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!1ро затверд}|(е[!ня |{олоэтсення про
в!дд!л цифрового ро3витку, цифр''й*
трансформац!й ! цифров!зац!.[ та
орган!зац![ д!яльност! центр!в
надання адм!н!стративних послуг
9уц!всько'[ районно[ дерэпсавно!
адм!н!страц![ *, арк!всько[ област!

Б1дпов|дно до статей 5, 6, з9 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев| державн!адм1н1сщац||>>, |ипового положення про сщуктурний п|дрозд|л м|сцево?
дерх{авно] адм|н1страц||, затверд)кеного постаново}о (аб1нету м;";Бщ!"9кра!ни в1д 26 вересня 2012 року ]\9 887 (|з зм|нами)' врахову.',
розпоряд)кення голови районно| державно| адм1н|страц|| в|д 16 с|чня 2021 року]\ъ 07 <|{ро затвердженн'{ структури та щанично| чисельност1 прац1вник|вструктурних п1дрозд|л|в 9уц|всько| районно[ дер}кавно[ адм!н1сщац||
[арк1всько| област|>> та в1д 04 березня [оэт року л9 38 <|{ро затверд)кення
Регламенту 9угу!всько| районно[ д.р'.,""'| адм1н|страц|| [арк1всько| област|>:1. 3атвердити |{олох<ення про в1дд|л цифрового рЁ.,"'*у, цифровихтрансформац!й | цифров|зац1| '! орган!зац|т 

-!|яльнос}! 
ценщ1в наданн'{

адм|н1сщативних послуг 9угу!всько| районно| дер)кавно| адм1н|страц||
!арк|всько? област1 (додасться).

2' Бизнати таким' що втратило чинн|сть, розпоряд)кення голови районно|дер)кавно| адм1н|страц1| в|д 20 липня 2020 р'^у й 196 <[{ро затвердженн'1
|{оло>кення про в|дд1л з питань наданн'1 адм|й1сщативних послуг та дерясавно?
ресстрац1| {угу|всько| районно| деря{авно| адм1н!страц1? {арк|всько| област|>.

|олова районно[ дерясавно!
адм!н!страц|[ волков



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| дерх{авно| адм!н|сщац!?

м ,{6т

полоп{шння

4. Б1дд1л не е к)ридично}о особото та утримусться ко1пт1в'4. Бтдд:л не е к)ридично}о осооо}о та утримусться за рахунок ко1пт1в'

передбанених на утримання структурних п|дрозд|л|в районно| дерхсавно|
адм|н|страц|] в ме)ках ко1шторисних призначень. Б|дд|л волод|е та користуеться
закр|пленим майном.

5. Фсновними завданнями Б|дд|лу е:

забезпечення реа-тт1зац|! дерт<авно| пол|тики у сфер1 цифрового розвитку,
використання електронних |нформац1йних ресурс|в | розвитку |нформац|йного
сусп1льства;

забезшечення цифрово| трансформац1| та 1нформац|йно] |нтеграц!? районно|
дер)кавно| адм|н|страц||;

забезпечення функц|онування 1нформац|йно-телекомун|кац!йно| системи
апарату та структурних п|дрозд!л|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||,
супроводх{ення та конщоль за функц|онуванням локш1ьних комп'}отерних
мере)к, оф1ц|йного вебсайту, системи електронного документооб|ц та |нтших

про в!дд1л цифрового розвитку, цифрових трансформац1й ! цифров!зац!! та
орган|зац1[ д!яльност! центр!в надання адм!н!стративних послуг

9уц[всько! ра йо нн о! дер?[{а в но[ ад м|н !страц1!
)(арк1всько! област!

1. Б1дд|л цифрового розвитку, цифрових трансформац|й | цифров|зац|| та
орган|зац|| д]яльност| центр|в наданн'{ адм|н|сщативних послуг {угу!всько|
районно| дерхсавно| адм|н|страц|| [арк|всько| област| (да''| Б1дд|л)

утворк)сться головото 9угувсько| районно| дер)кавно| адм|н|сщац||, входить до
складу 9угу!всько| районно| державно] адм|н|страц|| | в ме}1(ах району
забезпечус викоЁання пок.т1адених на нього завдань.

