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УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

1П. 10.2017 Ко 531~к

Про затвердження Положення про 
відділ (центр) надання 
адміністративних послуг Печорської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації та посадових інструкцій 
працівників відділу

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов 
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження 
Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної 
адміністрації», від 20 лютого 2013 року № 118 « Про затвердження Типового 
положення про центр надання адміністративних послуг» та рішення Київської 
міської ради від 22 травня 2013 року № 338/9395 «Про утворення центрів 
надання адміністративних послуг у міста Києві» :

1. Затвердити Положення про відділ (центр) надання адміністративних 
послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (додається).

2. Затвердити посадову інструкцію начальника відділу (центру) надання 
адміністративних послуг (додається).

3. Затвердити посадову інструкцію заступника начальника -
адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг (додається).

4. Затвердити посадову інструкцію спеціаліста відділу (центру) надання 
адміністративних послуг (додається).

5. Затвердити посадову інструкцію завідувача сектором надання
адміністративних послуг -  адміністратора відділу (центру) надання
адміністративних послуг (додається).

6. Затвердити посадову інструкцію адміністратора сектору надання 
адміністративних послуг відділу (центру) надання адміністративних послуг 
(додається).

7. Затвердити посадову інструкцію старшого інспектора сектору надання
с ,, адміністративних послуг відділу (центру) надання адміністративних послуг

(додається).
8. Затвердити посадову інструкцію завідувача сектором інформаційно -  

аналітичного забезпечення -  адміністратора відділу (центру) надання
адміністративних послуг (додається).
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9. Затвердити посадову інструкцію адміністратора сектору 
інформаційно - аналітичного забезпечення відділу (центру) надання 
адміністративних послуг (додається).

10. Затвердити посадову інструкцію завідувача сектором контролю 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру -  
адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг (додається).

11. Затвердити посадову інструкцію адміністратора сектору контролю 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру 
відділу (центру) надання адміністративних послуг (додається),

12. Затвердити посадову інструкцію завідувача сектором оформлення 
біометричних документів -  адміністратора відділу (центру) надання 
адміністративних послуг (додається).

13. Затвердити посадову інструкцію адміністратора сектору оформлення 
біометричних документів відділу (центру) надання адміністративних послуг 
(додається).

14. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 06 січня 2017 року № 8-к 
«Про затвердження положення про відділ (центр) надання адміністративних 
послуг апарату Печерської районної в місті 
посадових інструкцій працівників відділу».

15. Контроль, за виконанням цього розпсшяі
/~Г\І

державної адміністрації та 

залишдкґза собою.

Г о Ц р Д а  і організації
і діловодства. С.Мартинчук
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ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ (центр) надання адміністративних послуг 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації (далі - відділ (центр) - 
структурний підрозділ Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації, утворений для надання адміністративних послуг через 
адміністратора шляхом взаємодії його з суб’єктами надання адміністративних 
послуг в місті Києві.

2. Відділ (центр) підпорядкований безпосередньо голові Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту (Центру) 
надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

3. Відділ (центр) у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів 
місцевого самоврядування, розпорядженнями голови виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та голови 
райдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу (центру) є:
1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 
мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернення;

3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 
якості їх надання;

4) забезпечення інформування суб’єктів звернення про вимоги та порядок 
надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

5) розробка проектів розпоряджень голови Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації;

6) підготовка та прийняття участі у підготовці, разом зі структурними 
підрозділами, інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

7} забезпечення у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо
запобігання та протидії корупції;



8) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
відділ (центр);

9) забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
стосовно надання адміністративних послуг, а також захисту інформації з 
обмеженим доступом;

10) забезпечення у межах своїх повноважень захисту персональних даних;
11 ) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

12) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямків 
держаної політики;

13) готує інформаційні та аналітичні матеріали щодо роботи відділу, для 
подання голові райдержадміністрації;

14} забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян,опрацьовує запити і звернення народних депутатів України 
та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
17) організовує роботу з укомплектуванням, зберігання та використання 

архівних документів;
18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
19) приймає участь у забезпеченні захисту персональних даних;
20) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
21 ) формування та ведення адміністративних справ;
5. Працівники відділу (центру) мають формений одяг та відповідні знаки 

розрізнення в офіційно-ділового стилі, які відповідають загальноприйнятим 
вимогам пристойності;

6. Відділом (центром) забезпечується надання адміністративних послуг 
через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання 
адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ (центр), 
визначається Київською міською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ (центр), 
суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається рішенням 
Київської міської ради, та включає адміністративні послуги органів виконавчої 
влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Відділ (центр) для здійснення повноважень та виконання завдань, що 
визначені, має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, 
документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у порядку, 
визначеному Законом України «Про адміністративні послуги»;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 
адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення, з дотриманням 
вимог Закону України «Про захист персональних даних»;



3) інформувати керівництво суб’єктів надання адміністративних послуг про 
порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, 
вимагати вжиття заходів до усуненім виявлених порушень;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення та 
ефективної роботи відділу (центру) та райдержадміністрації;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 
конференції з питань, що належить до компетенції відділу (центру);

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів 
виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального 
зв’язку та іншими технічними засобами;

/) у приміщенні, де розміщується відділ (центр), можуть надаватися супутні 
послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж 
канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами 
господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями 
забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення;

8) суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі 
(центрі) звертається до адміністратора - посадової особи Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних 
послуг;

9) адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням 
начальника відділу (центру) надання адміністративних послуг Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації.

На посаду адміністратора призначається особа відповідного професійного
спрямування.

Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне
володіння державною мовою.

13. Адміністратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені,
по батькові та найменування відділу (центру).

14.Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 
суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 
рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про 
можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами 
надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами 
їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;



6) надання адміністративних послугу випадках, передбачених законом.
15. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 
документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому
законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах 
влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, 
отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без 
залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист
персональних даних»;

інформувати начальника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених
порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) 
документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для 
надання адміністративної послуги;

5; порушувати клопотання перед начальником відділу (центру) щодо 
вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

ю. Суб'єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі 
(центрі) звертається до державного адміністратора - посадової особи Печерської 
районно? з місті Києві державної адміністрації, яка організовує надання 
адміністративних послуг.

і / .  Відділ (центр) очолює начальник. Начальник відділу (центру) 
призначається на посаду головою Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації за поданням директора Департаменту (центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та за погодженням з керівником апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

На посаду начальника відділу (центру) призначається особа, яка має повна 
вища  ̂ освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або 
досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід 
служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не 
менше одного року, вільне володіння державною мовою.

18. Начальник відділу (центру) відповідно до завдань, покладених на відділ
(центр):

1} здійснює керівництво роботою відділу (центру), несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на відділ (центр) завдань, забезпечує 
підвищення ділової кваліфікації працівників відділу (центру);

. 2)  внос?ть на Р°ЗГЛЯД голові Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації проекти розпоряджень райдержадміністрації з питань, що належать



державної адміністрації та заступника голови райдержадміністрацїї згідно із 
розподілом функціональних обов’язків, перспективних і поточних планів
діяльності відділу (центру);

4) готує і подає на затвердження в установленому порядку Положення про
відділ (центр), внесення змін до нього;

З} готу є і подає на затвердження в установленому порядку посадові 
інструкції працівників відділу (центру), внесення змін до них;

6) подає, згідно з законодавством, пропозиції голові Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації щодо призначення, звільнення з посад та 
переміщення працівників відділу (центру), своєчасне заміщення вакансій, 
заохочення та накладання стягнень; визначає завдання і розподіляє обов’язки 
між працівниками відділу (центру), забезпечує підвищення їх кваліфікації; 
контролює стан виконання дисципліни;

/) організовує діяльність відділу (центру), у тому числі щодо взаємодії із 
суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення
ефективності роботи відділу (центру);

8) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність
виконання ними обов’язків;

9} організовує інформаційне забезпечення роботи відділу (центру), роботу 
із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних
? с \г “V ТТ-ІТТ г

і 0 > сприяє створенню належних умов праці у відділі (центрі), вносить 
пропозиції орган}7, що утворив центр, щодо матеріально-технічного
забезпечення відділу (центру);

11 ) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників відділу
(центру);

12 } може здійснювати функції адміністратора;
13) виконує інші повноваження, передбаченні чинним законодавством

України;
14) проводить особистий прийом з питань реєстрації місця проживання 

та перебування фізичних осіб суб’єктів звернення у відділі(центрі) надання
адміністративних послуг, згідно з графіком;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством
України.

