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|1ро затверАисення !1оло:кення про
сектор |нформац|йно-комп'потерного
забезпечення апарату раионно!
дер:кавно| адм1н1страц1|

81дпов!дно до статей 5,6,44 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев| дерт<авн|
адм|н|страц|}>, 1ипового поло)кення про структурний п|дрозд|л пт|сцево|
дерт<авно| адм|н|страц1|, затвердженого постановото 1{аб1нету \:1|н1стр1в
}кра|ни в|д 26 вересня 2012 року !\ге 887, Регламенту 9угу!всько| районно|
державно! адм!н|страц||, затвердя{еного розпоряд)кенням голови районно|
державно] адм|н1страц|{ в1д 20 птотого 20'12 року .\! 141, Ёастанови з якост|
9уц!всько! районно| державнот адм|н1страц||, затвер.п;кено{ розпоряд)кенням
голови районнот державно| адм!н|страц|| в|д 01 нервня 2009 року !\гэ 354
(|з зу!нами л. розпорядження голови районно!' лержавно} алм|н!сщаш!|
в|д 24'12.2о12 }{е 1219 <|1ро структуру 9уц!всько! районно'1 дер;кавно!
адм|н|сщац1!> (|з зм!нами), з мето1о визначенн'1 основних завдань | функц1й
сектора |нформац!йно-комп'тотерного забезпечення апарату районно|
лержавно! адм|н|страц|!:

затвердити |1оло;кенття про сектор 1нформац|йно-комп'тотерного
забезпечення апарату районно| дер;кавно! адм1н|страц!! (додасться).

|олова районно1 дер;кавно1
адм!н!страц!| в.в. лоБойчпнко

!



3АтввРдхвно
Розпорядтсення голови

районно!' лержавно} алм!н!с': раш!!

положвнт{'|
про сектоР !нформац!йно-комп'|отерного забезпечення
апарату {угу!всько| районно! дер'кав||о! адм!н!страц1т

1. 3агапьн1 засади:
1. 1. €ектор |нформап!йно-комп'тотерного забезпечення аларату районно!

державнот адпт|н!страц1| (лал| _ сектор) е структурним п|дрозд!лом апарату
районнот лержавно!' ал м !н !с щаш![.

€ектор п|дзв|тний ! п|дконтрольний голов] районно| дерасавно!
адм|н|страц|т, в|дд|лу |нфорплац|йно-комп'тотерноло забезпечення {арк|всько|
обласно1 дер)кавно] адм|н|страц!| та безпосередньо п|дпорядковусться
кер; вн и к) апара г5 район но| дер}{авнот а! у ! н |с граш!т.

1 .2. } сво!й д!яльност! сектор керу€тьоя 1{онстиц:]|сто !кра}нш, законами
укра]ни, постановами Берховно| Ради !кра1ни, указами | розпорядя{еннями
|1резидента }кра!ни, декретами, постановами ! розпоряд:кеннями каб|нету
\4|н1сщ1в }кра:ни, розпоряд)кеннями гопови об_цасно1 дер:кавно{ адм|н|страц1!
та голови районно| державно] адм;н;страц|], |нгтими нормативно-правовими
актами та цим |1оло)кенн'тм'

1.3. {|яльн!сть сектору зд|йснтосться на основ| перспективних | поточвих
план|в роботи, погод)кених кер|вником апарату райовнот дер)кавнот
адм|н|страц!!.

1.4. [ектор при вир|тленн| питань, як! н.ш1е)кать до його компетенц!|,
взасмод]. з 5правл!ннями. в]дд!лами ]а |ншичи с'|р)к])рниуи п|дРозд;лачи

районно| дерясавно! адм|н1страц1!'. органами м|сцевого самоврядування'
1'5. [1оло>кення про сектор затверджуеться голово!о районно!

лержавно! адм|н|страц|{.
2. Фсновн| функц|! та завдання сектору.
Фсновними завдан1111ми сектору с:

участь у реал!зац1| в район| сдино] державно| пол1тики у сфер|
|нформатизац1|, зд|йснення орган!зац|йних заход!в щодо впРовадження
електронного урядування на районному р1вн|;

мон|торинг виконання в район| завдань Ёац|онально1 програми
1нформатизац|!, закон|в }кра{ни, акт|в 11резидента }кра!ни, {{аб|нету \4|н1стр|в
!кра!'ни з питань. шо напе?ка'1 ь до комлегенш!|сек;ор1:

розроб[ення завдань [[рощами !нфорплатизац|! !уц!вського району,
п|дготовка у зв'язку з цим пропозит]|й до проект1в районного та дер}{авного
б:од;т<ет|в;

забезпечечня функц|онування !нформац1йно-телекомун|кап|йно| системи
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апаРату та структурних п]дрозд|л|в раионно1 дер)кавно1 адм1н1страцп,

! оозвиток лока1тьно]

супроводт(ення та контроль за функц;онуванням локальних коп{п!1отерних
мереж, оф1ц|йного веб-сайц, системи електронного документооб!гу та |нтпих
1нформац|йних ресурс|в районно|державно] адм!н|страц;т.