2. Б|дд|л у сво]й д|яльност] п!дпорядковусться' п|дзв|тний та
п|дконтрольний заступнику голови 9уц|всько! районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| в|дпов|дно до розпод|лу обов'язк|в.

3. Б1дд|л у сво|й д|яльност| керусться 1{онституц|сто та законами 9кра!ни,
актами |{резидента )/кра!ни, 1{аб!нету 1!1|н|сщ|в }кра|ни, наказами м|н|стерств,
1нтших центр€ш1ьних орган|в виконавчо] влади, розпорядженн'{ми гол|в обласно?
та районно| дер)1(авних адм|н|страц|й, Регламентом 9уц!всько| районно?
дер)кавно| адм|н|страц||, нак€вами кер|вника аларату районно! дерх<авно|
адм1н1страц||, а також цим |{оложенням.

1нформац1йних ресурс|в районно! державно! адм|н|страц11;



забезпечення реал|зац|! дертсавно| пол|тики у сфер1 наданн'1
адм|н|стративних г!ослуг' захисту |нформац|| з обмех<еним доступом та
персон€ш1ьних даних.

6. Б|дд|л, в!дпов|дно до визначених галузевих повнова)кень, виконуе так!
завдання:

1) орган|з0вуе виконання 1(онституц|| | закон|в )/кра!ни, акт|в |{резидента
}кра!ни, наказ|в пл|н|стерств, |нтпих центра.]тьних орган|в виконавчо] влади в

сфер1 надання адм!н|стративъ|':х послуг та дозв|льно| системи' зд!йснтос
контроль за ]х реал1зац|ето;

2) забезпечус виконанн'1 шовноважень районно| дер}(авно| адм|н|сщац|| у
сфер| цифрового розвитку, цифрово} трансформац|| та |нформац|йно| 1нтещац!|

районно| дер)кавно! адм1н|страц||, у тому числ| з питань:

реа-гт|зац|| дерхсавно| пол|тики у сферах електронно| демократ||, розвитку
|нформац|йного сусп|льства та цифрового розвитку у район|;

виконанн'1 разом з |нтшими п|дрозд|лами районно| дерх(авно| адм|н|сщац1|
плану заход|в досягнення органом виконавчо| влади цифрово| щансформац|?;

ведення обл1ку | щор1нно! |нвентаризац|! н€швних прощамно-техн|чних
засоб|в, п|дготовки проект|в договор|в на ]х закуп|влто, техн|нне
обслуговування'та ремонт у раз| потреби;

надання методично| дошомоги структурним п|дрозд|лам районно|
дерт{авно| адм|н|сщац|[ з питань |нформатизац|| та експлуатац1| прощамно-
техн1чних засоб|в;

запровад)кення разом |з п|дприемством-виробником автоматизовано|
системи едектронного документооб|ц та контрол}о в районн|й дер>кавн|й
адм|н|страц||;

забезпечення ст€ш1ого функц|онування | розвитку локс|льно| комп'тотерно|
мерех<|, впровадх{енн;{ нов|тн|х |нформац|йних технолог|й у районн|й
дерхсавн|й адм|н|страц||;

забезпечення техн|чно] готовност| електронного зв'язку, системи
в|деоконференцзв'язку, необх|дних для забезпечення д|яльност| районно|
державно? адм|н|страц|[;

3)забезпечус виконання повноважень районно] дер)кавно| адм|н|страц|{

щодо орган|зац|| д|яльност| центр|в надання адм1н|стративних послуг району' у
тому числ| з питань:

зд|йснення мон1торингу щодо стану та тенденц|й розвитку
адм1н|стративних послуг в район|;

сш|впрац1 з органами м|сцевого самоврядування з питань надання
адм|н!стративних послуг;

забезпечення порядку формування' обл|ку та збер|гання рессщац|йних
справ;

4) в мех<ах повнова}(ень забезпечус зд|йснення заход|в щодо запоб|гання |

протид|| корупц||;
5) забезпечуе доступ до публ|нно| |нформац||, розпорядником яко| в|н е;