19. Час прийому суб’єктів звернень у відділі (центрі) становить шість днів 
на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для 
всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ (центр). Відділ (центр) 
два дні на тиждень (вівторок, четвер) здійснює прийом суб’єктів звернень до 
20- ї години та в суботу до 16-ї години.

20.Для здійснення завдань, покладених на відділ (центр), начальник та 
працівники наділяються правами, виконують обов’язки і несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства, інших нормативно-правових актів, що 
регулюють порядок і умови проходження державної служби, а також Правил 
внутрішнього трудового розпорядку Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації і цього Положення.



Покладання на відділ (центр) обов’язків, не передбачених цим Положенням, 
і таких, що не стосуються питань роботи відділу (центру), не допускається.

21. У приміщенні, де розміщується відділ (центр) також може здійснюватися 
прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень 
Печорській районній в місті Києві державної адміністрації.

22. У приміщенні, де розмішується відділ (центр), можуть надаватися 
супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, 
продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами 
господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями 
забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктами 
звернення, а користування приміщеннями та комунальними послугами 
здійснюється в установленому порядку.

23. Надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних 
послуг, адміністративними органами, адміністраторами, представниками 
суб’єктів надання адміністративних послуг у відділі (центрі) забороняється.

ач. Начальник відділу (центру) щомісячно до 25 числа складає графік 
роботи адміністраторів на наступний місяць з врахуванням вимог статі 50 
Кодексу законів про пралю України та пункту 3 частини 2 статті 6 Закону 
У країни «Про адміністративні послуги» та погоджує його з головою Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації.
^ 25. Місце знаходження відділу (центру): м. Київ, вул. Михайла
Омеляновича-! іавленка, 15.

Керівник апарату О. Донець



ТВЕРДЖЕНО 
орядження Печерської 

районної в місті Києві державної

Посадова інструкція начальника відділу (центру) надання адміністративних
послуг апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

і . Завдання, обов’язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою відділу (центру) надання 

адміністративних послуг (далі — відділ (центр), визначає завдання і розподіляє 
обов’язки між працівниками відділу (центру), контролює їх роботу та несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на відділ (центр) 
завдань, виконує роботу, що вимагає особливої організаційно-виконавчої 
компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення 
ефективності управління.

1.2. приймає участь у забезпеченні реалізації пріоритетних напрямків 
державної політики у сфері надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру згідно вимог Законів України «Про 
адміністративні послу» та «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, 
проведення експертизи таких актів.

1.3. Вносить на розгляд голові Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації проекти розпоряджень Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу
(центру).

1.4. Забезпечує виконання доручень голови Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації та заступника голови Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації, згідно із розподілом функціональних обов’язків, 
перспективних і поточних планів діяльності відділу (центру).

1.5. Контролює та забезпечує виконання контрольних документів від 
вищестоящих органів, розгляд депутатських запитів, звернень громадян, інших 
листів та документів, в межах компетенції.

1.6. Проводить роботу по підготовці та подає на затвердження, в 
установленому порядку, Положення про відділ (центр), внесення змін до нього, 
Регламенту.

1.7. Погоджує структуру та штатний розпис відділу (центру).
1.8. Проводить роботу по підготовці та подає на затвердження, в 

установленому порядку, посадові інструкції працівників відділу (центру), 
внесення змін до них.

1.9. Подає, згідно з законодавством, пропозиції голові Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації щодо призначення, звільнення з



посад та переміщення працівників відділу (центру), своєчасне заміщення 
вакансій, заохочення та накладення стягнень; визначає завдання і розподіляє 
обов’язки між працівниками відділу (центру), забезпечує підвищення їх 
кваліфікації; контролює стан виконавської дисципліни.

1.10. Організовує діяльність відділу (центру), у тому числі щодо взаємодії 
із суб’єктами надання адміністративних послуг та дозвільними органами, 
вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу (центру).

1.11. Контролює та координує роботу (центру) з іншими структурними 
підрозділами райдержадміністрації та службами району -  суб’єктами надання 
адміністративних послуг з питань надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру.

1.12. Контролює та координує діяльність адміністраторів та державних 
адміністраторів, а також працівників відділу (центру) щодо якості та 
своєчасності виконання ними обов’язків.

1.13. Інформує керівництво про порушення вимог законодавства з питань 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.14. Організовує та контролює інформаційне забезпечення роботи відділу 
(центру), роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час 
проведення інформаційних заходів.

1.15. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання та протидії корупції.

1.16. Контролює та координує роботу по забезпеченню доступу до 
публічної інформації, розпорядником якої є відділ (центр).

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

1.18. Забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних.
1.19 Забезпечує належні умови праці у відділі (центрі), вносить

пропозиції органу, що утворив відділ (центр), щодо матеріально-технічного 
забезпечення центру.

1.20. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників відділу 
(центру).

1.21. Приймає участь у нарадах, семінарах та інших заходах, проводяться 
міською та районними державними адміністраціями.

1.22. Може виконувати функції адміністратора, державного
адміністратора.

1.23. Забезпечує роботу з веденням діловодства, у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

1.24. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів 
і справ відділу (центру) відділу (центру) відповідно до затвердженої 
номенклатури справ.

1.25. Організовує та приймає участь у розробці проектів нормативних 
актів, програм, пропозицій, прогнозів розвитку сфери надання 
адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.26. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 
України.

2. Має право.
2.1. За дорученням райдержадміністрації представляти відділ (центр) в



інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу
(центру).

2.2. Вносить на розгляд голови Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації проекти розпоряджень Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу (центру).

2.3. Вносить керівництву, в установленому порядку, запити на 
безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних 
даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу (центру).

2.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу (центру) та 
вживати заходів щодо своєчасного розгляду пропозицій, заяв, скарг. Залучати 
фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих 
підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що 
належать до компетенції відділу (центру).

2.5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються 
діяльності відділу (центру).

2.6. У процесі виконання покладених на відділ (центр) завдань, у межах 
наданих повноважень, забезпечити ділове листування з органами виконавчої 
влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються 
діяльності відділу (центру).

2.7. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних 
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1. Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4, Кваліфікаційні вимоги
4.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності не менше одного року, вільне володіння 
державною мовою.

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція заступника начальника -  адміністратора відділу (центру)

надання адміністративних послуг

І . Завдання, обов’язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою відділу (центру) надання 

адміністративних послуг (далі -  відділ (центр), визначає завдання і розподіляє 
обов язки між працівниками відділу (центру), контролює їх роботу та несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на відділ (центр) 
завдань, виконує роботу, що вимагає особливої організаційно-виконавчої 
компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення 
ефективності управління.

1.2. Приймає участь у забезпеченні реалізації пріоритетних напрямків 
державної політики у сфері надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру згідно вимог Законів України «Про 
адміністративні послу» та «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, 
проведення експертизи таких актів.

і .3. Забезпечує ефективне, своєчасне і якісне виконання доручень голови 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, заступника голови,
начальника відділу (центру).

1.4. Готує проекти посадових інструкцій державних адміністраторів, 
адміністраторів, працівників відділу та визначає ступінь відповідальності 
кожного працівника відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, 
відповідає за стан трудової дисципліни, вирішує інші питання службової
дисципліни.

1.5. Організовує розробку перспективних і поточних планів роботи 
відділу (центр), складає звіт про виконання цих планів.

1.6. Забезпечує та організовує за дорученням начальника відділу (центру) 
підготовку проектів розпоряджень з питань, що відносяться до повноважень
відділу (центру).

1.7. Забезпечує ефективне, своєчасне та якісне виконання рішень 
державних органів та посадових осіб, розпоряджень та доручень керівників.

Î.8. Приймає участь у виконанні доручень вищестоящих органів, 
розгляді звернень громадян, депутатських звернень, інших документів та 
підготовка відповіді, в межах компетенції.

1.9. Вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу



(центру) та сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу (центру).
1.10. Здійснює організаційне забезпечення роботи адміністраторів, 

державних адміністраторів та спеціалістів відділу (центру).
1.11. Контролює та координує діяльність адміністраторів та державних 

адміністраторів, а також працівників відділу (центру) щодо якості та 
своєчасності виконання ними обов’язків.

