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ПОЛОЖЕННJI
про вiддiл цифрового розвитку

управгliння працi та соцiагlьного з€lхисту населення
Подiльськоi рш?онноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстраrдii

1. Загалlьнi положення

1.1. Вiддiл цифрового розвитку (дагli - вiддiл) е структурним пiдроздiлом
управлiння працi та соцiалlьного заJшсту населення виконавчого орг1ну
ПодiльсЬкоi раriоНноТ В MicTi Киевi державнОi адмiнiСтрацii (дшi - Управlliння)
пiдзвiтним та пiдконтрольним начальнику управлiння та його заступнику.

1.2. Вiддiл у своiй дiягtьностi керусться Конституlдiею Украiни, законами
Украihи, нормативно-правовими актами Президента Украihи, Кабiнеry MiHicTpiB
Украihи, MiHicTepcTBa соцiапьноi полiтики УкраiЪи, .Щепартаменту соцiальноi
полiтики виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рад" (КиiЪськоТ MicbKoT державноТ
4дмiнiстрачii) IfuiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii та Подiльськоi рйонноi в
MicTi КИевi державноi qдмiнiстраlii, Положенням про Управлiння, а тчжож цим
положенням.

1.3. ВiДдiл очолю€ заступник начапьника управJIiння-начагrьник вiддiлу,
який призначаеться на посаry та звiльняеться з посади началъником Управлiння за
пОгОДженням заступника голови Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi
4дмiнiстрацii, вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украihи, Закону УкраiЪи
кПро державну слулбр.

2. Завдаrrня та обов'язки

2.1. Реагliзацiя держ€lвноi полiтики у сферi цифрового розвитку: формування,
впровадження, функцiон).вtlння та модернiзацiя iнформацiйноi iнфраструктури
системи Управгliння та прийняття рiшень шляхом широкого застосув:lннrl
iнформацiйно-комунiкадiйних технологiй дJIя пiдвищення ефективностi,
вiдкритостi та прозоростi роботи Управ.гliння.

2.2. Забезпечення розвитку i впровадження с)часних iнформадiйних
технологiй, електронних систем, про|рамних комплексiв та систем технiчного
за(исту iнформаIдii.

2.З. Оргшriзацiя роботи iз застосувilння законодавства у сферах
електронного та цифрового розвитку iнформаIдiйного суспiльства.



2,4, Органiзацiя роботи ПРОГРаI\,Iних таlабо €шаратних комплексiв, лока.пьних
мереж, iнформадiйних систем та засобiв коlчгуrriкацii в межах повновакень,
визначених чинним законодавством.

_ 2,5, Оргшiзшliя, координшliя та контроль за дотриманням технологii
обробки iнформаlдii на персонЕlпьних коIип'ютера:<, дотриманЕям технологii
ексILпуаТшдii проГрап{ниХ KoMmIeKciB, системи еJIеIсгронного документообiry.

2.6. Органiзацiя та пiлгримка роботи з iнформшдiйно-..rr.*оопу"iкаIдiйною
системою кединий iнформаlдiйний простiр ториторiальноi громад.r MicTa Киева>,
системою еJIектронного документообiry (АСКОД), та iншими ITC в межа(
повнова)кень, визначенЕх aдмiнiстраторами зазначених ITC.

2.7. Контроль за веденням еданоi iнформацiйно-шrшliтичноi системи
соцiа.гlъного зшисту насеJIення (IАссзН), пiдтримка €диного iнформацiйного i
телекоLФ/нiкацiйного середовища у скгl4дi iнформацiйноi iнфраструкгури
MiHicTePcTBa соцiагrьноi полiтики та вJIасного сегменту локаJIьноТ мережi.

2.8. ЗабезпеченнЯ роботи Системи контролю та керування доступу до
примiщень, конц)олю робочого часу, Систелда вiдео ..rо.r.|iженЕя, Програль,rно-
апаратного комплексу системи керування чергою.

2.9. Здiйснення контролю за роботою системи цгrасноi електронноi пошти
Управлiння.

2.|0. Здiйснення контролю за своечасним
дiяльнiсть Управлliння на офiцiйному веб-портагli
Киевi державноi адмiнiстрадii.

2.||. Органiзшдiя роботи сучасних iнформаlдiйних технологiй систематизацii
та аrrалiзу iнформацii, здiйснення в установJIеному порядку обмiну iнформацiею
мiж структурними пiдроздiлами Подiльськоi paIioHHoT в MicTi киевi державноi
адмiнiстрацii, органами виконавчоi влади, пiдприемств€ll\,tи, установ€II\{и,
органiзацiями Bcix форIr,r власностi.

2.|2. Вживання за<одiв щодо зашсту iнформацiйноi мережi Управ.гriння вiд
комп'ютерних BipyciB та своечасного поновJIення антивiрусних баз.