6) забезпечус захист персон€|"льних даних;



7) пост|йно |нформус населення про стан зд|йснення визначених законом
повнова)кень;

8) орган1зовус роботу з укомплектування' збер|гання, обл|ку та
використання арх|вних документ|в;

9) забезпечуе у межах сво!х повнова)кень реш11зац1то дер)кавно| пол1тики
стосовно захисту |нформац|] з обмеженим доступом;

10) розробляс проскти розпоряджень голови 9угу?всько| районно|
дер}(авно| адм1н!страц||, у визначених законом випадках _ проекти нормативно-
правових акт|в з питань реал|зац1| галузевих повнова)кень;

11) готус самост|йно або разом з |нц:ими структурними п|дрозд|лами

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| |нформац|йн| та анал|тичн| матер|али для
подання голов| 9угу|всько| районно{ державно| адм|н|страц||;

12) розглядас' в установленому законодавством порядку, зверненн'{
громадян;

13) зд|йснтое |нтш| передбатен| законом повнова)кення.
7. Б|дд|л мас право:
1) одер>кувати в установленому законодавством порядку в|д |нтших

структурних п!дрозд|л|в 9уфвсько| районно| дерх<авно] адм|н1страц1|, орган|в
м1сцевого самоврядування, п1дприсмств' установ та орган|зац|й, не3€}пе}кно в|д

форми власност|, та ]х посадових ос|б |нформац|то, документи | матер|али,
необх1дн1 для виконання покладених на нього завдань;

2) за;туаати до виконання окремих роб|т, унаст| у вивченн| окремих питань
спец1ал|ст1в, фахтвцтв 1н1пих структурних п|дрозд|л|в 9угувсько{ районно|
дер}кавно| адм|н|страц||, п|дприемств, установ та орган|зац|й
(за погод)кенн'1м з |х кер|вниками), представник|в щомадських об'сднань
(за згодото);

3) вносити в установленому порядку пропозиц|| щодо удосконаленн'т
роботи 9уц!всько| районно! державно| адм|н|страц1| у в|дпов|дн|й галуз|;

4) користуватись в установленому порядку |нформац|йними базами орган|в
виконавчо! влади' системами зв'язку 1 комун|кац|й' мере)ками спец|ального
зв'язку та |нтпими техн|чними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради' проводити сем1нари та
конференц|| з питань, що напет{ать до компетенц|| Б|дд|лу.

8. Б|дд1л, в установленому законодавством порядку та у ме)ках
повнова}кень' взаемод|с з сщуктурними п|дрозд|лами, апаратом 9уц!всько|
районно| деря{авно| адм|н|страц||, органами м|сцевого самоврядування'
територ1альними органами м|н|стерств, !нш:их центраг{ьних орган|в виконавчо!
влади' а тако)к п|дприсмствами' установами та орган|зац|.яшти з мето}о створення

умов для провад)кення посл|довно| та узгод)кено] д|яльност| щодо строк|в,
пер|одинност| одерх{ання | передаи| |нформац||, необх1дно] для на[|ежного
виконання покладених на нього завдань та зд|йснення запланованих заход!в.

9. Б|дд|л очол}ое нач€ш1ьник, який призначаеться на посаду та зв1льнясться
з посади кер1вником аларату 9угу|всько| районно| дерх{авно| адм|н|страц||
зг|дно |з законодавством про державну слркбу.

10. Ёачальник Б|дд|лу: ;
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1) зд|йснтое кер!вництво Б|дд1лом' несе персон€|шьну в|дпов|дальн|сть за
орган|зац|то та результати його д|яльност|, сприяе створеннто напе)кних умов
прац| у Б|дд!л!;

2) лодае на затверд)кення голов| 9угувсько| районно? дерхсавно|
адм!н|сщац|| поло)|(ення про Б1дд|л;

3) розробляе посадов! |нструкц|| прац1вник|в Б|дд|лу та розпод|ляс
обов'язки м|х< ними;

