
Управлiння працi та
ьного захисту населення
ьськоi районноi в MicTi Киевi

Свiтлана БЕРНАДСЪКА

ПОСАДОВА IНСТРУКLЦЯ
головного спецiшliста вiддiлу цифрового розвитку
управлiння працi та соцiального захисту населення

ПодiльсЬкоi райоНноi в MicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii

I. Загалънi положення

1.1 Головний спецiагliст вiддiлу цифрового розвитку (далli - головний
спецiагliст вiддiлу) Управлiння працi та соцiшlьного з€lхисту населення
ПОДiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (даrri
управлiння) забезпечуе виконання завдань та обов'язкiв, покJIадених на
вiддiл.

1.2 Головний спецiагliст вiддiлу пiдпорядковуеться заступнику
НаЧаПЬНИКа УПРавлiння - начаJIьнику вiддiлу, заступнику начаJIьника вiддiлу,
та нача"льнику Управлiння.

1.3. На посаДу головного спецiалiста вiддiлу призначаеться особа, яка €
гРОМаДяниНом УкраiЪи, мае випIу ocBiry ступеня молодшого бакагlавра або
бакапавра, вiльно володiе державною мовою.

1.4. Посада головного спецiалliста вiддiлу вiдноситься до категорii кВ>
посад державноi служби.

1.5. Призначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi
вiдповiдно до Закону Украiъи <про державну службу>. Звiльнення з посади
здiЙснюеться вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни та Законом
Украiни кПро державну службу>.

1.6. Головний спецiа.tliст вiддiлу у своiй роботi керу€ться Конституцiею
УкраiЪи, законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента
Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украihи, MiHicTepcTBa соцiа.пьноi полiтики
УкраiЪи,,,Щепартаменту соцiалrьноТ полiтики виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), КиiЪськоi MicbKoi та
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про
Управлiння, Положенням про вiддiл, а також цiею посадовою iнструкцiею.

1.7. На час вiдсутностi головного спецiапiста вiддiлу його обов'язки
виконуе особа, призначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних
прав та несе вiдповiдшrьнiсть за належне виконання покладених на неТ

обов'язкiв.



II. Завдання та обов'язки

2.1. основним завданням головного спецiа-пiста вiддiлу е своечасне та
ефективне виконання покJIадених на вiддiл завдань.

2.2. ГОЛОВНИй СПеЦiаГliСТ вiддiлу вiдповiдно до покJIадених на нього
завдань:

2.2.1. Виконуе операцiТ щодо технiчного обслуговуванЕя персональних
КОМП'ЮТеРiВ, ПеРИфеРiЙних пристроiЪ, офiсного та ооrу"i*чцiйного
обладнання.

2.2.2. Обслуговуе комп'ютерну TexHiKy, проводить дiагностику i
профiлактику з метою виявлення i усунення можливих причин виходу технiки
iз ладу.

2.2.З. Встановлюе ДраЙвери периферiйних пристроiЪ та офiсного
обладнання та iнше спецiагrьне програмне забезпечення, згiдно запиту
користувача та вiдповiдностi з робочою необхiднiстю.

2.2.4. Органiзовуе усунення пошкоджень в роботi апаратноi частини i
програмних продуктiв, що не носять системного характерУ, в межа( cBoix
повновФкень.

2.2.5. Здiйснюе встановлення оновлень (доробок) ,rрограмного
ЗабеЗПеЧенНя, що використовуеться в Управлiннi дIя виконання його
повнов€Dкень.

2.2.6. Забезпечу€ захист iнформацiТ в iнформацiйно-телекомунiкацiйних
СИСТеМах Управлiння, в яких обробляrоться державнi iнформацiйнi ресурси,
що мають iнформацiю з обмеженим доступом.

2.2.7. Забезпечуе робоry системи власноi електронноТ пошти
Управлiння.

2.2.8. Забезпечуе безперебiйну роботу Системи контролю та керування
доступу до примiщень, контролю робочого часу, Системи вiдео
спостереження, Програмно-апаратного комплексу системи керування чергою.

2.2.9. Здiйснюе пiдключення робочих станцiй до локальноi мережi
Управлiння та забезпечуе ii функцiонування.

2.2.|0. Опрацьовуе документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi електронного документообiry (АСКОД).

2.2.|1. Здiйснюе органiзацiю та контроль технiчного обслуговування
засобiв обчислювагlьноi та оргтехнiки, програмного забезпечення, роботи
комп'ютерноi мережi у вiддiлах та секторах Управлiння.

2.2.12. Здiйснюе органiзацiйно-технiчнi заходи щодо створення та

функцiонування комплексноi системи захисту iнформацii в автоматизованих
системах Управлiння в межш< cBoix повновarкень.

2.2.IЗ. Спiвпрацю€ з вiддiлом бухгагlтерii та завгоспом з питань

формування перелiку витратних матерiапiв та регламентних робiт дIп
забезпечення експJryатацii ком'ютерноi технiки та оргтехнiки, комп'ютерноi
мережi, комп'ютерного зв'язку та перелiку потреб в прогр€lDIно-апаратних
засобаr у вiддiлаr та секторах Управлiння.

2.2.14. Повiдомляе керiвника Управлiння про факти порушення полiтики
iнформацiйноi безпеки.



2.2.15. Виконуе iншi дорr{ення заступника
начальника Управлiння та дотримуеться правил
розпорядку.

III. Права

Головний спецiа.гriст вiддiлу мае право:
3.1. Брати участь у розглядi питань i

повновЕDкень вiдповiдних рiшень.

Заступник начальника управлiння -

начапьник вiддi.гry цифрового розвитку

начальника Управлiння та
внугрiшнього с.гцrжбового

прийняттi в межа)( cBoix

з,2, ознайомлюватися з проектами наказiв нач€шьника Управлiння, щостосуються дiяльностi вiддiлу.

_ 3.3. Одержувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв
Управлiння та iнших установ й органiзацiй документи та матерiаrrи, нЁобхiднi
для виконання службових обов'язкiв.

IV. Вiдповiдальнiсть

4.|. Головний спецiалiст вiддi.гry, як державний с.гryжбовець за
невикон€lння чи нена.лежне виконанЕя службових обов'язкiв, перевищення
повнов€Dкень, порушенЕя обмежень, пов'язаних з проходженням державноТ
СrryЖбИ Та За ВЧИНеННЯ ДiЙ, передбачених Законом Украiни < Про ,uпобi.u"*
корупцiь, несе вiдповiдалlънiсть на пiдставi Закону Украiъи n Про державну
службу> та чинного законодавства.

4.2. Порушення законодавства про державну службу цивiльну,
адмiнiстративну або кримiнагlьну вiдповiдагlьнiсть згiдно з чинним
законодавством.

4.З. ПорушенЕя законодавства про працю та трудовоi дисциплiни -згiдно з чинниМ законодавством про працю, з урzl:(уванЕям особливостей
дисциплiнарноi вiдповiдапьностi державних службовцiв, передбаченоi
Законом Украiни <Про державну службу>.

4.4. Завдання матерiапьноi шкоди в межах, визначених чинним
цивiльним законодtlвством та законодавством про працю.

V. Взаемовiдносини

5.1. Пiд час виконання покJIадених на нього завдань взаемодiе iз
структурними пiдроздiлами Управлiння, .Щепартаменту соцiальноi полiтики
виконавчого органу КиiЪради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а також з
органап,rи мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами,
органiзацiями, громадянами та об' еднаннями громадян.

З iнструкцiею ознайомлений:

Лена хIЛИк


