiчнi ImaHH роботи вiддi-тrу;
- mlуе щglюкI!евi,щоrсварm;тьнi та що,рi.пri звiти про робоry вiддiry;
- забgзшжуе ведення HoMeEKJIaTypи службовrас сr{раа вiддiry;
- оýрацьоýуе дощrýrýнтЕ , якi кqдiйшш{ до BiMJty з mnтaнb з4рff(уваýIи ýа

кверfi{рýий облiь Bнeceкýrt змiж до облiкових ýцр&, перезатвердкенýя
громqд8I на кварfирIlоl"fу облfuсулвреведеfiкя в рiзнi катеmрii черговостi
кв4ртирЕOгý облiку, роздл ql об'еднання облiкових ýцрав, ýIяrпfi з
пвартобпiху rrрачiвяtл KiB пiдпрн*tgгв,у6"18ýов) оргажiзацiй Печерькоrо
райOlrу, якi здiйсrgоlотъ lшартоблiк;

_ готу€ документи ýJя вrаýесеýкя gа роýгляд рйонноi жшстловоi KoMicii;
* Ёýrуе проýк}и розпорядженъ гоýOви райожоТ державхоi axMiнicTpaчii
IIо вищевиýIýдёýgм шrгr}ýЕям;
_ оформляе сцрави KýepпcpвoKl облiку rrрацrвникiв пiдrтриваgгв, уgтаýФз,
оргаrriзашi* IIечерського райоlry, якi здiйекоюtъ квартоблiк;

сýIадаg звiтнi псатерiаr:и по шартоýлiку;
_ ýеде гrрийом з жýтлоЕшt fiж&Еь cy6'eкiB звврнеuня у вiддiлi , згiднg з
графiком;
- гOтуе довiдкову iкформаltilо, обяiкоgi сqрави на прйом Iромад$I
1кфiвнтацвом райолrноi дryж*вноТ адсiнiстрацii началъником вiддiлу);
_ веде книry облiку рglпоряюкеЕъ,щодо шрийняття на кварfirрний облiк
uрацiвнккiв пiдшри€мýтв#сIанов та орmsiзацЙ ;

_ rclу€ документи дrя доuовЫ начадьýнку вiддiлу та керiвшшryrву райояноi
двржавкоi адплiн iотрацii;

в MicTi Киевi



- rýтуе вiдповiдi на листи ,скарги та заяви громадян,вiдповiдtо до cBotx
нагrряrшсiв.
Мае право:

1. В межш( cBotx цредставляти райдержадмiнiстрачirо в iнших
уцравлiнських струIсг}тах, в тому числi управлiнськIо( струшурФ( Киiвськоi
MicbKoi державноi qдмiнiстршцi з пlтtань повнова)кепь.

2. У встановленому порядqу готувати проект}I запитiв та отримувати
вiд державни)( органiв влади та органiв сап,{овряд/вацIrя, ix посадовюс oci6,
пiдгlриелtств, установ, оргаЕiзацiй рiзtлос форм власностi, полiмчних партiй,
громадських тарелiгiйншс органiзацiй необхiднi стап{стичнi та оперативнi данi,
звiти з пЕтань, що стосуються дiяльпостi вiддiлу, що наJIежать до його
кошетенцii.

3. Вносити пропозицii щодо вдоскон.шення робом вiддilry.
повrrнеп знати:

Констцrryчiю Украi'ни; Зшсон Украihи <<Гlpo державЕу с.rryжбр>, Закон
Украi'нлт <dlpo запобiгання коруrщiЬ, нормашrвнi дощrменти, що стосуються
державноi с.гryжби та мiсцевого орrа$у виконавчоi влади; укази
та рзпорядкеЕня Президента Укршни, пост€lнови та розпоряддення ВерховноТ
Ради Украiни, Кабiнету MiHicTpЪ Украrпа, а також рiшення та розпорядження
k'rФади, КиЪськоi MicbKoi та Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адйнiстршдii, rrриfuiятi у межil( tx повноважень, що реryJIюють порядок
ведення квартирного облý та нqдання житповоi площi; пр€lктичу застосування
чинною з€конодiлвства; основи державного управлiкяя, ековомiки аа

управлiкня пepcoHElJIoM; осЕови црава, полiтологiТ та ринrу прац; форшr та
методи робом iз засобаrr,rи MacoBoi iнформацii; цравила дiлового етикету;
пр€lвиJIа та норми охорони цршli та цротипожежЕою зflисту; осцовнi принцшм
роботи на комп'ютерi та вiдповiднi програмнi засоби.
Квалiфiкацiйшi вимоги:

HMBHicTb вищоi освiти ступенrI молодшого бака.гlавра або бакшlавра,
вiльне володiння державною мовою.