4)плану€ роботу Б|дд|лу, вносить пропозиц]| щодо формування план|в

роботи 9угувсько| районно| дерхсавно| адм|н|сщац||;
5) в>кивае заход|в до удоскон€|лення орган|зац|[ та п|двищення

ефективност! роботи Б1дд|лу;
6) зв|тус перед голово}о т{угувсько? районно| дерхсавно[ адм|н|страц|| про

виконання покладених на Б|дд|л завдань та затвердя{ених план|в роботи;
7) мо>ке входити до складу колег|| {уц|всько| районно| дер:кавно|

адм!н|страц||;
8) вносить пропозиц|] щодо розгляду на зас1даннях колег|| питань, 1{Ф

н€|-пежать до компетенц|| Б|дд|лу, та розроб.]ш1с проскти в|дпов|дних р!тпень;
9) мо>ке братиучасть у зас|даннях орган|в м|сцевого самоврядування;
10) представляе !нтереси Б|дд|лу у взаемов|дносинах з |нтшими

структурними п1дрозд|лами 9угу?всько| районно| дер)кавно| адм|н|сщац||, з

м|н|стерствами' |нтшими центр€!льними органами виконавчо| влади, орган€1ми

м|сцевого самоврядування, п|дприемствами, установами та орган|зац|ями _ за
дорученням кер|вництЁа районно| державно| адм|н|страц||;

11) подас кер|внику а|!щату {угувсько| районно| державно| адм!н|страц|{
пропозиц|! щодо заохочення та притягнення до дисцишл|нарно?
в|дпов|дальност| прац|вник|в Б1дд|лу, погодт(уе !х призначення на посаду та
зв|льнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про дерх{ав}у
службу або працто;

12) орган|зовуе роботу з п!двищення р|вня профес|йно| компетентност|
дер)кавних слу>кбовц|в Б!дд|лу;

13) проводить особистий прийом щомадян з питань, 1{Ф на.]1е)кать до
повнова}кень Б|дд|лу;

|4) забезпечус дощимання прац|вниками Б|дд|лу правил внутр!:шнього
слу:кбового (трулового) розпорядку та виконавсько| дисципл|ни;

15) зд|йснтос |нтш| повнова)кення' визначен| законом.
11. Ёа нас в|дсутност| нача-т1ьника Б|дд|лу з поважних причин (хвороба,

в|дпустка тощо) його обов'язки виконус один |з прац|вник|в Б|дд|лу в|дпов|дно

до наказу кер|вника ат1арату 9угу!всько| районно| дер>кавно| адм|н|страц||.
12.9угу|вська районна дерх{авна адм|н|страц1я створ}ое умови для

н.]"лежно? роботи | п|двищення квал|ф|кац1| прац|вник1в Б|дд|лу, забезпечус !х
прим|щенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехн|ки, в|дпов|дно
обладнаними м|сцями збер|гання документ|в, а також 3аконодавчими та |н1шими

нормативними актами | дов1дковими матер|алами.
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13. [раничну чисельн1сть, ф'"д оплати прац| прац|вник|в Б|дд|лу визначас
голова 9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н|страц|| в ме)ках бтод>кетних

призначень.
14. 111татний розпис та ко1шторис Б|дд|лу' в мех{ах визначено| щанинно|

чисельност| та бтод>кетних призначень' затверджус голова 9уц|всько[ районно?
дер)кавно| адм|н|страц|| за пропозиц|ями начаг|ьника Б|дд|лу, погодя{еними |з

заступником голови {угувсько| районно| деря{авно| адм|н|сщац|| зг|дно з

розпод|лом обов' язк|в.

Ёачальник в1дд!лу цифрового
ро3витку, цифрових трансформаш1й
! цифров!зац1[ та орган1зац!|
д!яльност! центр!в надання
адм|н1стративних послуг районно!
дер)1(авно! адшп|н1страш![

/
{

Р[арина гоРовшнко

погоджвно

3аступник голови'. районно| державно|
адм|н|сщац1| ,''

1{ирило оксвнь
.),ч, 202| року

погоджвно

Ёачальник
забезпеченн'1

в|ддфу правового
/,'апарату раионно1

[ван €1{}шчвнко

2021 року