[ектор в|дпов|дно до покладених на нього завдань:
2. 1' Бере участь у формуванн| та реап|зац{} державно!' пол|тики у сфер!

|нформатизац!| району, координус д|яльн|сть орган!в салтоврядування з питань
|нформатизац||'

2.2. контрол}ое стан виконан1'{ в район| завдаль Ёац!онацьно1 прощами
|нформатизац||, закон1в укра]ни, акт|в |{резидента укра]ни, 1{аб!нету \,!|н1стр1в
)/кра|ни з пи'1ань. шо на'ежать _1о компетенц;т сектору. вноси'1ь лролозиш||
щодо забезпенення 1! виконання.

2.3. €п|льно з п|дрозд|лами районно! дер;кавно! адм|н!страц!! виконус
завдання районно} програми 1нформатизац|!, техн|чн| завдання, ро6он| проекти
для реал1зац!т районних проект1в |нформатизафт' надас пропозиц|| до проект1в
дер)кавного та районного бтодкет!в щодо обсяг|в ]х ф|наноування.

2.4. €п|льно з в!дд|лом ф|нансово-господарського забезпечення апарату
районно! державно| адпл|н|сщац!| веде обл!к | щор|нну |нвентаризац1то наявних
програмно-;ехн|нних засоб]в. готу( проекти логовор!в на !х зак1п!влю. ;ехн!нне
обсл) ] ов) вання та ремон ] 1 раз! по:реби.

2.5. Ёадае методичну допомоц структ)?ним п1дрозд|лам районно1
дер;кавно| адм|н|страц!! з питань |нформатизац|! та експлуатац|| прогРамно-
техн]чних засоб|в.

2.6. Разом |з п|дприемствоп: - виробником запровад)куе автоматизовану
систему елекронного документооб|гу та контрол1о в районн|й дер;кавн|й
адм1н1страц11.

2'7. 3абезпетуе сталу функп|ональн|сть
комп'}отернот \'1ерея<| районно! державно| адм!н|отрац!|.

2.8. 3абезпетуе впровад]кення в районн!й дер;кавн|й адм|н|страц|!
нов|тн|х !нформац1йних технолог|й.

2.9. 3абезпенуе техн1нну готовн|сть елекщонного зв'язчг, оистеми
в|деоконференцзв'язку, необх1дних для забезпечення д1яльност| районно]
державно| адм!н!сщац|!.

2.10. ! ог1с проекти ро}поряджень. дор}чень голови районно1 лер;кавно|
алм!н!страш|| } пи]ань. шо належагьдо кот:пе:ен ш!| сек:ор1.

2.11. Бере г{ать у п!дготовц! зв!т]в толови районно| державно]
адм]н]страп!! для !\ розгляду на сес1|раионно| ра]и.

2.!2. [оцс сауос:!йно або разом з !ншиуи с!р)к!)рничи п!дро'}д|лачи
|нформац|йн1 та ана)1|тичн| матер|али д.]и1 подан}'1 голов| районнот державно!
адм|н|страц|т.

2.13. 3абезпенуе заходи з оприл1однен11'1 |нформац!!, передбанено!
частино1о пертпото статт! 15 закону }кра!ни <[{ро доступ до публ!чнот
|нформац||>.
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2.14. 3абезпенуе зд!йсненття заход!в щодо запоб!гання | протид!| корупц||.
2.15. Розробляс документац{то системи управл|ння як|стто, що стосу€ться

д|яльност! сектоРу} вносить про[1озиц|] щодо зм1н до не], зд1йсн1ос д|| щодо
}абе'печення ф1нкш|он5вання сисгеуи 5правл|ння як|стю сек!ор)
|нформац|йно-комп'тотерного забезпеченн;1.

2.16. Б!дпов|дно до свос! компетенц|'| бере утасть у забезпеяенн|
в!лкри:ос:! влади_ покра1дання н€шангш| районною дер)кавно!о алм!н!сграш|,:о
адм|н|оративних послуг'

2'!7' 1абезле5т виконання та мон!торинг прошес!в систеп:и 1лравл|нгш
як|стто, розроблених секторо!\4 |нформац1йно-комп']отерного забезпечення,
в|дпов|дно до стандарт|в |36 9001-2009;

2'18. |1ередас у встановленому порядку та визначен! строкл до сектору
забезпе.тення доступу ло публ|нно{ !нформац1! рйонно| дерхсавно| адм|н|страц1|
1нформац|то, яка в|дпов|дно до 3акону }кра!ни <||ро доступ до публ|нно!
|нформац|}> с тцбл!чно|о, кр|м |нформац|| з обме;кеним доступом.

