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1. Загальrrа iнформаuiя
Категорiя посади
державноТ слуrкби

в
Посада головний спецiа,чiст

Найменування структурного пiлрозлiлу' Вiддiл органiзаuiТ дiловодства та контролю
апарату адмiнiстрацii

Найменyвання самостiйного структурного
.:l

пlдроздlлу

Посада безпосередrIього керiвника Начальник вiллiлу

Посада керiвника самостiйного структурно-
го пiлроздiлуI

Посада особи, яка здiйснюс координацiю
дiяльностil

2. Мета посади

Забезпечус реалiзашiю державноТ полiтики у сферi дi.llоволства, здiйснення контролЮ Та

електронного документообi гу.

3. OcHoBtli посадовi обов'язки

1 Здiйснюс контроль за дотриманням Законiв УкраТни <Про електроннi докУменТИ Та

електрOнний документообiг>, кпро електронний шифровий пiдпис>, кпро доступ до
публiчноi iнформачiТ>, <Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть>, <ПрО НаЦiОНа-

льний архiвний фонд i apxiBHi установи).
2 днiйpoзгляДTapессТpauiюслyжбoвoiкopесПoНДенцiiз

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi Ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстра-
цiТ), структурних пiлрозлiлiв адмiнiстрацii та комунальних пiдприемстВ, щО ВiДНе-

".*,о 
до сфери управлiння ГолосiТвськоi раЙонноТ в MicTi Кисвi лержавноТ адмiнiст-

рацii в електроннiй систеплi АСКОД.
з

4 @BкyнaкoнTpoЛЬдoкyмеtlтiвBелекTpoIlнiйбaзiДoкyМенTooбiгy
АСКОД вiдповiдно до встановлених TepMiHiB.

5
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7

посАдовА
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10 Використовус та зберiгас штащпи вiддiлу
ll

4. Права2 (KpiM передбачених статтею 7 Закоrrу Украiни ''Про державну олужбу'')

5. Зовнilllltя службова комунiкацiя2

6. Вимоги до компетентностi

ПoвepтaеДoкyМеI{Tи,oфopмленiЗПopyшеННяМвим
надходя,гЬ через електронНу системУ документообiгу АСКОЩ. Вiдслiлковус своечаснiсть
РОЗГЛЯД)' СлУжбовоТ кореспонденuii керiвництвом адмiнiстраrriТ, Повертае документи без
РееСТРаUii, оформленi неналеrкним чином, якi надходять вiд юридичних осiб, Мас право
оТримувати iнформаuiю вiд державних органiзацiй, посадових осiб, необхiдну для
Виконання посадових обов'язкiв та iнших доручень керiвництва адмiнiстрацiТ. Вносити
прОпозицiТ по удосконаленнIо органiзашiТ роботи iз службовою кореспо}{денtliсю та

iзацiТ чого мiсця.

Головний спецiалiст вiддiлу пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiс з
iншими працiвниками вiддiлу органiзачiТ дiловодства та контролю, структурними
пiлрозлiлами районнот державнот адмiнiстраuiт, територiальними органами MiHicTepcTB i
вiдомств з питань, що стосуються дiяльностi ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Кисвi

Т адмiнi ll.

Стiйкiсть ло cTpeciB, технiчtli вмitlня, мотивацiя, лоброчеснiсть.

7. Умови служби2

Здiйснення слухсбових вiдряджень в межах м.Кисва.

Погоджено

Начальник вiддiлу органiзацiТ
дiловодства та контролю

(посала б.rпо..р.опrо- пfrБЙu;'

Начальник вiддiлу чправлiння
персоналом

(посала керiвника служби
управлiння персоналом)

З посадllвоtо ittcTpyKцiclo озllаiiопtлеllий(на)
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