
ЗАТВЕРЛЖУЮ
Керiвник апарату ГолосiТвськоТ

ПОСАДОВА ItIСТРУКЦШ

idиcBi державltоi

1. Загальllа iнформаItiя
Категорiя посади
державноТ слуrкби в

Посада головний спецiаriст

Найменl,ззння структурного пiдроздiлу l Вiддiл органiзачii дiловодства та контролю
апарату адмiнiстрацii

Найменування самостiйного структурного
!

пlдроздlлу'

Посада безпосереднього керiвника Начальник вiддiлу

Посада керiвника самостiйного
структурного пiлрозлiлу l

Посада особи, яка здiйснюс координацiю.,I
дlяльностl

2. Мета посади

Забезпечус реалiзачiю сдиtlоi лержавноТ полiтики у сферi дiловодства, здiйснення
контроJIю i роботи з документами в систецлi електронного документообiгу АСКОД.

3. OcHoBlli посадовi обов'язки

l Здiйснюе контроль за дотриманням Закоrriв Украirtи <Про електроннi документи та
електронний докуменr,ообiг>, кПро електронний uифровий пiдпис>>, кПро доступ до
публiчноТ iнформашii>, кПро адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть>, кПро
нацiональний архiвний фонд i apxiBHi установи), кПро статус народного депутата
Украiни>, кПро статус лепутатiв мiсцевих рад>.

2 Здiйснюе приймання, попереднiй розгляд та реестрашiю службовоi кореспонденцiТ
вiд виконавчого органу КиТвськоi мiськоI ради (киТвськоТ MicbKoT лержавнОТ

алrчliнiстрачiТ), юридич}Iих осiб, структурних пiлрозлiлiв алмirriстрашiТ Та

KoNIyHaJIbH их п iдприсмст}] в системi електронного документообi гу АС КОД
J

4 Здiйснюс попереднiй розгляд та направлення службовоi кореспонденцii вiдповiднО

до розподiлу обов'язкiв Millc головою, заступниками голови та керiвником апарату

адмiнiстрацiт.
5 Яй"rЙ контроль за своечасним повернеt{ням слухсбовоТ кореспоНДеНЦiI ВЛ



керiвництва адмiнi цiт,
Викон oKpeMi до чення начальника влд]ду в ме)ках компетенцii вiддiл

ПoвеpтaeДoкyМенTи,oфopмленiЗПopyшенняМBиМ
надходять через електронIIу систему документообiгу Аскод. Вiдслiдковус свосчаснiсть
розгляд)l службовоI кореспонленцiт керiвництвом алмittiстраuiт, Повертас документи без
ресстрацii, оформленi неналех<ним чином, якi надход"ru uiд юридичцих осiб. Мас право
отримуватИ iнформаrriЮ вiД державних органiзацiй, посадових осiб, необхiдну лля
виконання посадових обов'язкiв та iнших доручень керiвництва адмiнiстрачii. Вносити
пропозицii по удосконаленню органiзачii роботи iз службовою кореспонденцiсю та
органiзацii робочого мiсця.

4. Права2 (KpiM передбачених статтею 7 ЗаконУ Украiни uПро державну службу>)

5. Зовlliшltя службова комуtliкаIцiя2

б. Вимоги до компетентшостi

ПРОфеСiйнi знання i знання законодавства, стiйкiсть до cTpeciB, техrliчнi вмiнr{я,
доброчеснiсть, мотивацiя.

7. YMoBll служби2

Погоджено
Начальник вiддiлу органiзацiТ

дiловодства та контролю
(посала безпосерелнього керiвtrика13

Начальник вiддiлу управлiння
персоналом

(посала керiвни ка служби

управлi ння персоналом)

!митро КРИВОРУЧКО
(iм'я та прiзвище)

Тетяна ГНАТIВСЬКА
(iм'я та прiзвише)

ц_/а_ю
(дата)

(лата;

Марина КРИВЕНКО
(iм'я та прiзвише)

ГОЛОВНИй спецiалiст вiддiлу органiзаuii дiловодства та поптрЪ"пrо пiл час виконаrrня
покладених на нього завдань взасмодiс з iншими прачiвttиками вiддiлу органiзачil
дiловодстВа та контРолю, стрУктурнимИ пiдрозлiлами районноТ державноТ адмiнiстрачiI,
комунальними пiдприемствами, територiальними орга}{ами MiHicTepcTB i вiдомств з
ПИТаНЬ, ЩО СТОсУЮТься дiяльностi Голосiiвськоi районноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
адмlнlстрацll.

Здiйснюс службовi вiдрядхсення в межах MicTa Кисва.

З посадо Bolo iнструкlIiсю оз н а irопrлеrlий(на)

6

46, tJ Jрм
(дата)