2.13. ОРганiзацiя та впровадження заходiв, щодо технiчного з€лхисту
комп'ютерних систем та лок€lльноi мережi Управпiння вiд витокiв iнформацii та
несанкцiонованого доступу (система вiдео спостереження)

2.1,4. Виявлення та своечасне реаryванЕя на кiберiнциденти, TaKi як
кiбератаки, урarкення вiрусами, несанкцiановшtий доступ до мережi та T.i., що
може затIIкод{ти роботi Управпiння, та усунення наслiдкiв вiдповiдних iнцидентiв.

2.1 5 . Проведення аудиту iнформадiйноТ безпеки Управлiння.
2.16. Реалliзацiя пршдiвник€lп,lи вiддiлу запобiжних, органiзшдiйних, ocBiTHix

та iнших заходiв у сферi кiбербезпеки та кiберзахисry.
2.|7. Органiзацiя забезпечення на.пежноi експrryатшдii, обслуговув€lння та

сво€часного ремонту комп'ютерноТ технiки та периферiйних пристроiв, локzlльних
мереж, ik модернiзшliя.

2.I8. Здiйснюе пiдключення робочrх стшrцiй до лока.гlьноi мережi
Управлiння та забезпечус iT функцiонування.

2.I9. Коорлинуе придбшrня та введення в експJryатацiю комп'ютерноi
технiки, комп'ютерних програпd, мереж, систем, ik супровiд в процесi експлуатацii.

оновIIенЕям iнформадii про
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2.20.Вносить керiвництву пропозицii щодо встановJIення, модернiзацii
комп'ютерiв, комп'ютерних мереж, iнформачiйних систем тощо.

2,2|.вносить пропозицii щодо впровадження сучаснrх iнформацiйних
технологiй.

2.22. КоордиНацiя робОти В Компонентi програIчIного модулю <Соцiапьнi
послуги) Комплексноi MicbKoi цiльовоi програlrли <Електронна столиця). Збiр,
узЕг€Lльнення та обробка iнформацii про суб'екти надання соцiапьних посJryг.

2-2з. Здiйснення нtгляд/ за додержанням вимог законодавства пiд час
призначеннЯ (перера<унку) пенсiЙ оргЕшом Пенсiйного фонry Украiни,
проведеНня iнфорМацiйно-рОз'яснюв€Ulьноi роботи BciM категорiям цромадян щодо
пенсiйного законодавства Украihи.

2.24. Забезпечення викон€lння вимог законодавства щодо соцiагlьного
з{лхисту BeTeparriB працi в частинi видачi посвiдчень кВетерана працЬ.

2.25. Гоryе розпорядження про виIIлати однора:}овоI qдресноi соцiа.пьноi
матерiагlьноi допомоги окремим категорiям населення MicTa Киева вiдповiдно до
розпоряджень виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi Ради (КиiЪськоi мiськоI
державноI 4дмiнiстраIдii).

2.26. Гоryе самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами
iНфОРмшдiйнi та аналiтичнi матерiагlи дIя подання головi Подiльськоi рйонноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

2.27.Розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян.

2.28. Опршдьовуе запити i звернення народних дегryтатiв Украiни та
дегryтатiв КиiЪськоТ мiськоi р4ди.

2.29. Забезпечуе здiйсненЕя зil(одiв щодо заrrобiгання i протидii корупцii.

3. Права

3.1. Одержувати в установленому порядку вiд iнших пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого сtлi\dоврядування, пiдприемств, установ
та оргаrriзадiй iнформацiю, документи та iншi необхiднi матерiапи NIя
забезпечення виконання покJIадених на нього завдань.

3.2. Затучати спецiа.пiстiв iнших струItтурних пiдроздiлiв районноТ у MicTi
Киевi держ€лвноi адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй (за
погодженням з ix керiвникаlrли) дIя розгляд/ питань, що належать до компетенцii
вiддiлу.

3.3. Подавати на розгляд начапьнику управгriння, до районноi державноТ
4дмiнiстрацii, ,,Щепартаменту соцiапьноI полiтики в MicTi Киевi пропозицii iпшення
соцiального забезпечення мешканцiв i соцiа.гlьного зtlхисту незахищених верств
населення.

4. Взаемодiя

4.1. Вiддiл у процесi викон€lння покJIаденIтх на нього завдань взаемодiс з

iншими струIстурними пiдроздiлаlrли Управ.гliння, ,,Щепарталплентом соцiальноi



полiтикИ виконавчого оргаНу Ки'вськоi MicbKoi рад{ (КиiЪськоi MicbKoi державноi
алмiнiстРацii), вiддiлаlrлИ рйонноi у MicTi Киевi i.р**пОI qдмiнiстршдii, оiгшrами
мiсцевого самовря,ryвання, а також пiдприемств€лми, установами та органiзадiями
Bcix форм BIIacHocTi, об'еднаrrнями громадян та окремими цромадянtlми.

З положенням ознайолчrпений (а): ,@ъпоп,о .Z,б ,4'_-uZ а5, zа/9


