
 

 

Додаток 20 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  відділу інформаційно-комунікаційних технологій  

та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради 

1.Загальні положення 

1.1.Начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької міської ради є посадовою особою місцевого самоврядування, 

який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади 

розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.2.Начальник  відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької  міської ради підпорядковується керівництву міської ради. 

1.3.Начальник відділу інформаційних-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької  міської ради аналізує та відповідає в цілому за роботу відділу. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або  

спеціаліста, вільне  володіння державною мовою та  сучасними інформаційними  

технологіями. 

1.5.В своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про інформацію», «Про захист 

інформації в автоматизованих системах» «Про захист персональних даних», «Про доступ  

до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про телекомунікації», «Про 

друковані засоби масової інформації», «Про захист інформації в  інформаційно-

телекомунікаційних системах»,  Постановами Кабінету  Міністрів України, розпорядчими 

актами центральних державних органів, міського голови, міської ради та її виконавчого 

комітету, Положенням про відділ  і цією інструкцією. 

 

2.Посадові обов’язки 

Начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької міської ради: 

2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 

2.2.Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу. 

2.3.Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради. 

2.5.Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності 

Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

2.6.Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів 

інших міських  рад з питань обміну досвідом.  

2.7.Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови 

у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу. 

2.8.Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу. 



2.9.Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 

2.10.Здійснює моніторинг засобів масової інформації з метою виявлення критичної 

інформації про роботу Арцизької міської ради  та забезпечує відповідне реагування на 

них. 

2.11.Оприлюднює інформацію про діяльністьАрцизької міської ради  та прийнятірішення.  

2.12. Проводить моніторинг та поточне адміністрування офіційних інтернет-

порталівАрцизької міської ради, а за потреби поновлює та вносить інформацію.  

 2.13. Веде роботу з засобами масової інформації, здійснює аналіз, вивчення громадської думки з 

метою вирішення комунікативних задач. 

2.14.Бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на 

спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує 

оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення. 

 2.15.Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у 

національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та 

проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва міської ради. 

 2.16.Координує проведення інтерв’ю керівництва міської ради. 

 2.17.Бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації 

тематичних зустрічей з питань діяльності Арцизької міської ради. 

 2.18.Розробляє за погодженням із керівництвом  міської  ради плани заходів щодо 

оперативного інформування громадськості та ЗМІ стосовно роботи Арцизької міської 

ради. 

2.19. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з 

діяльністю Відділу. 

 

3.Права 

Начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької міської ради має право: 

3.1.Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими актами 

законодавства.  

3.2.На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.  

3.3.За дорученням керівництва представляти інтереси міської ради в підприємствах, 

установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції. 

3.4.Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього 

обов'язків та завдань, має право безперешкодного доступу до комп’ютерних систем 

Арцизької міської ради. 

3.5.У встановленому порядку отримувати від працівників міської ради інформацію, 

необхідну для виконання посадових обов'язків.  

3.6.Вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи міської 

ради. 

3.7. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього 

обов'язків та завдань. 

 

4.Відповідальність 

Начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 



4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                      5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у відділі інформаційно-

комунікаційних технологій та комп’ютерного забезпечення. Працівнику видається під 

підпис копія посадової інструкції. Працівнику видається під підпис копія посадової 

інструкції. 

5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

5.3. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст 

відділу, визначений окремим розпорядженням міського голови. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

______________         
(Дата ознайомлення)

 

______________          
(Особистий підпис працівника)

 

_______________________          
(Прізвище, м’я, по батькові)

 

_____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