1.12. Здійснює організаційне забезпечення у підготовці інформації щодо 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру 
для керівництва райдержадміністрації та вищестоящих органів.

1.13. Виконує завдання та обов’язки адміністратора.
1.14. Організовує та здійснює контроль за дотриманням виконання 

нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, в межах делегованих йому 
повноважень, термінів виконання доручень, розгляду запитів, звернень та 
листів з питань відділу (центру).

1.15. Надає суб’єктам звернення консультації щодо вимог та порядку 
одержання адміністративних послуг.

1.16. Здійснює аналіз та узагальнення інформації щодо кількості наданих 
адміністративних послуг та виданих документів дозвільного характеру, наданих 
консультацій, як у розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг, так і 
адміністраторів, державних адміністраторів відділу (центруО для підготовки 
щомісячної та річної звітності, та на виконання доручень керівництва.

1.17. Регулює та контролює, планує та проводить ефективну роботу по 
взаємодії, в межах компетенції відділу (центру), із суб’єктами надання 
адміністративних послуг та дозвільними органами щодо організації надання 
адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.18. Надає інформацію та консультації суб’єктам звернення в 
електронному вигляді, які надходять на електронну скриньку відділу (центру) 
та на електронну скриньку в інформаційній системі електронного 
документообігу та обміну даними «Міський WEB — портал адміністративних 
послуг» щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру. ■

1.19. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення 
організації роботи відділу, взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 
послуг.

1.20. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів 
і справ відділу (центру) відповідно до затвердженої номенклатури справ та їх 
архівування, а також передачі в архів.

1.21. Організовує інформаційне забезпечення роботи відділу (центру), 
роботи із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення 
інформаційних заходів.

1.22. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання та протидії корупції.

1.23. Контролює та координує роботу по забезпеченню доступу до 
публічної інформації, розпорядником якої є відділ (центр).

1.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 
політики стосовно захист інформації з обмеженим доступом.

1.25. Забезпечує у межах своїх повноважень захист персоналу щодо



матеріально-технічного забезпечення центру.
1.26. Приймає участь у нарадах, семінарах, що проводяться відповідними 

структурами у міській та районних державних адміністраціях, виїзних нарадах 
та конференціях.

1.27. Виконує доручення керівника та інші завдання, передбачені чинним 
законодавством.

1.28. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки 
(штампу). .

1.29. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.
2. Має право.
2.1. За дорученням райдержадміністрації представляти відділ (центр) в 

інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції
відділу(центру).

2.2. Вносить керівництву, в установленому порядку, запити на
безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних 
даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу (центру).

2.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу (центру) та 
вживати заходів щодо своєчасного розгляду пропозицій, заяв, скарг. Залучати 
фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих 
підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду' питань, що 
належать до компетенції відділу (центру).

2.4. У процесі виконання покладених на відділ (центр) завдань, у межах 
наданих повноважень, забезпечити ділове листування з органами виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються
діяльності відділу (центру).

2.5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються 
діяльності відділу (центру).

2.6. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних 
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1. Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги
4.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної



служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності не менше одного року, вільне володіння 
державною мовою.

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція старшого інспектора сектором надання адміністративних 
послуг відділу (центру) надання адміністративних послуг

1. Завдання, обов’язки та повноваження.
1.1. Координує діяльність спеціалістів, адміністраторів, державних 

адміністраторів відділу (центру) щодо виконання контролю за якістю та 
своєчасністю виконання ними функціональних обов’язків, в межах делегованих 
йому начальником відділу (центру) повноважень.

1.2. Забезпечує ефективну роботу та виконання завдань, покладених на 
відділ (центр) та вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи.

1.3. Проводить аналіз, в межах компетенції відділу (центру), стану 
реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг та 
видачі документів дозвільного характеру на рівні району.

1.4. Забезпечує своєчасний розгляд контрольних документів від 
вищестоящих органів, органів виконавчої влади, депутатських запитів, звернень 
громадян, листів, інших документів та підготовка відповідей на них, контроль 
за термінами виконання.

1.5. Забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, заступника голови, начальника 
відділу (центру).

1.6. Здійснює постійний контроль за дотриманням термінів виконання
контрольних документів по відділу (центру).

1.7. Здійснює аналіз та узагальнення інформації щодо кількості наданих 
адміністративних послуг та виданих документів дозвільного характеру, наданих 
консультацій, як у розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг, так і 
адміністраторів відділу (центр) для підготовки щомісячної та річної звітності, 
та на виконання доручень керівництва.

1.8. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), з суб’єктами надання адміністративних послуг та дозвільними 
органами.

1.9. Надає інформацію суб’єктам звернення щодо вимог та порядку 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.10. Надає інформацію суб’єктам звернення в електронному вигляді, які 
надходять на електронну скриньку відділу (центру) та на електронну скриньку в 
інформаційній системі електронного документообігу та обміну даними « 
Міський \VEB - портал адміністративних послуг» щодо вимог та порядку



надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.
1.11. Здійснює моніторинг стану нормативно-правових актів України з 

питань надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру. 
Узагальнює, у межах наданої компетенції, практику застосування 
законодавства та хід реалізації державної політики у сфері надання • 
адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.12. Проводить роботу по підготовці проектів розпоряджень та 
організації їх виконання.

1.13. Здійснює роботу по підготовці та приймає участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення порядку надання 
адміністративних послуг, процедури видачі документів дозвільного характеру, 
організаційного забезпечення відділу (центру) та налагодження роботи по 
взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.14. Здійснює роботу по підготовці та наданню пропозицій щодо 
удосконалення порядку надання адміністративних послуг, процедури видачі 
документів дозвільного характеру, організаційного забезпечення відділу 
(центру).

1.15. Здійснює ведення ведення діловодства, проводять роботу по 
зберіганню документів і справ відділу (центру) відповідно до затвердженої 
номенклатури спав, архівуванню та передачею їх в архів.

1.16. Здійснює контроль за наповненням та оновленням офіційної
сторінки Печерської районної в місті Києві держаної адміністрації веб-порталу 
Київської міської державної адміністрації.

1.17. Здійснює контроль за наповненням та оновленням Єдиного
державного порталу, в межах компетенції відділу (центру).

1.18. Здійснює контроль за наповненням та оновленням Реєстру
адміністративних послуг.

1.19. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені
чинним законодавством.

1.20. Бере участь в організації та проведенні семінарів з питань, які 
відносяться до сфери видачі документів дозвільного характеру та наданні
адміністративних послуг.

1.21. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів 
відділу (центру), виконує завдання та доручення начальника відділу (центру) та 
завідувача сектором.

1.22. Постійно займається вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищенні професійної кваліфікації.

1.23. Бере участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 
проводяться міською та районними державними адміністраціями.

2. Має право.
2.1. Брати участь у розгляді питань і прийнятті, в межах своїх 

повноважень, рішення.
2.2. Брати участь у контролі дотримання термінів виконання 

законодавства, контрольних документів.
2.3. Вносити керівництву, в установленому порядку, запити на 

безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, 
установ,організацій, громадських об’єднань необхідних статичних та



оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу (центру).
2.4. Вносити, в установленому порядку, на розгляд начальника відділу 

(центру) проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до 
компетенції відділу (центру).

2.5. Брати участь, за доручення начальника відділу (центру), у роботі 
конференцій, семінарів з питань надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; отримання консультації, роз’яснення та 
поради від керівників у процесі виконання завдань.

2.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу (центру).
3. Повинен знати.

3.1. Конституцію України; закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги
4.1. Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,

вільне володіння державною мовою.
4.2. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований 

начальнику відділу (центру) надання адміністративних послуг, а в разі його 
відсутності, заступнику начальника відділу (центру).

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція завідувача сектором надання адміністративних послуг - 
адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг

1 . Завдання, обов’язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою сектором у порядку делегованих 

йому начальником відділу (центру) повноважень, виконує роботу, що вимагає 
особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, 
результатом якої є підвищення ефективності управління. Організовує діяльність 
сектору, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи сектору.

1.2. Приймає участь у реалізації пріоритетних напрямів державної 
політики у сфері надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги», участь у розробленні проектів нормативно- 
правових актів, проведення експертизи таких актів.

