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2. Мета посади

Забезпечус реалiзачirо державноi полiтики у сферi дiловодства, електронного
Документообiгу, а також контролю за виконанням Закону УкраТни кПро доступ до пуб-
лiчноТ iнформаuiТ> та реалiзу€ право фiзичних та юридичних осiб на звернення до адмi-
нiстрацii iз запитами на i мацlю.
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l. Загальrlа iнфорпtаuiя
Категорiя посади
державноТ служби

в
Посада головний спецiаliст

Найменування структурного пiлрозлiлуI Вiддiл органiзаuiТ дiловодства та контролю
апарату адмiнiстрацiТ

Найменування самостiйного структурного
.:l

пlдроздlлу'

Посада безпосереднього керiвника Начальник вiддiлу

Посада керiвника самостiйного структурно-
t

го пlдроздlлу'

Посада особи, яка здiйснIос координацiю
дiяльностil

1 Здiйснюе координацiю роботи пiлпорялкованих структурних пiдрозлiлiв адмiнiст-
раuiT та комунальних пiдприемств при виконаннi положень Закону УкраТни кПро
доступ ло публiчнот irrформацii>,

2 Забезпечус в установлеIiому порядку peccTpaltilo заllитilз на iнформацiю, що надiй-
шли до адмiнiстрацiТ у системi електронного документообiгу.

з Направляе в системi електронного документообiгу проекти резолюшiй голови, пер-
шого заступника голови, заступника голови ,га керiвника апарату адмiнiстрацii до
запитiв на iнформацirо,

4 Здiйснюс контроль за свосчасним поверненням запитiв на iнформацiю вiд
керiвництва адмiнiстрацiТ,

5 Здiйснюс контроль за передачею запитiв на iнформацiю до структурних пiдрозлiлiв
алмiнiстрацiт та комунальних ltiдприсмств дJlя подальшого опрацювання та iнфор-
мування запитувачiв.

6 Здiйснюе систематичltий контроль за свосчасним наданням структурними lllдроздl-
лами адмiнiстрацii та комуIIальними пiдприсмствами вiдповiдей на запити на iнфо-



7

8 гсtjulрус вlдповlдl на запрlти на lнформаuiю у системi електронного документообiгу
та вiдправляе заявникам засобами поlllrового та електронного зв'язкч.

9 Н.lлае методичнi рекомендацiТ т
цtt та комунальНим пiцпрИсмстваМ щодО застосуваI{ня норМ законодавства у сферi
Доступу до публiчноi iнформацiт.

10 ГoтyеЩoмiсячнyiнфopмaцiюЩoДoнaд*oдженнязaпит
мiщення на офiчiйному веб-сайтi адмiнiстраltii та переда€ Ло uiллiпу з питань внут-
рiшньот полiтики адмiнiстрецц для подirльu]ого опрацювання.

l1

12 Здiйснюс роботу з укомплектування, зОерiгаrrня та в
TiB iз запИтiв на iнформацiю до встаНовленнЯ граничниК cTpoKiB збЪрiгання у алмiнi-
страцii.

13

14

l5 готус пропозиuiт з удосконалення роботи iз запитами на iнформацю у структурних
пiдроздiлах адмiнiстрацiт'га комунаJIьних пiдприсмствах та iнформус начшIьника
вiддiлу.

16 Здiйснюе перевiрку стану в структурних
дичних осiб публiчного права.

l7 Надас пропозицiТ до планiв роботи вiддiлу.
l8 Виконус oKpeMi доручення начальника вiддiлу в межах компетенцiТ вiддiлу.

Здiйснювати перевiрку стану органiзаuiТ виконання законодавства у сферi доступу ло пу6-
ЛiчнОi iнформачiТ структурними пiдроздiлами алмiнiстрачiТ та комунiшьними
пiдприсмствами, що вiднесено до сфери управлiння Голосiтвськоi районноi в MicTi Кисвi
лержавноТ алмiнiстрацiТ. Одержувати необхiлну iнформаuiю вiд структурних пiдроздiлiв
алмiнiстраuiТ, комунаJтIьних пiдприсмств, територiальних органiв та вiдомств з питань, що
стосуються дiяльностi адмiнiсl:раuiТ про викоFIання iнформачiйних запитiв що надходя,tь
до ГолосiТвськоТ районноi в MicTi Кисвi лержаноi алмiнiстраuii. Повертати виконавцям не-
ПраВильно пiдготовленi та HeBipHo оформленi вiдповiдi на виконання зазначених
локументiв. Вносити пропозиuiТ щодо зняття з контролIо або продовження cTpoKiB вико-
нання запитiв на iнформацiю. [}носити пропозицiТ щодо удосконалення роботи по контро-
лю за виконанням запитiв на iнформацiю. Приймас участь у реагуваннi на оскарження
рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядника iнформачiI, його пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв та комунальних гliлгlрисмств в сферi забезпечення доступу до пуб,тliчноТ
iнформачii Брати участь у Ilарадах, зборах, засiданнях з питань, що належать до компете-
нцii вiддiлу.

4. Права2 (KpiM перелбачених статтею 7 Закоrrу УкраТни кПро лержавну службу>)

Головний спецiалiст вiддiлу пiд час виконання покладених на нього завдань взасмодiс з

iншими прачiвниками вiддiлу органiзаuiТ дiловодства та коItтролю, структурними
пiдроздiлами районноi державноТ адмiнiстраlliТ, територiаrrьними органами MiHicTepcTB i
вiдомств з питань, що стосуються дiяльностi ГолосiiвськоТ районноi в MicTi Кисвi

l адмlнlстрацll.

5. Зовltiшrllя службова комуltiкацiя2
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6. Вимогlл до ко]rtпе.I.еIt,гtlос.ti

7. Упlови слч}кби2

Погоджено
начальник вiддiлу органiзацii

дiловодства та контролю
( посада б., по..р.ЙББfr l r* *u )'

Нача-пьник вiддiлч управлiлtня
персоналом

(посала керiвника служби
управлiння персоналом)

(iм'я та

(iм'я та
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здiйснення слухсбових вiдрядлсеltь в меll(ах м,кисва.


