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1. Загальна illформаuiя
Категорiя посади
державноТ служби в

Посада головний спецiа_гliст

Наймену,вання структурrоiЪ пЙрозлiп/ Вiддiл органiзаuiТ дiловодства та контролю

Наймену,вання самостiйного структурного
I

пlдроздlлу'
посада безпосерелнього керiвника Начальник вiддiлу органiзаuiТ дiловодства

та контролю
Посада керiвника самостiйttого
структурного пiдроздiлу I

Посада особи, яка здiйснюс координацiю
дiяльностiI

2. Мета посади

Забезпечення реалiзаuiI дgрж.rноТ полiтики у сферi дiловодства, здiйснення контролю та
електрон tIого документооб iгу.

3. OcHoBlli посадоlli обов'язкrr

1 Здiйtснення контролIо за дотриманням Законiв УкраТни uПро електроннi ло*уrеЙЙЪ
електронний документообiг>, кПро електронний uифровий пiдпис>>, кПро доступ дФ
публiчноi iнформачii>, <Про Нацiональний архiвний фонд i apxiBHi установи)).

2 Забезпечу€ реестрацiю iнiцiативноi вихiдноТ службовоТ кореспонденцiТ та здiйснЮс
КОНТРОЛЬ За правильнiстю складанIlя та оформлення вихiдноI службоРоТ
документацiТ.

3 Формус листи слухсбовоТ кореспонденuiТ у справи тимчасового зберiгання та
здiйснюе формування справ для пiдготовки документiв до архiвацii.

4 Готуе справи до перелачi до apxiBy та описи справ для знищення.
5 Здiйснrое вiдправлення та доставку слух<бовоТ кореспонденчiТ у виконавчий орган

КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвську MicbKy дерх(авI-Iу алмiнiстраrriю) в порядку,
встановленому Регламентом адмiнiстрацiТ. Здiйснюе доставку та вiдправлення
поштовоТ кореспонденцiТ через поштове вiддiлення 03039

6 Формуе реестри поштових вiдправлень, tjlo заресстрованi безпосередньо у вiллiлi
органiзачii дiловодства та контролIо. Приймас та перевiряс правильнiсть складання та
оформлення peccTpiB поштових вiдправлеrIь вiд структурних пiлроздiлiв
адмiнiстрацiТ.
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4. Права 2 (KpiM передбачених cTaTTeIo 7 Закону Украiни кПро дерх(авну службу>)

5. Зовlriшrtя службова комунiкацiя

б. Вимоги до компетентностi

7. YMoBll служби

Погоджено

Начальник вiддiлу органiзацii
дiловодства та контролlо

(посала безпосерелнього керiвника;3

Нача.гlьник вiддiлу уп равлiння
персоналом

(посада керiвника служби
управл i ння персоналом)

ы-ftirф (iм'я та прiзвище)

W- Тетяна ГНАТIВСЬкА
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(лата;

(лата)

З посадовою iHcTpyKцiclo ознайомлений(на)

и- 
-й

--"Gййr- -i 
tl.^ratg

Сергiй ЖЕРНОССКОВ
(iм'я та прiзвище)

аДМiНiСТРаЦii, Перевiряти та повертати оформленi ненаJIежним u;r;; ;;r;;;
вiдправлення та поштовi ре€стри структурним пiдроздiлам адмiнiстрацiт. Вносити
пропозицiТ щодо удосконалення органiзацiТ роботи з докумеtIтами. Вносити пропозицii по
удоско}{аленню органiзацii роботи iз слуiкбовою кореспонденцiею та органiзацii робочогомiсця.

Головний спецiа,riст вiддiлу органiзацiТ дiловодства
покладених на нього завдань взасмодiе з iншими
дiловодства та контролю, структурtlими пiдроздiлами
територiа-гlьними органами MiHicTepcTB i вiдомс.гв з
ГолосiЦзськоi районrrоi в MicTi Киевi де адмiнi 1l.

та контролю пiд час виконання
працiвниками вiддiлу органiзацii
районноТ державноi адмiнiстрацii,

питань, що стосуються дiяльностi