1.3. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ (центр).
1.4. Координує діяльність адміністраторів, розподіляє обов’язки між 

адміністраторами, контролює якість та своєчасність виконання ними завдань та 
обов’язків.

1.5. Забезпечує роботу з документами, що надходять відділу (центру).
1.6. Забезпечує координацію роботи адміністраторів з суб’єктами 

надання адміністративних послуг.
1.7. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних 

послуг суб’єктами їх надання.
1.8 . Вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи сектору та 

відділу (центру).
1.9. Виконує завдання та обов’язки адміністратора.
1.10. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.11. Здійснює видачу або забезпечує надсилання через засоби поштового 
зв 'язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому 
числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), 
повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених 
суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.12. Забезпечує актуальною інформацією щодо вимог та порядку 
надання адміністративних послуг адміністраторів, її оновлення на офіційній 
сторінці Печерської районної в місті Києві державної адміністрації веб- порталу 
Київської міської державної адміністрації.



і. 13. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію, консультації щодо 
вимог та порядку надання адміністративних послуг.

1.14. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання 
нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, для керівництва 
райдержадміністрації.

1.15. Проводить аналіз та узагальнення інформації щодо кількості 
наданих адміністративних послуг та наданих консультацій, як у розрізі суб’єктів 
надання адміністративних послуг, так і адміністраторів відділу (центру) для 
підготовки щомісячної та річної звітності, та на виконання доручень 
керівництва.

1.16. Здійснює постійний контроль за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

1.17. Інформує керівництво про порушення вимог законодавства з питань 
надання адміністративних послуг.

1.18. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.19. Надає інформацію та консультації суб’єктам звернення в 
електронному вигляді, які надходять на електронну скриньку відділу (центру) та 
на електронну скриньку в інформаційній системі електронного документообігу 
та обміну даними «Міський WEB-портал адміністративних послуг» щодо вимог 
та порядку надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного 
характеру.

1.20. Організовує інформаційне забезпечення роботи сектору та
адміністраторів відділу (центру).

1.21. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання та протидії корупції.

1.22. Забезпечує доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
відділ (центр).

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

1.24. Забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних.
1.25. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів до 

адміністраторів, їх реєстрації в відповідній інформаційній системі.
1.26. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення 

порядку надання адміністративних послуг.
1.27. Виконує контрольні документи від вищестоящих органів, розглядає 

пропозиції, запити народних депутатів, звернення громадян заяви, скарги, що 
надходять від органів державної влади, громадян, підприємств та організацій, 
займається підготовкою відповідей та необхідних матеріалів, в межах 
компетенції.

1.28. Здійснює постійний контроль за дотриманням термінів виконання 
контрольних документів по сектору.

1.29. Забезпечує підготовку інформації на доручення керівництва, листи 
та інші документи до Київської міської державної адміністрації структурних 
підрозділів Печерської районної в місті Києві державних адміністрацій.

1.30. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення 
організації роботи відділу, взаємодії із суб’єктами надання адміністративних



послуг.
1.31. Приймає участь у роботі перспективних і поточних планів роботи 

відділу (центру), складає звіт про виконання цих планів, також відповідних 
пропозицій щодо виконання Указів Президента, законів України та нормативно- 
правових актів України з питань роботи відділу (центру) та сектору.

1.32. Приймає участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 
проводяться міською та районними державними адміністраціями.

1.33. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищенням кваліфікації та адміністраторів.

1.34. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені 
чинним законодавством.

1.35. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки 
(штампу).

1.36. У разі відсутності завідувача сектором -  адміністратора сектору 
інформаційно-аналітичного забезпечення, або завідувача сектором контролю 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру
виконую його функціональні обов’язки.

2, Має право.
2.1. За дорученням керівництва представляти сектор на колегіях 

райдержадміністрації, колективних зборах.
2.2. Вносити керівництву, в установленому порядку, запити на безоплатне 

отримання органів виконавчої влади, підприємств, організацій, громадських 
об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що 
стосуються діяльності сектору та відділу (центру).

2.3. Безоплатне одержання від суб’єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 
документи та Інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в 
установленому законом порядку.

2.4. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

2.5. Інформувати керівника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених
порушень.

2.6. Надавати пропозиції начальнику відділу (центру) щодо заходів по 
забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу (центру).

2. ?. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях, що 
проводяться відповідними структурами у міській та районних державних
адміністраціях.

Повинен знати.
3.1. Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та



розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги
4.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності не менше одного року, вільне володіння 
державною мовою.

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція завідувача сектором інформаційно-аналітичного 
забезпечення - адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг

і . Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою сектором у порядку делегованих 

йому начальником відділ}'- (центру) повноважень, виконує роботу, що вимагає 
особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, 
результатом якої є підвищення ефективності управління. Організовує діяльність 
сектору, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи сектору.

1.2. Приймає участь у реалізації пріоритетних напрямів державної 
політики у сфері надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги», участь у розробленні проектів нормативно- 
правових актів, проведення експертизи таких актів.

1.3. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ (центр).
1.4. Координує діяльність адміністраторів, розподіляє обов’язки між 

адміністраторами, контролює якість та своєчасність виконання ними завдань та 
обов’язків.

1.5. Забезпечує роботу з документами, що надходять відділу (центру).
1.6. Забезпечує координацію роботи адміністраторів з суб’єктами 

надання адміністративних послуг.
1.7. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних 

послуг суб’єктами їх надання.
1.8. Вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи сектору та 

відділу (центру).
1.9. Виконує завдання та обов’язки адміністратора.
1.10. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.11. Здійснює видачу або забезпечує надсилання через засоби поштового 
зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому 
числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), 
повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених 
суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.12. Забезпечує актуальною інформацією щодо вимог та порядку 
надання адміністративних послуг адміністраторів, її оновлення на офіційній 
сторінці Печерської районної в місті Києві державної адміністрації веб- порталу 
Київської міської державної адміністрації.
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1.13. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію, консультації щодо 
вимог та порядку надання адміністративних послуг.

1.14. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання 
нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, для керівництва
райдержадміністрації.

І.Ь. Проводить аналіз та узагальнення інформації щодо кількості 
наданих адміністративних послуг та наданих консультацій, як у розрізі суб’єктів 
.адання адміністративних послуг, так і адміністраторів відділу (центру) для 

підготовки щомісячної та річної звітності, та на виконання доручень
керівництва.

1.16. Здійснює постійний контроль за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

1.17. Інформує керівництво про порушення вимог законодавства з питань
надання адміністративних послуг.

1.18. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.19. Надає інформацію та консультації суб’єктам звернення в 
електронному вигляді, які надходять на електронну скриньку відділу (центру) та 
на електронну скриньку в інформаційній системі електронного документообігу 
та обміну даними «Міський WEB-портал адміністративних послуг» щодо вимог 
Т2 порядку надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного
лагакте

1.20 . Організовує інформаційне забезпечення роботи сектору та
адміністраторів відділу (центру).

^1.21. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо
запобігання та протидії корупції.

_ і--~- Забезпечує доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
відділ (Центр).

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

і .24. Забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних.
1.23. Заоезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів до 

адміністраторів, їх реєстрації в відповідній інформаційній системі.
1.26. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення 

порядку надання адміністративних послуг.
1.27. Виконує контрольні документи від вищестоящих органів, розглядає 

пропозиції, запити народних депутатів, звернення громадян заяви, скарги, що 
надходять від органів державної влади, громадян, підприємств та організацій, 
займається підготовкою відповідей та необхідних матеріалів, в межах 
компетенції.

1.28. Здійснює постійний контроль за дотриманням термінів виконання 
контрольних документів по сектору.

1.29. Забезпечує підготовку інформації на доручення керівництва, листи 
та інші документи до Київської міської державної адміністрації структурних 
підрозділів Печерської районної в місті Києві державних адміністрацій.

