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ПОСАДОВА IНСТРУЮДЯ
заступника начальника вiддiлу цифрового розвитку

управлiння працi та соцiагrьного захисту населення
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1.Загальнi положення

1.1. Засryпник начаJIьника вiддiлу цифрового розвитку (дагli - заступник
начальника вiддiлу) Управлiння працi та соцiшrьного захисту населеннrI
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii (далli - Управлiння)
забезпечуе ефективне виконання покJIадених на вiддiл завдань.

|.2. в своiй роботi заступник начальника вiддiлу керу€ться Констиryцiею
Украiни, законами УкраiЪи, нормативно-правовими актами Президента
УКРаiЪИ, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTBa соцiальноI полiтики
украiни, rщепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiъськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), КиiЪськоi MicbKoi та
Подiльськоi рйонноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про
Управлiння, Положенням про вiддiл, а також цiею посадовою iнструкцiею.

1.З. Засryпник начальника вiддiлу пiдпорядковуеться заступнику
начальника Управлiння начальнику вiддiлу цифрового розвитку та
нач€Lпьнику Управлiння.

1.4. Посада заступника начальника вiддiлу вiдноситься до посад категорii
<Б> державноi служби.

1.5. На посаду заступника начальника вiддiлу призначаеться особа, яка
мае громадянство Украiни, вип{у ocBiry вiдповiдного професiйного
спрямування за освiтньо-квагliфiкацiйним piBHeM магiстра, спецiа.гriста, досвiд
роботи на посадil( державноТ служби категорii кБ> чи <В> або досвiд служби в
органах мiсцевого саN{оврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форпл власностi не менше
одного року, вiльне володiння державною мовою.

1.6. Призначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi або iншим
чином, передбаченим Законом УкраiЪи кПро державну службу>. Звiльнення з
посади здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни та
Закону УкраiЪи оПро державну службу>.



1.7. За вiдсутностi засryпника начальника вiддiлу його обов'язки виконуе
особа, призначена в ycTaHoBjIeHoMy порядку, яка набувае вiдповiдних npuu.1u
несе вiдповiдагlьнiсть за належне виконання покJIадених на Hei обов'язкiв.

2. Завдання та обов'язки

2,1, ОрГанiзовуе робоry та забезПечуе виконанЕя покJIадених на вiддiлзавдань в сферi цифрового розвитку: формування, впровадження,
функцiонування та модернiзацiя iнформъцiанът- iнбраструктури системи
УправлiннЯ та прийняттЯ рiшень шJUIхом широкого застосування
iнформаЦiйно-коМунiкацiйниХ технологiЙ для пiдвищення ефектиЪностi,
вiдкритостi та прозоростi роботи Управлiння.

2.2. Забезпечуе впровадження суrасних iнформацiйних технологiй,
електронниХ систем, програмниХ комплексiв та систем технiчного з32шсту
iнформацiТ.

2.З. Здiйснюе контроль за своечасним
дiяльнiсть Управлiння на офiцiйному веб-порта.гli
Киевi державноi адмiнiстрацii.

2.4. Контролю€ робоry офiцiйноТ системи електронноi пошти доменiв.
2.5. Забезпечуе обмiн iнформацiею мiж структурними пiдроздiлами

подiльськоi районноi В MicTi киевi державноi адмiнiстрацii, органами
ВИКОНаВЧОi ВJIОДИ, пiдприемствами, установами, органiзацiями Bcix фор,
власностi в установленому порядку.

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

2.7. Здiйснюе контроль за веденням единоi iнформацiйно-аналiтичноТ
системи соцiа.пьного зЕлхисту населення (IАССЗН), пiдтримку единого
iнформацiйного i телекомунiкацiйного середовища у складi iнформацiйноi
iнфраструктури Мiнсоцполiтики та ыIасного сегменту лок€tльноi мережi.

2.8. Опрацьовуе документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
<Сдиний iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa Киева (система
електронного документообiry (АСКОД)).

2.9. Вживае заходiв щодо захисту iнформацiйноi мережi Управлiння вiд
комп'ютерних BipyciB та технiчного з€лхисту комп'ютерних систем i мереж вiд
витокiв iнформацii i несанкцiонованого доступу.

2.10. Органiзовуе та забезпечуе належЕу експлуатацiю, обслуговування та
своечасний ремонт комп'ютерноi технiки та периферiйних пристроiЪ,
лок€Lпьних мереж, ik модернiзацiю.

2.||.Органiзовуе пiдключення робочих станцiй до локЕulьноi мережi
Управлiння та забезпечуе if функцiонування.