2.19. 3абезпетуе у межах сво!х повновакенъ реал|зац|то державно]
поп|тики стосовно захисту 1нфорптац11 з обмеженим доступом.

2'20. Бере участь у вир|тпенн! втдпов,дно до законодавства колективних
щулових слор|в (конфл|кт|в)'

2.21. Фрган|зовус роботу з укомплектування' збер!гання, обл|ку та
використання арх1вних документ1в.

2'22. 3абезпенус захист персонштьних даних.
2.23. 3абезпетуе досцп до публ|нно! |нформац||, розпорядником яко|

сектор с.
2.24. 3д!йсюос !нш! перелбанен!'}аконом повноваження.
2.25. 3д1йстттос |нтп! передбанен| законом галузев! повнова)кен1'т.
2.26. Биконус |нтп| дорутевня голови районно] державнот адм{н|сщац|!,

заступник|в голови та кер!вника апарату районно! дер)кавнот адм|н|страц]т.
3. €ектор в!дпов1дно до [ок[адених на нъого завдань мас право:
3.1. 9дер>кувати в установле!{ому законодавством порядку в1д 1нших

струкцрних п1дрозд|л|в районно{ державно| адм|н|страц|!, орган1в м1сцевого
самоврядування' п!дприсмств, уотанов та орган|заш|й незапежно в'д форми
впасност| та !х посадових ос|б !нформац|}о, документи 1 матер1апи, необх|дн|
д.]1,1 виконання покладених на сектор завдань'

3.2. ||ерев1ряти та контрол1овати роботу апарату районцот дер:кавно!
адм|н|страш||, управл|нь, в|дд|л!в та {нтпих сщуктурних л|дрозд|л|в районно!
дер>кавно! адм!н|страц|! з питань виконання акт1в |!резидента укра]ни,
(аб!не:5 й|н|сгр!в !кра|ни. розпоряджень | лорунень :олови районно|
дер>кавно! адпт|н|страц1! з питанъ 1нформатизап|!.

3'3' Брати )час!ь } нарада\ !а |нших заходах з ли!ань коупегенц!1
секгор}. що проводя!ься в районно[.]ержавно'[ алм!н!с:раш!!'та |1 стр5к:1рних
п!лрозл!лах. склика!и ]а дор)чення\] голови та кер!вника апара;1 районно'[
державно{ адм1н|страц1! наради з питань! що на.]1ежать до компетенц|1 сектору.



3 '4' 3алутати до виконання
питань спец!ал|ст1в, фах|вц!в

1

окремих роб|т, 1гнаст| у вивненн| окрептих
|нгших'струкцрних п|дрозд|л|в районнот

лер;кавно! адм|н|срац|!, п|дприсмств' установ та орган!зац!й (за погод;кенням з
!! кер1вниками)' представник|в цомадських об'еднань (за згодо;о).

3'5. 1{ористуватись в установленому порядку 1нфорплац|йними базами
районно| дертсавно! адм|н|страц!{, системами зв'язку | комун|кац|й та |нтпими
техн!чними засоба\'1и.

3.6' €кпикати в установленому порядку наради, проводити сем!нари та
конференш!| 

' 
пи!ань. шо нашежа!ьдо компе;енш!!сек;ор1.

з '1. 1нфорплувати го;_тову

покладення на сек !ор обов'язк|в.
]ако?к про випадки неподангш або
необх|дних матер!ап|в.

3'8. |!одавати в установленому порядку гопов!, кер!внику апарату
районно| дер}(авнот адм|н|страш|!, його заступнику пролозиц|! шодо
вдоскона[ення роботи з питань |нформатизап|'{'

4' €ектор онолтос зав|дуван, який признанасться та зв1льня€ться
головою районно| _:ержавно| алм!н|с;раш![ 3а полання\4 кер!вника

районно| дер;кавно! адм|н|страц]{ та за погод)кен1'1[1 начальника
1нформац1йно-комп'тотерного забезпечення апарату )(арк|всько!
дертсавно| адм|н1страц!]. Ёа пооаду зав|дувана сектору призначасться особа,
яка мае повну вищу осв;ту в|дпов|дного профес;йного спряь'1ування за осв;тньо-
квал!ф|кац1йнипт р!внем маг|стра, спец|ал!ста та ста)к роботи за фахом на
державн|й слу:кб| на посадах головного спец|ап|ста не мен111е 3 рок|в або ста;к

роботи за фахом на кер!вних посадах в !нтпих оферах не мен{пе 5 рок|в. Ёа
посаду головного спец|ал]ста сектору признача€ться особа в1длов!дного
профес|йного спрямування за осв1тньо-квал1ф|кац|йнипл р1внем маг!стра.
спец1а)1|ста та стокем роботи за фахом на дер:кавн|й слу;кб! на лосад| не ни)кче
пров|дного спец|ал1ота не ь'!ен1п як один р|к або стокем роботи за фахом в
|нтпих сферах не мен|11 як три роки.