1.30. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення 
організації роботи відділу, взаємодії із суб’єктами надання адміністративних



послуг.
] .31.- - , Приимає Участь у роботі перспективних і поточних планів роботи

ВІДДІЛ,- (центру), складає звіт про виконання цих планів, також 
проподщш щодо виконання Указів Президента, законів України та нормативно- 

равових актів 3 країни з питань роботи відділу (центру) та сектору.
^ і-П. Приймає участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах т о
Ііроводяться міською та районними державними адміністраціями. ’

. i 'J~” остійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і
підвищенням кваліфікації та адміністраторів. роооти і

134 ВиК0Н}?Є д а р е н и я  керівництва та інші завдання, передбачені
чинніш законодавством. F

іштаметд “ ’** ВІДП0ВІДШІЬНІСТЬ за використання та зберігання іменної печатки

!'36: . У рад  ̂Відсутності завідувача сектором -  адміністратора сектору 
-нформащино-аналітичного забезпечення, або завідувача сектором контролю 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру
виконує його Функціональні обов’язки.

2, Має право.

2Л- За. ДОРУ^енням керівництва представляти сектор на колегіях
ран держадміністрації, колективних зборах.

2.2. Вносити керівництву, в установленому порядку, запити на безоплатне 
отримання органів виконавчої влади, підприємств, організацій, громадських 
оо єднані- неоохщннх статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що
стосується діяльності сектору та відділу (центру).

у”-5; безоплатне одержання від суб’єктів надання адміністративних послуг 
Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління’

та інформацію, пов язані з наданням адміністративних послуг в
установленому законом порядку.
, ""‘т' Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звепиенчя ,  дотриманням вимог Закону України «Про захист персональнихзвернення 
даних».

2.5. Інформувати керівника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання
адмішстрашвнш послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених
порушень.

2.6. Надавати пропозиції начальнику відділу (центру) щодо заходів по 
заоезпеченню ефективної роботи сектору та відділу (центру).

З. Повинен знати.
» .і. Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

газелу и», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
Уіфаши, що стосуються державної служби, діяльності місцевого орГГ  

т онавчої влади та питань надання адміністративних послуг- укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України 

танови та розпорядження Кабінету Міністрів Укоаїни іттті « ’
правові акти, що р е „ т ь  сферу н а ін н я



документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги
4.1. Повна виша освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності не менше одного року, вільне володіння 
державною мовою.

Керівник апарату О. Донець



ЯДАТВЕРДЖЕНО
'^Розпорядження Печерської
районної в місті Києві державної 

^адміністрації

Посадова інструкція адміністратора сектору інформаційно-аналітичного 
забезпечення відділу (центру) надання адміністративних послуг

1. Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Здійснює інформаційне забезпечення роботи відділу (центру) 

надання адміністративних послуг (далі — відділ (центр)), забезпечення надання 
необхідної інформації, в межах компетенції відділу (центру), засобам масової 
інформації, надання пропозицій щодо змісту та часу проведення інформаційних 
заходів.

1.2. Приймає участь у здійсненні аналізу стану реалізації на рівні району 
державної політики з питань надання адміністративних послуг та видачі
документів.

1.3. Проводить роботу щодо аналізу проектів нормативно-правових актів 
Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, що 
стосуються надання адміністративних послуг та документів дозвільного 
характеру, а також підготовки пропозицій щодо питань, пов’язаних з наданням 
адміністративних послуг.

1.4. Здійснює наповнення та оновлення Єдиного державного порталу, в 
межах компетенції відділу (центру), відповідно до законодавчих та нормативно- 
правових актів.

1.5. Здійснює наповнення та оновлення, відповідно до законодавства 
Реєстру адміністративних послуг, в межах компетенції відділу (центру), 
відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів.

1.6. Здійснює контроль за наповненням та приймає участь у заходах по 
оновленню актуальною інформацією, яка повинна міститися на стендах в 
приміщенні відділу (центру), в інформаційному кіоску та на офіційній сторінці 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації веб-порталу Київської 
міської державної адміністрації. Здійснює взаємодію з суб’єктами надання 
адміністративних послуг щодо надання, оновлення та розміщення інформації.

1.7. Здійснює аналіз та узагальнює інформацію управлінь, структурних 
підрозділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, 
комунальних підприємств, органів виконавчої влади, що уповноважені надавати 
адміністративні послуги та видавати документи дозвільного характеру, вимог та 
порядку надання цих послуг, необхідності розміщення актуальної інформації та 
інших питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

1.8. Проводить роботу по підготовці та наданню необхідної інформації 
для оформлення замовлень електронних торгів для забезпечення відділу 
( центру) необхідними товарами та послугами.

1.9. Проводить роботу по забезпеченню наявності та доступності у



відділі (центрі) бланків, необхідних для надання адміністративних послуг та 
одержання документів дозвільного характеру, можливість отримання таких 
бланків з офіційної веб-сторінки суб’єкта надання адміністративних послуг.

1.10. Приймає участь у розробці проектів нормативно - правових актів, 
спрямованих на вдосконалення системи надання адміністративних послуг та 
видачі документів дозвільного характеру.

1.11. Проводить роботу щодо забезпечення адміністраторів відділу 
( центру) безоплатним автоматизованим відділеним доступом до інформаційних 
систем суб’єктів надання адміністративних послуг, в межах компетенції відділу 
(центру).

1.12. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.13. Організовує інформаційне забезпечення сектору та відділу (центру).
1.14. Забезпечує ведення документообігу.
1.15. Приймає участь у підготовці інформації, за дорученням керівництва, 

листів та інших документів до Київської міської державної адміністрації та 
структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації.

1.16. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення 
організації роботи відділу, взаємодії із суб’єктами надання адміністративних
послуг.

1.17. За дорученням керівництва, приймає участь у забезпеченні доступу 
до публічної інформації, розпорядником якої є відділ (центр).

1.18. Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист персональних даних.
1.19. Проводить роботу щодо підготовки та проведення нарад, семінарів з 

питань, які відносяться до сфери надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру.

1.20. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу (центр), 
зі структурними підрозділами райдержадміністрації та місцевими дозвільними 
органами.

1.21. Виконує доручення та завдання начальника відділу (центру),
1.22. Завідувача сектором.
1.23. Приймає участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 

проводяться міською та районними державними адміністраціями.
1.24. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 

підвищенням кваліфікації адміністраторів.
1.25. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки 

(штампу).
2. Має право.
2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних 
послуг, в установленому законом порядку.

2.2. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звернення з дотриманням вимог закону України «Про захист персональних



даних».
2.3. Інформувати завідувача сектором, начальника відділу(центру) та 

суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв 
про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення 
виявлених порушень.

2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 
(фотокопії) документів і виписок х них, витягів з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги.

2.5. Надавати пропозиції завідувачу сектором та начальник відділу 
(центру) щодо заходів по забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу 
(центру).

2.6. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях, 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1 Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно - 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги.
4.1 Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,

вільне володіння державною мовою.

Керівник апарату О. Донець



Посадова інструкція завідувача сектором контролю надання адміністративних 
послуг та видачі документів дозвільного характеру - адміністратора відділу 

(центру) надання адміністративних послуг

1 . Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою сектором у порядку делегованих 

йому начальником відділу (центру) повноважень, виконує роботу, що вимагає 
особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, 
результатом якої є підвищення ефективності управління. Організовує діяльність 
сектору, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи сектору.

1.2. Приймає участь у реалізації пріоритетних напрямів державної 
політики у сфері надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги», участь у розробленні проектів нормативно- 
правових актів, проведення експертизи таких актів.

1.3. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ (центр).
1.4. Координує діяльність адміністраторів, розподіляє обов’язки між 

адміністраторами, контролює якість та своєчасність виконання ними завдань та 
обов’язків.

1.5. Забезпечує роботу з документами, що надходять відділу (центру).
1.6. Забезпечує координацію роботи адміністраторів з суб’єктами 

надання адміністративних послуг.
1.7. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних 

послуг суб’єктами їх надання.
1.8. Вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи сектору та 

відділу (центру).
1.9. Виконує завдання та обов’язки адміністратора.
1.10. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.11. Здійснює видачу або забезпечує надсилання через засоби поштового 
зв’язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому 
числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), 
повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених 
суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.12. Забезпечує актуальною інформацією щодо вимог та порядку 
надання адміністративних послуг адміністраторів, її оновлення на офіційній 
сторінці Печерської районної в місті Києві державної адміністрації веб- порталу



Київської міської державної адміністрації.
1.13. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію, консультації щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг.
1.14. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання 

нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, для керівництва 
райдержадміністрації.

1.15. Проводить аналіз та узагальнення інформації щодо кількості 
наданих адміністративних послуг та наданих консультацій, як у розрізі суб’єктів 
надання адміністративних послуг, так і адміністраторів відділу (центру) для 
підготовки щомісячної та річної звітності, та на виконання доручень 
керівництва.