2.12. Контролюе робоry програмних комплексiв, локальних мереж,
iнформацiйних систем iз забезпеченням розподiленого доступу до
i нформацiйних pecypciB.

оновленЕям iнформацii про
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2,|з. КоордиНуе придбаннЯ та введеннrI В експлуатацiю комп'ютерноi
технiки' комп'ютерних процрам, мереж, систем, ik супровiд в процесi
експлуатацii.

2,|4. Забезпечуе роботу, збiр, узаг€UIьнення та обробку iнформацii просуб'ектiв надання соцiагlьних посJIуг в Компонентi профur"о.о модулю<Соцiапьнi послуги) Комплексноi MicbKoT цiльовоi .rро.р"r" <<Електронна
столицяD.

2.|5. Забезпечуе виконанЕя вимог законодавства щодо соцiа.гlьного
захисту BeTepaHiB працi в частинi видачi посвiдчень кВетерана працЬ.

2.16. Здiйснюе нагJIяД за додержанням вимоГ законодавства пiд час
призначення (перерахунку) та виплати пенсiй органаN,Iи Пенсiйно.о бо"дуУкраiни, а саме: перевiрка правильностi та своечасностi ,p"r"u"""",
(перерахунку) пенсiй; правильностi та своечасностi нарахування виплати та
припинення виплати пенсiй.

2.|7. За результатами перевiрки оформлюе акт перевiрки правильностi
призначення (перерахункУ) пенсiй iз зазначенЕяМ заув€Dкень, який уr.од*у" з
керiвником органу Пенсiйного фонду Украiни.

2.I8. Складае акт перевiрки, щокварт€шьний звiт про результати перевiрок
та передае до .щепартаменту соцiагlьноi полiтики виконавчого орг€lну Киiъськоi
MicbKoi ради (КиТвськоi Mi ськоi державноi 4дмi нiстрацii).

2.|9. Надае роз'яснення нормативно-правовоI бази щодо пенсiйного
законодавства серед населення.

2.20. ГОryе роЗпорядження про виплати одноразовоi адресноI соцiапьноi
матерiалlьноi допомоги оIФемим категорiям населення MicTa Киева вiдповiдно
До розпоряджень виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi 4дмiнiстрацii).

2.2l. РОЗглядае листи, звернення цромадян, депутатських запитiв та готус
вiдповiдi у встановлений законодавством TepMiH.

2.22. Забезпечуе виконання iнших дор)чень заступника начаJIьника
УправлiнЕя - начальника вiддiлу та начальника Управлiння.

2.2З. Не розголошуе та не розIФивае в будь-який спосiб персон€шьнi данi
фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi у зв'язку з виконанням
службових обов'язкiв.

2.24. Здiйсненнюе заходи щодо запобiгання i протидii корупцii.

3. Права

Засryпник начаJIьника вiддiлу мае право:
3.1. Приймати рiшення або брати участь у ix пiдготовцi вiдповiдно до

посадових обов'язкiв.
З.2. Одержувати в установленому порядку iнформацiю та матерiа.пи,

необхiднi для виконання посадових обов'язкiв.
З.3. Вносити на розгJIяд заступника начальника Управлiння - начальника

вiддiлу та начапьника Управлiнrш цропозицii щодо вдоскон{lлення роботи
вiддiлу.



4. Вiдповiдапьнiсть

4.1. Засryпник начапьника вiддiлу несе вiдповiдагlьнiсть за невикон€lння
чи ненапежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повнов€Dкень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноТ служби згiдно з
Законом Украiни кПро державну сrryжбу>.

4.2. Не допускае вчинення корупцiйних дiй або пов'язаних з корупцiею
правопорушень, притяryеться до вiдповiдальностi згiдно з Законом УкраiЪи
uПро запобiгання корупцiЬ>.

5. Взаемовiдносини

5.1. Заступник начальника вiддiлУ пiд час виконання покJIадених на нього
завдань взаемодiе зi структурними пiдроздiлами Управлiння, rщепартаментом
соцiальноТ полiтики виконавчого органу КиiЪськоI MicbKoT рад, (КиiЪськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii), ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноi
аДмiнiСтрацii, з органаI\dи мiсцевого сапdоврядування, пiдприемствами,
установами, органiзацiями, цромадянаI\4и та об' еднанЕями громадян.

Заступник начЕ}льника управлiння -

начальник вiддiлу цифрового розвитку

З iнструкцiею ознайомлений (а):


