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1. Загальна iнформаltiя

2. Мета посади

Забезпечення сдиноI державноi полiтики у сферi дiловодства, здiйснення коI{тролю та
сдиного порядку документування управлiнськоi iнформацiT i роботи з документами В

iнформашiйно-телекомуrriкачiйнiй системi кСдиний iнформаuiйний простiр
територiальноi громали MicTa Кисва>, створеноТ на базi tIрограмного забезпеченнЯ

електронного докумеrrr,ообiгу АСКОД iнтегрованоi ло системи взасмодiL

3. OcHoBlli посадовi обовОязки

1 Здiйснюс керiвництво дiяльнiстrо вiддiлу, розподiляс обов'язки мiлt працiвниками,
очолюе та контролюс Iх роботу.

2 Забезпечус органiзаuiю дiловодства в ГолосiТвськiй районнiй в MicTi КиСВi

дерх<авнiй алмiнiстрацii вiдповiдно до чиFIних прqдил.
1
J Розробляе заходи,

працiвникiв вiддiлу.
сltрямоваlti на вдосконалення дiловодства. органiзачiю гrрацi

4 Забезпечус зберiгання документаllii щодо
Кивi лержавноi адмiнiстрацii та передае if
порядку.

дiяльностi ГоrrосiТвськоТ
на державне зберiгалtня

районноТ в MicTi

у встаI{овленому

5 Стежить за дотриманIlям правил з охорони працl, протипожежного захисту

працiвниKiв вiддiлу та дотримання прqциJI вIrу,грiLпн )рядку,

6 Подае згiдно з чинним законодавством пропозиuit'керiвництву прО призначення,

лержавноТ

fu:/ ро*ч



звiльнення з посад та перемitrlення працiвникiв вiддiлу, сво€часне замiщення
ВаКаНСiЙ, 3аохочення та накладання стягнень. Забезпечус систематичне пi,цвищення
квалiфiкацii працiвникiв,

7 Забезпечус здiйснення контролю за строками проходження i виконання документiв.
8 Здiйснюс реалiзацiю по роботi з опрацюванI{ям, контролю за виконанням та

зберiганням документiв, що мiстять iнформачiю з грифом кЩля службового
користування)), вiдповiдно до вимог IнструкцiТ про порядок ведення облiку,
зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних HociTB
iнформачii, що мiстять службову iнформацiю у ГолосiТвськiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адм i нiстрацii,

9 Органiзовуе облiк, проход}кення i контроль за дотриманням порядку розгляду
контрольних документiв та слухtбовоТ кореспонденцiТ, ведення баз даних службовоТ
кореспонденцiт та виданих розпоряджень.

10 Надае методичну допомогу апарату, структурним пiлрозлiлам та комуна,lьним
пiдприсмствам, що вiднесено до сфери управлiння адмiнiстраuiт з питань органiзачiт
дiловодства, контролю, а також дотримання сдиноТ системи дiловодства.

4. Права2 (KpiM передбачених статтею 7 Закону УкраТни к[lро лержавну служб1,>)

5. Зовнiшlrя службова комуrliкацiя2

6. Вимоги до KoMпeTerITHocTi

Здiйснювати перевiрку стану виконання слуrкбовоi кореспонденчiТ та контрольних
документiв структурними пiдроздiлами адмiнiстрачiТ та комунальними пiлпрlлемствами,
lцо вiднесено до сфери управлiння ГолосiiвськоТ районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
адмiнiстрацii. Повертати виконавцям неправильно пiдготовленi та HeBipHo оформленi
вiдповiдi на виконання зазначених документiв. Вносити пропозичii щодо зняття з

контролю або проловження cTpoKiB виконання службовоТ кореспонденцii, iнформашiйних
запитiв та iнших документiв, що надходять вiд rоридичних осiб до ГолосiiвськоТ районноТ
в MicTi Киевi держаноi адмiнiстрачiТ. Брати участь у перевiрках вiдповiдно дlо чиIlного
законодавства з питань, що нсшежать до компетенцiТ вiддiлу, за результатами перевiрОк

доповiдати керiвництву. Надавати пропозицiТ щодо заохочення або притягнення до
вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв та безпосерелнiх виконавцiв за

невиконання або неналежне виконання локументiв. Вносити на розгляд керiвничтва
Голосiiвськоi районноТ в MicTi Кисвi дерясавноТ алмiнiстраuiI пропозицii щодо полiпшення

роботи вiддiлу, та приймати рiшення у вiдповiдностi з посадовими обов'язками. За

дорученням керiвництва райдержалмiнiстраuii представляти вiддiл в iнших органах
виконавчоТ влади з питань, що належать до компетенцiТ вiддiлу.

Начальник вiддiлу пiд час виконання покладених на нього завдань взасмодiс: з iншими
працiвниками вiддiлу органiзацiТ дiловодства та контролю, структурними пiлрозлiлами

районноi державноТ адмiнiстрацiТ, комунальними пiдприсмствами району, tlto вiднесено до
сфери управлiння ГолосiiвськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ алмiнiстраrriI та

територiальними органами MiHicTepcTB i вiдомств з питань, що стосуються дiяльностi
ГолосiТвськоi районноТ в MicTi Кисвi де адмiнi l.

!осягнення результатiв, мотивацiя, лiдерство, професiйнi знання i знання законодавства.
командний пiдхiд до роботи, доброчеснiсть.

7. Умови служби2

Здiйснення службових вiдряджень в межах УкраТни.
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