1.16. Здійснює постійний контроль за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

1.17. Інформує керівництво про порушення вимог законодавства з питань 
надання адміністративних послуг.

1.18. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.19. Надає інформацію та консультації суб’єктам звернення в 
електронному вигляді, які надходять на електронну скриньку відділу (центру) та 
на електронну скриньку в інформаційній системі електронного документообігу 
та обміну даними «Міський WEB-портал адміністративних послуг» щодо вимог 
та порядку надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного 
характеру.

1.20. Організовує інформаційне забезпечення роботи сектору та
адміністраторів відділу (центру).

1.21. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання та протидії корупції.

1.22. Забезпечує доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
відділ (центр).

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

1.24. Забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних.
1.25. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів до 

адміністраторів, їх реєстрації в відповідній інформаційній системі.
1.26. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення 

порядку надання адміністративних послуг.
1.27. Виконує контрольні документи від вищестоящих органів, розглядає 

пропозиції, запити народних депутатів, звернення громадян заяви, скарги, що 
надходять від органів державної влади, громадян, підприємств та організацій, 
займається підготовкою відповідей та необхідних матеріалів, в межах 
компетенції.

1.28. Здійснює постійний контроль за дотриманням термінів виконання 
контрольних документів по сектору.

1.29. Забезпечує підготовку інформації на доручення керівництва, листи 
та інші документи до Київської міської державної адміністрації структурних 
підрозділів Печерської районної в місті Києві державних адміністрацій.

1.30. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення



організації роботи відділу, взаємодії із суб’єктами надання адміністративних
послуг.

_ 1j •J 1 • Приймає здасть у роботі перспективних і поточних планів роботи 
відділу (центру), складає звіт про виконання цих планів, також відповідних 
пропозицій щодо виконання Указів Президента, законів України та нормативно- 
правових актів України з питань роботи відділу (центру) та сектору.

1.32. Приймає участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 
проводяться міською та районними державними адміністраціями.

1.3м Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищенням кваліфікації та адміністраторів.

і.34. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені
чинним законодавством.

l -о. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки
(штампу).

1.36. У разі відсутності завідувача сектором — адміністратора сектору 
інформаційно-аналітичного забезпечення, або завідувача сектором контролю 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру
виконує його функціональні обов’язки.

2. Має право.
2.1. За дорученням керівництва представляти сектор на колегіях 

райдержадміністрації, 'колективних зборах.
2.2. Вносити керівництву, в установленому порядку, запити на безоплатне 

отримання органів виконавчої влади, підприємств, організацій, громадських 
об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що 
стосується діяльності сектору та відділу (центру).

2.3. Безоплатне одержання від суб’єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 
документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в 
установленому законом порядку.

2.4. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».

2.5. Інформувати керівника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених
порушень.

2.6. Надавати пропозиції начальнику відділу (центру) щодо заходів по 
забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу (центру).

2.7. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях, що 
проводяться відповідними структурами у міській та районних державних
адміністраціях.

3. Повинен знати.
з . і . Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу



виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову: володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги
4.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 
аоо досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності не менше одного року, вільне володіння 
державною мовою.

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція адміністратора сектору контролю надання адміністративних 
послуг та видачі документів дозвільного характеру відділу (центру) надання

адміністративних послуг

1. Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Здійснює інформаційне забезпечення роботи відділу (центру) 

надання адміністративних послуг (далі -  відділ (центр)), забезпечення надання 
необхідної інформації, в межах компетенції відділу (центру), засобам масової 
інформації, надання пропозицій щодо змісту та часу проведення інформаційних 
заходів.

1.2. Приймає участь у здійсненні аналізу стану реалізації на рівні району 
державної політики з питань надання адміністративних послуг та видачі 
документів.

1.3. Проводить роботу щодо аналізу проектів нормативно-правових актів 
Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, що 
стосуються надання адміністративних послуг та документів дозвільного 
характеру, а також підготовки пропозицій щодо питань, пов’язаних з наданням 
адміністративних послуг.

1.4. Здійснює наповнення та оновлення Єдиного державного порталу, в 
межах компетенції відділу (центру), відповідно до законодавчих та нормативно- 
правових актів.

1.5. Здійснює наповнення та оновлення, відповідно до законодавства 
Реєстру адміністративних послуг, в межах компетенції відділу (центру), 
відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів.

1.6. Здійснює контроль за наповненням та приймає участь у заходах по 
оновленню актуальною інформацією, яка повинна міститися на стендах в 
приміщенні відділу (центру), в інформаційному кіоску та на офіційній сторінці 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації веб-порталу Київської 
міської державної адміністрації. Здійснює взаємодію з суб’єктами надання 
адміністративних послуг щодо надання, оновлення та розміщення інформації.

1.7. Здійснює аналіз та узагальнює інформацію управлінь, структурних 
підрозділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, 
комунальних підприємств, органів виконавчої влади, що уповноважені надавати 
адміністративні послуги та видавати документи дозвільного характеру, вимог та 
порядку надання цих послуг, необхідності розміщення актуальної інформації та 
інших питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

1.8. Проводить роботу по підготовці та наданню необхідної інформації 
для оформлення замовлень електронних торгів для забезпечення відділу 
(центру) необхідними товарами та послугами.



1.9. Проводить роботу по забезпеченню наявності та доступності у 
відділі (центрі) бланків, необхідних для надання адміністративних послуг та 
одержання документів дозвільного характеру, можливість отримання таких 
бланків з офіційної веб-сторінки суб’єкта надання адміністративних послуг.

1.10. Приймає участь у розробці проектів нормативно - правових актів, 
спрямованих на вдосконалення системи надання адміністративних послуг та 
видачі документів дозвільного характеру.

1.11. Проводить роботу щодо забезпечення адміністраторів відділу 
(центру) безоплатним автоматизованим відділеним доступом до інформаційних 
систем суб’єктів надання адміністративних послуг, в межах компетенції відділу 
(центру).

1.12. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.13. Організовує інформаційне забезпечення сектору та відділу (центру).
1.14. Забезпечує ведення документообігу.
1.15. Приймає участь у підготовці інформації, за дорученням керівництва, 

листів та інших документів до Київської міської державної адміністрації та 
структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації.

1.16. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення 
організації роботи відділу, взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 
послуг.

1.17. За дорученням керівництва, приймає участь у забезпеченні доступу 
до публічної інформації, розпорядником якої є відділ (центр).

1.18. Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист персональних даних.
1.19. Проводить роботу щодо підготовки та проведення нарад, семінарів з 

питань, які відносяться до сфери надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру.

1.20. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу (центр), 
зі структурними підрозділами райдержадміністрації та місцевими дозвільними 
органами.

1.21. Виконує доручення та завдання начальника відділу (центру),
1.22. Завідувача сектором.
1.23. Приймає участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 

проводяться міською та районними державними адміністраціями.
1.24. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 

підвищенням кваліфікації адміністраторів.
1.25. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки 

(штампу).
2. Має право.
2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних 
послуг, в установленому законом порядку.

2.2. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
Інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта



звернення з дотриманням вимог закону України «Про захист персональних
даних».

2.3. Інформувати завідувача сектором, начальника відділу(центру) та 
суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв 
про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення 
виявлених порушень.

2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 
(фотокопії) документів і виписок х них, витягів з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги.

2.5. Надавати пропозиції завідувачу сектором та начальник відділу 
(центру) щодо заходів по забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу 
(центру).

2.6. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях, 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1 Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно - 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги.
4.1 Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, 

вільне володіння державною мовою.

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція завідувача сектором оформлення біометричних документів
-  адміністратора відділу(центру) надання адміністративних послуг

1. Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою сектором, виконує роботу, що 

вимагає особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, 
несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

1.2. Організовує діяльність сектору, приймає участь у реалізації 
пріоритетних напрямів державної політики у сфері надання адміністративних 
послуг з оформлення біометричних документів згідно чинного законодавства, 
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів.

1.3. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ (центр).
1.4. Координує діяльність адміністраторів сектору, розподіляє 

обов’язки, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.
1.5. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 

(центру), з суб’єктами надання адміністративних.
1.6. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію, консультації щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг.
1.7. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.8. Проводить процедуру вилучення паспорта та складає акт про його 
вилучення відповідно до пункту 88 Порядку оформлення, видачі, обміну, 
пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон затвердженого постановою 
КМУ від 07 травня 2014 №152.