€труктура

раионно1 державно] адм1н1страц11 про
що ви\одя]ь за уеж! йо:о кот:пе:енш]]', а

несвосчасного подання на вц\,!оц сектору

з посади
апарату
в|дд|лу

обласно]

головото
ктура сектору та чисельн|сть його прац|вник1в затверд)куеться

районно] державно1 адм|н|страц1] за поданням кер1вника апарац
раионно1 дер}(авно1 адм1н1страцп.

5.3ав!дуван сектору:
5.1. (ер1. д!я.'1ьн|сгк) секгор5 !несе персональн) в!дпов!дальн!с:ь ;а

виконання покладених на сектор завдань.
5.2. |1одае на затверд)кенн'1 голов| {угу!всько', районнот дер;:<авно{

адм1н!страц|! полоя{ення про структурний п|дрозд|:т.
5.]. !абезпен5* виконання доручень ]олови районно! лержавно|

адм1н1стРац]]' кер|вника апарату' перспективних 1 поточних план1в ро0оти
сектору.

5.4. 3атверд;куе посадов! [нструкц!! !!рац|вник|в сектор1 | розлод!.:тяе
обов'язки м|тс ними, анш11зу€ резу]1ьтати роботи ] вживас заход]в щодо
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п|двищення ефективност| д|яльност| сектору, забезпечуе п|двищення д1лово]
квал|ф1кап|! прац!вник|в сектору.

5.5. Фрган!.зовуг кон!роль ]а виконанняу в|.]д|лами. управл!ннями.
|нтлими структ1рними п|дрозд|лапти районно| державнот адм|в|сщап||,
виконавчими органами м1сцевого оамоврядування конституц|! !кра|ни, закон|в
}кра!ни, указ1в | розпоряд:кень |[резидента !кра!ни, постанов ! розлорядт<ень
(аб|нету й|н|ср|в укратни, розг1оряд)кень ! дорутень голови районно!
державно| адм|н|срац|{ з питань, в!днесених до компетенц!! сектору.

5.6. 3абезпен1г п'д|о,овк) проек:!в розпоряджень голови районнот
дер;кавно! адм|н|страц|! та |нтпих слух<бових документ!в з питань, в!днесецих
Ао компетенц|| сектору.

5.7' 3д1йснтос контроль за дотриманняпп{ у сектор| 1нструкц|| з питань
д]ловолства в раионн]и державн!и ад\|!н!страш!!.

5.8. вносить пропозиц|! щодо вдоскона)1ення системи управл|ння як1стто

у сектор|, в!дпов|дно до стандарт|в {$о 9001_2009'
5.9. 3д1йст*ое у сектор| контроль за забезпеченням функш1онування, ви-

конання1\'1 ! мон|торингом процес|в системи управл|ння як|стто, розроблених
в!дпов|дно до отандарт|в 15о 9001-2009, у раз| потреби за6езпетус внесення
зм!н до док)'менпац!] сис':еми 5 правл!ння як!сг:о. шо стос)('ться д!яльнос:!
сектору.

5.10. 3абезпепуе умови для ефективно| роботи уповноваженого з системи
управл|ння як|ст:о у сектор|.

5.|1. (прия, проведенн,[о на!лядових а1лиг!в 1 сек:ор!. в!лпов|лно ло
стандарт|в {$Ф 9001-2009.

5.12 [{ри виконанн| сво1х службових обов'язк1в забезпетуе дотриман}#1
вимог 3акону }кра?ни <[1ро захист пероона.]1ьних даних))' зокрема несе
в!дпов!дапьн|сть за орган|зац|то техн1чного захисту баз ]1ерсона.]1ьних даних,
волод|льцеу я ко!' т районна державна алм! н!с : раш|я'

5.]_]. посадов! особи сектору несуть в!лпов|пальн]сгь зц !дно '} чинниу
законодавством. \4атер|альна тпкода, завдана д1ями ти безд|яльн|отнэ посадово]
осоош сектору при зд|исненн1 ним сво1х повнов'ркень' в1д1]]кодовусться за
рахунок дер)кави.

5.14' [ранинну иисельн1сть' фонд оплати прац| прац1вник|в сектору
визначас :олова районно! лержавно| алм!н!страш!1' ) уежах в;дпов|дних
бтоджетнттх признанень.

3аступник кер!вника апарату'
начальник орган!зац1йного
в!дд|л) апарату ра йон но1

дерэкавно| адм!н!страц||
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