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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
провiдного iнженера вiддiл} uифрового розвитку

Управлiння працi та соцiального захисту населення
ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

I. Загальнi пололtення
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функцiонування
iнформацiйного середовища

комп'ютерного
оргтехнiки,

та технiчного
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1.1. Провiдний iнженер вiддiлу цифрового розвитку (далi - провiдний

Управлiння) забезпечуе чiтку та безперебiйну роботу Bcix апаратних та
про|рамних
повноцiнного

iнженер вiддiлу) Управлiння працi
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi

телекомунiкацiйних систем.
1.2. Провiдний iнженер вiддiлу пiдпорядковуеться заступнику

начапЬника Управлiння - начЕIJIьнику вiддiлу, заступнику нач€uIьника вiддiлу
та нач€Llтьнику Управлiння.

1.3. Призначення на посаду та звiльнення
вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни.

з посади здiйснюеться

1.4. В своiй роботi керусться Конститучiею УкраТни, законами УкраIни,
НОРМаТИВно-правовими актами Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраIни, .Щепартаменту соцiальноi
полiтики виконавчого органу Itиiвськоi MicbkoT ради (киiвськоi MicbkoT
державноi адмiнiстрацii), Китвськоi MicbkoT та Подiльськоi районноi в MicTi
киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння, Положенням
про вiддiл, а також цiсю посадовою iнструкцiсю.

1.5. На посаду провiдного iнженера призначаеться особа, яка ма€
громадянство Украiни, виЩу ocBiTy або базову вищу, володiс украIнською
мовою, знас правила та порядок обробки iнформацii iз застосуванням
програмного забезпечення; структуру та порядок установлення операцiйних
систем; порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного
програмного забезпечення; ocHoBHi мови програмування; ocHoBHi поняття та
технiчнi характеристики мережевих систем; загаJIьнi правила нЕLлагодження та
обслуговування мережевих систем; основи електротехнiки; основи трудового



законодавства, правила та норми внутрiшнього службового розпорядку,охорони працi, протипожежноi безпеки.

II. Завдання та обов'язlси

2. Провiдний

2.1. Виконуе операцii
котuп'ютера,
обладнання.

2.2. ПрОводитЬ дiагностику персон€tльного комп'ютера, периферiйних
пристроiв.

2.З. Виконуе комплекс робiт,
iнформацii до роботи.

пов'язаних з пiдготовкою HociiB

2.4. Ныlагоджуе операцiйнi системи, драйвери периферiйних пристроТв
та офiсного обладнання пiд запити користувача без використання мов
програмування.

2.5. обслуговуе периферiйне, офiсне та комунiкацiйне обладнання без
втручання в ik апаратну складову.

2.6. оновлюе програмнi продукти з носiiв та через комп'ютерну
.мережу.

периферiйних

2.7. Усувае пошкодження в роботi апаратноТ частини i програмних
продуктiв, Що не носять системного характеру.

2.8. Здiйснrое контроль та дiагностування поломок i зботв,
носять системного характеру в роботi апаратних засобiв i
продуктiв.

2.9. Здiйснюс контроль достовiрностi постiйноi, вхiдноi
iнформацiТ у ПК та комп'ютернiй мережi.

2.10. У межах своеТ компетенцiТ забезпечуе захист iнформацiТ
комп'ютерному обладнаннi та у лок€Lльних мережах.

2.||. Виконуе iншi oKpeMi доручення
заступника начuLпьника управлiння.

2.|2. Постiйно знайомиться та вивчае
довiдковi документи обробки iнформацii та програмного забезпечення.

III. Права

Провiдний iнженер мае право:

3.1. Взасмодiяти та одержувати вiд структурних пiдроздiлiв Управлiння
НеОбХiДНУ iНфОРМаЦiЮ Та ДОкУМенти для виконання покладених на нього
завдань.

щодо технiчного обслуговування персон€Lльного
пристроiв, офiсного та комунiкацiйного

якщо вони не
програмних

та вихiдноi

нач€шьника управлiння,

нормативно-методичнi та

. З.2. Отримувати квалiфiковану допомогу вiд керiвникiв структурних
lliдроздiлiв Управлiння.



3,3. Проводити роботи з програмного забезпечення та технiчного
обслуговування ycix апаратних засобiв обчислювалlьноI технiки, засобiв
комп'юТерного зв'язкУ i комп'ютерноi мережi, а такох( обслуговування Bcici
копiювальноI технiки струlстурних пiдроздiлiв Управлiння.

IV. Вiдповiдальнiсть

Провiдний iнженер вiдповiдно до Кодексу Законiв про Прачю Украiни
несе персон€Lльну вiдповiдальнiсть за невиконання чи ненЕuIежне виконання
службових обов'язкiв, перевищення повноважень та за вчинення дiй,
передбачених Законом Украiни <Про запобiгання корупцii>.

V. Взаемовiдносини за посадою

пiд час виконання покладених на нього обов'язкiв взаемодiе зi
структурними пiдроздiлами Управлiння, Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii), .щепартаменту соцiапьноi полiтики виконавчого
органУ КиТвськОi MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii).

Заступник нач€Lльника управлiння -
нача_пьник вiддiлу Лена ХIЛИк

13 iнструкцiею ознайомлений (на):


