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Керiвrrик апарату ГолосiТвськоТ
MicTi Кисвi державllоТ

)

Софiя ДУНАСВСЬКА
(iм'я та прiзвище)

року

ПОСАДОВА IНСТРУКЦШ

2. Мета посали

РеаЛiЗацiя сдиноi лержавноТ полiтики у сферi дiл<lводства, злiйснення контролю та
електронного локументообi

3. OcHoBHi посадовi обов'язки

/шУ

l. Загальrlа iнформаuiя
Категорiя посади
лержавнот служби

Б

Посада Заступник начальника вiддiлу

Найменування структурI{ого пiлрозлiл/ вiддiл оргаrriзашii дiловодства та контролю

Найменування самостiйного структурного
I

пlдроздlлу'

г[осада безпосередt{ього керiвника На.lальгlик вiддiлу

ГIосада керiвника самостiйного
структурного п iдроздiлу |

посада особи, яка здiйснtос координацiю
дiяльностil

1 Органiзовус та забезпечус контроль за виконанням слуrкбовоi кореспонденцii,
запитiв на iнформацiю та iнших докумен,гiв, Iцо надходять до ГолосiТвськоi
районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

2 Здiйснюс контроль за дотриманням ЗУ кПро доступ до публiчноТ iнформачiТ>, <Про
електроннi локументи та електронний докумеI{тообiг>. uПро еJIектронний цифровий
пiдпис>

з Здiйснюс контроль за викоIlаIлням протоколыIих доруче}rь, напрацьованих пiд час
нарад у керiвництва ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Киевi дерхсавноi адмiнiстрацii

4 Проводить випереджувальний монiторинг cTpoKiB виконання локументiв
структурними пiдроздiлами адмiнiстрацiТ

5 Забезпечуе контроль за правильним застосуваtIIIям IHcTpyKrriT з дiловодства в

структурних пiлрозлiлах адмiнiстраuiТ пiд час оформлення вхiдноТ та вихiдноi
службовоТ документацiТ

6 Готуе iнформацiю про стан виконавськоТ дисциплiни (щовiвторка та щомiсяця до 20
числа)

7 Готуе довiдки за результатами проведення перевiрок структурних пiдроздiлiв



адмiнiстрацiт щодо виконання к HTiB та службовоТ понденцiт
готус ловiдку на адресу китвiiйт мiсьпы дерхсавноТ алм i HicTpauii про гlремiювання

iвництва алмi rr iстрацii (rцомiсячно

Працюс iз слухсбовими докумепrа*и,ЙЙ надано гриtр обмеження лоступу кflля
службового ко вання)

Одержувати необхiдну irrформ ацirо вiд cTpyкTypll 
"* 

n цроздr* ад, r *, rcrрацii
комунаJIьНих пiдприСмств, териr,орiаЛьних оргаНiв та вiдомств. з питань, що стосуються
дiяльностi адмiнiстрачiТ. ПоверТати виконавцям вигоТовленi проекти локументiв у
випадкаХ порушенНя Iнструкuii з дi;rоводства та (або) Регламенту алмiнiстрацiТ, вимагати
iх доопрацювання. одерlсувати вiд структурI]их пiлрозлi,чiв алмiнiстрацii письмовi та ycHi
пояснення з питань' що виникають пiд час перевiрок виконання документiв та стану
роботи, Вносити пропозиuiт щодо удосконалення роботи по контролю за вико}{анням
документiв.

4. Права (KpiM передбачених статтею 7 Закоrrу УкраТни uПро державну службу>)

5. Зовtliшrltя службова комуlliкацiя

ЗаступниК начальниКа вiддiлУ lliд чаС викоIlання покладених на нього заuдано i фунпцй
взаемодiе з iншими працiвниками апарату, структурItими пiдроздiлами адмiнiстрачiТ,
територiальними органами MiHicTepcTB i вiдомств, а також пiлприсмствами, органiзацiями,
УСТаНОВаМИ ycix форм власностi, об'еднаннями громадян. з питань, що стосуються
Дiяльностi ГолосiТвськоТ районгlоТ в MicTi Кисвi державtlоТ адмiнiстрацiТ.

б. Вимогlл ло комltс,геll,гllос,гi

Професiйнi знання i знання законодавства. Стратегiчне бачення. Мотивацiя. Командний
пiдхiд до роботи.

7. Умови службlл

Погоджено
Начальник вiддiлу органiзацiТ

дiловодства та контролю
(посала безпосереднього KepiBH ика)

Начальник вiд цiлу управлiння
персоналом

(посала KepiBH ика служби
управлiння персонмом)

Klцic:ltl oзtl;tiioM.llerl ll ii(lla)

Дмитро КРИВОРУЧКО
(iм'я та прiзвище)(пiл

(пiлпис)

'I'етяна ГНАТIВСЬКА
(iм'я та прiзвище) (лата)

еа. ZlrИg I"aHrra АХТИРЦЕВА
(iм'я та прiзвиutе)

Здiйснення службових вiдрядх<ень в мех(ах MicTa Кисва.

(дата)
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