1.9. Забезпечує роботу з документами, що надходять до відділу (центру).
1.10. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів 

господарювання до адміністраторів, зберігання документів, формування справ, 
їх зберігання та підготовкою для передачі в архів, відповідно до затвердженої 
номенклатури та законодавства. Проводить контроль за дотриманням вчасного 
оформлення адміністраторами справ, їх архівування та передачею до архіву, у 
разі необхідності.

1.11. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних 
послуг суб’єктами їх надання.

1.12. Проводить аналіз та узагальнення інформації щодо кількості



1.12. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки 
(штампу).

1.13. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищення кваліфікацій

1.14. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені 
чинним законодавством.

1.15. Не розголошувати і не поширювати персональні дані без згоди 
суб’єктів персональних даних.

1.16. Отримує доступ до інформаційних та інформаційно- 
телекомунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС та є 
матеріально відповідальною особою.

2. Має право.
2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних 
послуг, в установленому законом порядку.

2.2. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». -

2.3. Інформувати керівника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв, про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених 
порушень.

2.4. Надавати пропозиції завідувачу сектором та начальнику відділу 
(центру) щодо заходів по забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу 
(центру)

2.5. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 
(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги.

2.6. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних 
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1 Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила



ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги.
4.1 Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, 

вільне володіння державною мовою.

Керівник апарату О.Донець



іністрації

/0 . 20Г7  № $ 3 1 '

Посадова інструкція завідувача сектором - адміністратора 
оформлення біометричних документів

1. Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Здійснює керівництво роботою сектором, виконує роботу, що 

вимагає особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, 
несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

1.2. Організовує діяльність сектору, приймає участь у реалізації 
пріоритетних напрямів державної політики у сфері надання адміністративних 
послуг з оформлення біометричних документів згідно чинного законодавства, 
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів.

1.3. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ (центр).
1.4. Координує діяльність адміністраторів сектору, розподіляє 

обов’язки, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.
1.5. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 

(центру), з суб’єктами надання адміністративних.
1.6. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію, консультації щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг.
1.7. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.8. Проводить процедуру вилучення паспорта та складає акт про його 
вилучення відповідно до пункту 88 Порядку оформлення, видачі, обміну, 
пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон затвердженого постановою 
КМУ від 07 травня 2014 №152.

1.9. Забезпечує роботу з документами, що надходять до відділу (центру).
1.10. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів 

господарювання до адміністраторів, зберігання документів, формування справ, 
їх зберігання та підготовкою для передачі в архів, відповідно до затвердженої 
номенклатури та законодавства. Проводить контроль за дотриманням вчасного 
оформлення адміністраторами справ, їх архівування та передачею до архіву, у 
разі необхідності.

1.11. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних 
послуг суб’єктами їх надання.

1.12. Проводить аналіз та узагальнення інформації щодо кількості



наданих адміністративних послуг та наданих консультацій, як у розрізі суб’єктів 
надання адміністративних послуг, так і адміністраторів відділу (центру) для 
підготовки щомісячної та річної звітності, та на виконання доручень 
керівництва.

1.13. Виконує завдання та обов’язки адміністратора, відповідно до 
посадової інструкції адміністратора сектору надання адміністративних послуг.

1.14. Проводить аналіз виконання суб’єктами надання адміністративних 
послуг розгляду справ, відповідно до встановлених термінам їх виконання.

1.15. Інформує керівництво про порушення термінів розгляду справ 
суб’єктами надання адміністративних послуг .

1.16. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання 
нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, для керівництва 
райдержадміністрації.

1.17. Організовує інформаційне забезпечення сектору.
1.18. Виконує доручення та завдання начальника відділу (центру),
1.19. Готує проекти розпоряджень Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу (центру).
1.20. Здійснює підготовку інформації на доручення, листи та інші 

документи до Київської міської та Печерської районної в місті Києві державних 
адміністрацій.

1.21. Розробляє поточні та приймає участь у підготовці перспективних 
планів роботи відділу (центру).

1.22. Займається організацією та проведенням нарад, семінарів з питань 
щодо питань надання адміністративних послуг .

1.23. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення 
порядку надання адміністративних послуг.

1.24. Вносить пропозиції начальнику відділу (центру) щодо поліпшення 
організації роботи відділу, взаємодії з суб’єктами надання адміністративних 
послуг та виконавської дисципліни.

1.25. Приймає участь у розробці перспективних та поточних планів 
роботи відділу (центру), складає звіти про виконання планів, також відповідних 
пропозицій щодо виконання Указів Президента України, законів України та 
нормативно-правових актів України з питань роботи відділу (центру) та сектору.

1.26. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання та протидії корупції.

1.27. Забезпечує доступу до публічної інформації, розпорядником якої є 
відділ (центр).

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

1.29. Забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних.
1.30. Приймає участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 

проводяться міською та районними державними адміністраціями.
1.31. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 

підвищенням професійної кваліфікації та спеціалістів сектору.
1.32. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної 

печатки (штампу). .
1.33. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені



чинним законодавством.
1.34. На підставі пред’явлених громадянами України документів, для 

оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для 
виїзду закордон, формувати із застосуванням засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру, отримувати відцифровані відбитки пальців 
рук та забезпечувати їх захист, видавати оформлені документи

1.35. Не розголошувати і не поширювати персональні дані без згоди 
суб’єктів персональних даних. .

1.36. Отримує доступ до інформаційних та інформаційно- 
телекомунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС та є 
матеріально відповідальною особою. .

1.37. Під час прийняття документів від заявника проводити перевірку на 
наявність підстав для відмови у прийнятті документів для оформлення (у тому 
числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта.

1.38. У разі відсутності завідувача сектором - адміністратора сектору 
інформаційного-аналітичного забезпечення, надання адміністративних послуг та 
документів дозвільного характеру, або завідувача сектором надання 
адміністративних послуг виконує його функціональні обов’язки.

2. Має право.
2.1. За доручення керівництва представляти сектор на колегіях 

райдержадміністрації, колективних зборах.
2.2. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних 
послуг, в установленому законом порядку.

2.3. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

2.4. Інформувати керівника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених 
порушень.

2.5. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 
(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги.

2.6. Надавати пропозиції начальнику відділу (центру) щодо заходів по 
забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу (центру).

3. Повинен знати.
л.І Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та



розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги.
4.1 Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 
самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власності не менше одного року, вільне 
володіння державною мовою.

Керівник апарату О.Донець



ТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Печерської 
районної в місті Києві державної

.^адміністрації

/О.ҐО. 2 0 Ґ Ї

Посадова інструкція адміністратора .
оформлення біометричних документів

1. Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію, консультації щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг.
1.2. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.3. На підставі пред’явлених громадянами України документів, для 
оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для 
виїзду закордон, формувати із застосуванням засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру, отримувати відцифровані відбитки пальців 
рук та забезпечувати їх захист, видавати оформлені документи.

1.4. Під час прийняття документів від заявника проводити перевірку на 
наявність підстав для відмови у прийнятті документів для оформлення (у тому 
числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта.

1.5. Проводить процедуру вилучення паспорта та складає акт про його 
вилучення відповідно до пункту 88 Порядку оформлення, видачі, обміну, 
пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон затвердженого постановою 
КМУ від 07 травня 2014 №152.

1.6. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

1.7. Інформує керівництво про порушення термінів розгляду справ 
суб’єктами надання адміністративних послуг .

1.8. Виконує доручення та завдання начальника відділу (центру), 
завідувача сектором.

1.9. Виконує контрольні документи від вищестоящих органів, розгляд 
звернень громадян, депутатських звернень, інших документів та підготовка 
відповідей, в межах компетенції.

1.10. Приймає участь у розробці перспективних і поточних планів роботи 
сектору, складанні звітів.

1.11. Приймає участь у нарадах, семінарах та інших заходах, що 
проводяться міською та районними державними адміністраціями.



1.12. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної печатки 
(штампу).

1.13. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищення кваліфікацій

1.14. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені 
чинним законодавством.

1.15. Не розголошувати і не поширювати персональні дані без згоди 
суб’єктів персональних даних.