З посадовою iнструкцiею ознайомлешй;

Викокувач обов'язкiв керiвпиiса аппараry П.Бабiй



Еолiтшших партй, {ромадських та релiгiйвих оргаlliзщiй необхЦвi
статистиtlнi та оперативнi даrri, звiтлt з питаньl що стосуються дiяльностi
вiддiлу, що ЕаJIежать до його комЕетенцii.

3. Вносипл цропош{цii щодо вдоскон€lпення роботи вiддiлу.
повппен знатп:

Конgтитуlдiю УкраiЪи; Закон УrсраrЪи <Гфо державýу сrrужбр>, Закон
УrgаrЪи <dlpo запобiгаrrня корупцiiЬ, HopMaTцBHi доцменти, що стос)iються
державкоi сrryакби та мiсцевого органу виконавчоi вл4ди; укази
та рФпоряркенкя Президента Уr<раiни, постанови та розпордшкешuI
BepxoBнoi Рqди Украшл, Кабiнету MiHicTpiB Украни, а також рiшенпя та
розпорядження КиТвради, Киiвськоi MicbKoi та Печерськоi районноi в йстi
Киевi державноi щruiнiстрацiii прийнятi у межil( ix повновilкенц що
реryJIюють шорядок веденнrI кварfiФноrо облiку та наданЕя житловоi площi;
гryакшку застосування lIинного закоЕодавства; основи держaIвного
управлiння, економiки та управлiкня шерсоналом; основи црава, полiтологii
те ринку працi; форми та методи роботи iз засобами MacoBoi iнформаuii;
цравила дiлового етикету; правила та норми охорони пршri та
цротипожежноIю захисlry; осцовнi шриЕц!ши роботи на комп'ютерi та
вiдrовiднi тrрограwrrri засоби.
Квалiфiкацiйнi впмоги :

Наявнiсть вищоi освiти cTyIIcHrl молодшогс бакалавра або баrиrrазра,
вiльне володiнrтя_ державною мовою.

З посадовою iвcTpyKrliep ознйошlешшi :

Вrткокувач обов'язкiв KepiBtiиKa ilшарату iп.ваоi*



Печерськоi
в MigTi Киевi

о8,
Поеадова iксrрукцiя rоловноrо спецiалigга

вiддiлу облiщу та розподiлу житловоi площi

3ацданuя, обов'язкп та повноваrкенпя;
- на час вiдсупrостi старшого iнсшеюора з повФкЕю( причнн (вiдlустка"
>ВоРоба, тощС) Його обов'.язлсrr виконують irTmi спецiшtiсти вiддiлу за
дорrIекшм Еачальника вiддi.rrу;
- веде базу дан}о( АС (( Кзароблiю>;
- отrрацьовуе дOIqFмеýти , якi н4дiйrrши з Цептру надання
аryiнiстративних пOслуг з питанъ зарахуванЕя на квартирЕий облiц BHeceHHrI
зпriн до облiкових справ, перезатвердкеrtнrl Iромадян на квартирнOму
облiку,переведення в рiзнi категорii чорговостi кварш{рного облirqу, роздiл чи
об'еднапня облiковкх справ, зняття з квартоблiку;
- готус дOIryменти дJuI виЕесення на розгJIяд районноi житловоi KoMicii;
- гOту€ щроекти розпоряýrкенъ голови районноi державпоi qдмiнiстрацii
по вищевикJIаденим Iштанням;
- оформляе ýправи кварпарýого облiку черrювикiв району;
- скJIадае звiжi матерiали по квартоблiку;
_ веде прrSом з житловкх IIитань суб'ектiв зв€рнення у вiддiлi , згiддо з
rрафiком;
_ готуе довiдкову iнформачiю, облiковi сгrрави на rrрийом громадлн

1керiвниtlтвом райокноi державноi] адмiнiстрацiь начальником вiддiлу);
- видас довiдки Iромадянам про пере6lвання або Ее перебування
на квартирному облirqу;
- шроводитъ щорiчнi та позаплжовi iнвентаризацii справ квартирного
облiку;
_ веде кнЕry реестрачii заrIв грсмадян цро кtяття на квартирний обдiк ;

_ готу€ документи дJIя доповiдi Еачалънику вiддiлу та керiвництву

районноi державноi адмiкiстрацii;
- бормуе едuжtй державний peeсlтp громадян, якi потребуlотъ

полiпшешя хситловнх умов;
_ готуе вiдповiдi на JIисти ,скарм та заяви гром4дян,вlдповlдно ДО СВОlХ

напрямкiв
Мае право:

1, в межФ( cBoik' представJIяж рйдержалмiнiстрачiю в iнших

управлiнських струкryрах, в тому числi управлiнських стру(турах Китвськоi

Micbkoi державноi адмiяiстрацti з питаЕь цовновФкень,

2. у BcTaHOBlIeHoMy порядцу готувати проекм запитiв та

отримувати вiд державцих орrанiв вJI4ди та органiв сллмоврядування, ix
по.адоr* осiб, пiдrrриемстз, установ, орпtнiзацiй рiзнrж форм власностi,


