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ПОСАДОВА I

1. Загальtlа iнформаrцiя

2. Мета посади

забезпечення реалiзацiт дерiкавнот полiтики у сферi дiловодства, здiйснення контролю
та електронного документообi

3. OcHoBHi посадовi обов'язкlл

Категорiя посади
державноТ служби

в
Посада головний спецiа,riст
Найменування структурного пiдроздiл/ Вiддiл органiзачiТ дiловодства та контролю
Найменування самостiйного структурного
пiдроздiлуl
Посада безпосереднього керiвника начальник вiддiлу органiзаuiт дiловодства

та контролю
посада керiвника caMocTi йного
структурного пiлрозлiлу |

посада особи, яка здiйснюе координацiю
дiяльностil

1 Органiзачiя та забезпечення контролю за виконантlям aKTiB та доручень Президента
УкраIни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, aKTiB iнших оргаttiв виконавчоТ влади вищого
рiвня, рiшень КиТвськоТ MicbKoT ради, розпоряджень КиТвського мiського голови та
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (КМДА) i за станом роботи з реагування
на запити i звернення народних депутатiв Украiни та депутатiв мiсцевих рад.

2 Забезпечення коI{тролю за свосчасним вико}{анням адвокатських запитiв у
встановлеIri законодавством термiни.

3 Здiйснення контролю за дотриманням Законiв УкраТни та виконанням Указу
Президента Украiни кПро порядок оргаrriзаuiТ та здiйснення контролю за
виконанням указiв, розпорядх(ень i доручень Презилента УкраТни>.

4 Пiдготовка i надання структурним
попереджува-пьнi, iнформаuiйнi матерiа-гlи

документiв.

пiltрозлiлам алмiнiстрачiТ щотияtневi
tцодо TepMiHiB виконання контрольних

5 Надання методичIIоТ допомоги структурIIим пizlроздiлам адмiнiстрачiТ з питань
органiзацiТ контролю та порядку виконання документiв.

6 Забезпечелlня коI{тролIо за сво€часним }{адход}кенням iнформачiйних та iнших
матерiалiв вiд структурних пiдроздiлiв про стан виконання документiв.

7 Проводити виперелжувальний моttiторинг cTpoKiB виконання документiв та



iнформування начальника вiддiлу про неможливiсть Тх додержання,
8 ПiДгoтoвкaiнфopмaцiйнo-aналiтичнихмaтеpiaлiвдлящгoЛoBиTa

керiвника апарату щодо виконанн1 документiв.
9

4. Права2 (KpiM перелбачених статтею 7 Закоrlу УкраТни <IIро державну службу>)

5. Зовнiшlrя службова комуltiкацiя2

6. Вимоги до компетентностi

Здiйснювати перевiрку стану виконання локументiв структурними пiдроздiлами
адмiнiстрацiТ та комунilльними пiдприсмствами, що вiднесенi до сфери управлiння
алмiнiстраuiТ. Одертсувати необхiлну iнформачiю вiд структурних пiлрозлiлiв
адмiнiстрацiI та комунальних пiлприсмс,гв району rrpo виконання aKTiB та доручень
Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, aKTiB iнtлих органiв виконавчоТ влади
вищого рiвня, рiшень КиТвськоТ MicbKoT ради, розпоряджень КиТвського мiського голови та
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoT адмiнiстраuiТ), запитiв i

нень народних депутатiв Укратни, депутатiв мiсцевих рад та адвокатських запитiв.

Головний спецiа.гliст вiддiлу органiзаuiТ дiловодства
покладених на нього завдань взаемодiе з iншими
дiловодства та контролю, структурними пiлрозлiлами
територiальними органами MiHicTepcTB i вiдомств з

ГолосiТвськоi районноi в MicTi Кисвi де адмlнl цll.

та контролю пiд час виконання
працiвниками вiддiлу органiзачii
районгtоТ державноТ адмiнiстрацiТ,

питань, що стосуються дiяльностi

Професiйнi знання i знання законодавства, аналiтичнi здiбностi, технiчнi вмiння,
мотивацiя, доброчеснiсть.

7. YMoB1.I служби2

Здiйснюс службовi вiдрядження в мех(ах MicTa Кисва.

Погоджено
Начальник вiдпiлу органiзацiТ

дiловодства та контролю

( посала безпосерелнього KepiBH и ка)3

Начальник вiддiлу управлiння
персоналом

(посала керiвника служби

управл i ння персоналом)

Дмитро КРИВОРУЧКО
(iм'я,га прiзвище)

Тетяна ГHATIBCbKA
(iм'я та прiзвиLше)

ld 12 л!U
(дата)
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