1.16. Отримує доступ до інформаційних та інформаційно- 
телекомунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС та є 
матеріально відповідальною особою.

2. Має право.
2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних 
послуг, в установленому законом порядку.

2.2. Погоджувати, за дорученням керівництва, документи (рішення) в 
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх 
висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта 
звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

2.3. Інформувати керівника відділу (центру) та суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв. про надання 
адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених 
порушень.

2.4. Надавати пропозиції завідувачу сектором та начальнику відділу 
(центру) щодо заходів по забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу 
(центру)

2.5. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 
(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги.

2.6. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних 
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1 Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила



ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги.
4.1 Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, 

вільне володіння державною мовою.

Керівник апарату О.Донець



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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)айонної в місті Києві державної
адміністраціїл?

Посадова інструкція спеціаліста відділу (центру) надання 
адміністративних послуг

1. Завдання., обов’язки та повноваження.
1.1. Координує діяльність спеціалістів, адміністраторів, державних 

адміністраторів відділу (центру) щодо виконання контролю за якістю та 
своєчасністю виконання ними функціональних обов’язків, в межах делегованих 
йому начальником відділу (центру) повноважень.

1.2. Забезпечує ефективну роботу та виконання завдань, покладених на 
відділ (центр) та вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи.

1.3. Проводить аналіз, в межах компетенції відділу (центру), стану 
реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг та 
видачі документів дозвільного характеру на рівні району.

1.4. Забезпечує своєчасний розгляд контрольних документів від 
вищестоящих органів, органів виконавчої влади, депутатських запитів, звернень 
громадян, листів, інших документів та підготовка відповідей на них, контроль 
за термінами виконання.

1.5. Забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, заступника голови, начальника 
відділу (центру).

1.6. Здійснює постійний контроль за дотриманням термінів виконання
контрольних документів по відділу (центру).

1.7. Здійснює аналіз та узагальнення інформації щодо кількості наданих 
адміністративних послуг та виданих документів дозвільного характеру, наданих 
консультацій, як у розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг, так і 
адміністраторів відділу (центр) для підготовки щомісячної та річної звітності, 
та на виконання доручень керівництва.

1.8. Проводить роботу по взаємодії, в межах компетенції відділу 
(центру), з суб’єктами надання адміністративних послуг та дозвільними 
органами.

1.9. Надає інформацію суб’єктам звернення щодо вимог та порядку 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.10. Надає інформацію суб’єктам звернення в електронному вигляді, які 
надходять на електронну скриньку відділу (центру) та на електронну скриньку в
інформаційній системі електронного документообігу та обміну даними « 
Міський TOB - портал адміністративних послуг» щодо вимог та порядку 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.



1.11. Здійснює моніторинг стану нормативно-правових актів України з 
питань надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру. 
Узагальнює, у межах наданої компетенції, практику застосування 
законодавства та хід реалізації державної політики у сфері надання 
адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

1.12. Проводить роботу по підготовці проектів розпоряджень та 
організації їх виконання.

1.13. Здійснює роботу по підготовці та приймає участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення порядку надання 
адміністративних послуг, процедури видачі документів дозвільного характеру, 
організаційного забезпечення відділу (центру) та налагодження роботи по 
взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.14. Здійснює роботу по підготовці та наданню пропозицій щодо 
удосконалення порядку надання адміністративних послуг, процедури видачі 
документів дозвільного характеру, організаційного забезпечення відділу 
(центру).

1.1а. Здійснює ведення ведення діловодства, проводять роботу по 
зберіганню документів і справ відділу (центру) відповідно до затвердженої 
номенклатури спаз, архівуванню та передачею їх в архів.

1.16. Здійснює контроль за наповненням та оновленням офіційної
сторінки Печерської районної в місті Києві держаної адміністрації веб-порталу 
Київської міської державної адміністрації.

1.17. Здійснює контроль за наповненням та оновленням Єдиного
державного порталу, в межах компетенції відділу (центру).

1.18. Здійснює контроль за наповненням та оновленням Реєстру
адміні стративних послуг.

1.19. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені
чинним законодавством.

1.20. Бере участь в організації та проведенні семінарів з питань, які 
відносяться до сфери видачі документів дозвільного характеру та наданні 
адміністративних послуг.

1.21. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів 
відділ}’ (центру), виконує завдання та доручення начальника відділу (центру) та 
завідувача сектором.

1.22. Постійно займається вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищенні професійної кваліфікації.

1.23. Бере участь у виїзних нарадах, семінарах та інших заходах, що 
проводяться міською та районними державними адміністраціями.

2. Має право.
2.1. Брати участь у розгляді питань і прийнятті, в межах своїх 

повноважень, рішення.
2.2. Брати участь у контролі дотримання термінів виконання 

законодавства, контрольних документів.
2.3. Вносити керівництву, в установленому порядку, запити на 

безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, 
установ.організацій, громадських об’єднань необхідних статичних та 
оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу (центру).



2.4. Вносити, в установленому порядку, на розгляд начальника відділу 
(центру) проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до
компетенції відділу (центру).

2.5. Брати участь, за доручення начальника відділу (центру), у роботі 
конференцій, семінарів з питань надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; отримання консультації, роз’яснення та 
поради від керівників у процесі виконання завдань.

2.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу (центру).
3. Повинен знати.

3.1. Конституцію України; закони України «Про адміністративні
послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно- 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги
4.1. Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, 

вільне володіння державною мовою.
4.2. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований 

начальнику відділу (центру) надання адміністративних послуг, а в разі його 
відсутності, заступнику начальника відділу (центру).

Керівник апарату О. Донець
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Посадова інструкція адміністратора сектору надання адміністративних послуг 
відділу (центру) надання адміністративних послуг

1. Завдання, обов'язки та повноваження.
1.1. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації 

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
1.2. Здійснює прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, їх реєстрацію та подання документів (їх 
копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 
наступного робочого дня після їх отримання, з дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

1.3. Видає або забезпечує направлення через засоби поштового зв’язку 
суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 
рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про 
можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами 
надання адміністративних послуг.

1.4. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних 
послуг суб’єктами їх надання;

1.5. Здійснює контроль за додержанням суб’Оєктами надання 
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

1.6. Надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом.
1.7. Виконує доручення та завдання начальника відділу (центру), 

завідувача сектором.
1.8. Виконує контрольні документи від вищестоящих органів, розгляд 

звернень громадян, депутатських звернень, інших документів та підготовка 
відповідей, в межах компетенції,

1.9. Забезпечує ведення документообігу, архівування справ.
1.10. Вносить пропозиції завідувачу сектором щодо поліпшення 

організації роботи сектору та відділу (центру), взаємодії із суб’єктами надання 
адміністративних послуг.

1.11. Приймає участь у розробці перспективних і поточних планів роботи 
сектору, складанні звітів.

1.12. Постійно працює над вдосконаленням організації своєї роботи і 
підвищення кваліфікацій

1.13. Несе відповідальність за використання та зберігання іменної
печатки (штампу ).

1.14. Виконує доручення керівництва та інші завдання, передбачені
чинним законодавством.

1.15. Приймає участь у нарадах, семінарах та інших заходах, що



проводяться міською та районними державними адміністраціями.
2. Має право.
2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в 
установленому законом порядку.

2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та 
органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 
адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням 
вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Інформувати завідувача сектором, начальника відділу (центру) та 
суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв 
про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення 
виявлених порушень.

2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 
(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги.

2.5. Надавати пропозиції завідувачу сектором та начальнику відділу 
(центру) щодо заходів по забезпеченню ефективної роботи сектору та відділу 
(центру).

2.6. Брати участь у нарадах, виїзних нарадах, семінарах, конференціях 
що проводяться відповідними структурами у міській та районних державних
адміністраціях.

3. Повинен знати.
3.1 Конституцію України; закони України «Про адміністративні 

послуги», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України, що стосуються державної служби, діяльності місцевого органу 
виконавчої влади та питань надання адміністративних послуг; укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно - 
правові акти, що регулюють сферу надання адміністративних послуг та видачі 
документів дозвільного характеру; порядок підготовки та внесення проектів 
нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, правила 
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову 
мову; володіти державною мовою.

4. Кваліфікаційні вимоги.
4.1 Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,

вільне володіння державною мовою.

Керівник апарату О.Донець


