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апарату ГолосiТвськоТ
i Кисвi державноТ

Софiя ДУНАСВСЬКА
(iм'я та прiзвище)

Щоо*,

посАдов струкцIя
1. Загальна iнформаuiя

Категорiя посади
дерrкавноТ служби

в

Посада головний спецiалiст

Найменування структурного пiлрозлiлуl вiддiл органiзаuiт дiловодства та контролю

Найменування самостiйного структурного
пiдроздiлуI

Посада безпосередIlього керiвника Начальнltк вiллiлу

Посада керiвника самостiйногсl
структурного п iдроздiлу l

Посада особио яка здiйснюе координацiю
дiяльностiI

2. Мета посади

Забезпечення реаriзацiТ державноi полiтики у сферi дiловодства, здiйснення контролю
та електронного документообiг

3. OcHoBlli посадовi обов'язкrt

l Органiзовус та забезпечу€ контроль за виконанням aKTiB та доручень Президента
Украiни, Кабirrету мirriс,грiв УкраТни, доручень КиТвського мiського голови та
голови Киiвськоi MicbKoT державноi адмittiстрацiТ, рiшень колегiй виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT лержавноТ алмiнiстрачiТ),
протоколiв доручень, напрацьованих пiд час наради у голови та заступI{икiв голови
КиТвськоТ мiськоI дерrкавноТ адмiнiстрацiТ.

2 Здiйснюс контроль за дотриманням Закоrliв УкраТтlи к Про електроннi документи та

електронний документообiг> та I]иконанI{ям Указу [Iрезидеrlта УкраТни кПро
порядок оргаrлiзацii та здiйснення контролIо за I]иконанням указiв, розпоряджень i

доручень Президента УкраТни>.
3 Здiйснюе ресстрачiю вихiдtrоi кореспонденцiТ за пiдписом керiвничтва ГолосiIвськоI

районноi у MicTi Кисвi дерхtавноТ алмiнiстрачiТ, а також контролюе поряДок

оформлення та надсилан}{я вихiдt,tих документiв.
4 Готус та надас структурним пiдроздiлам адмirriс,грашii tцоти}кневi попереляtувальнi



iнформацiйнi маrерlап", iнформацiйнi матерiали ш-tодо TepMiHiB виконанняконтрольних документiв.
Надае методрIчну допомогу структурним пiдроздiлам алмiнiстраuiТ
органiзацiТ Iо та порядку виконання документiв.

MaTeplaJIlB
коI{троль за сво€часним надходженням iнформашiиниi та lнших

вiд структурних пiдроздiлiв про стан tsиконання документiв.
Проводить випередх(увальний моttiторинг cTpoKiB викоI{анItя локументiв
iнформус начальника вiддiлу п неможливiсть Тх до

нач€L]Iьнику вiддiлу
керiвника апарату

щодо виконання документiв.

4. Права (KpiM перелбачених статтею 7 Закону Украiни ''Про державну службу'')

5. Зовtlilllltя службова lсомуlliкаlцiя

6. Вимоги до компетентносr,i

професiйнi знання i знання законодавства, стiйкiсть до cTpeciB, ,гехнiчнi вмiння,
доброчеснiсть, мотивацiя.

1 Здiйснювати перевiрку
адмiнiстрацii

2 oдеpжyвaтинеoбхiлнyiнфopМaцiювiдстpyкiyp
виконаннЯ доручень, aKTiB Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
КиТвського мiського голови та голови КиТвськоi MicbKoT державноI алмiнiсiрачii,
рiшень колегiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT Р&ди, протоколiв доручень,
напрацьованих пiд час нарад у голови та заступникiв голови КиТвськоТ MicbKoi
державноТ адмiн icTpauii.

3 Повертати вико}Iавцям неправильно
виконання зазначених документiв.

вlдI,Iовlдl на

4 виконання
державноТ
голови та

Вносити пропозицiТ щодо зняття з контролIо чи продовження cTpoKiB
доручень КиТвського мiського голови та голови КиiвськоТ MicbKoT
адмiнiстраuiт, протоколiв доручень, напрацьованих пiд час нарад у
заступникiв голови КиТвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ.

5 вiдпсlвiдальностi
невиконання або

Надавати пропозичiТ щодо заохочення або притягнення до
керiвникiв структурних пiдроздiлiв та безпосереднiх виконавцiв за
ненаJIежне виконання документiв,

6 Вносити пропозицii
документiв.

щодо удосконаленню роботи по контролю за виконання

Головний спецiаrriст вiддiлу оргаrliзачiТ дiловодства та контролю пiд час виконання
ПОкладених на нього завдань взасмодiс з iнtllими прачiвниками вiддiлу органiзаuiТ
дiловодства та контролю, структурними гliдроздiлами районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
коМунальними пiдприемствами, територiальними органами MiHicTepcTB i вiдомств з
питань, що стосуються дiяльгtостi ГолосiiвськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ.

7. Умови слчжби
J
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