
    Додаток 23 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

головного спеціаліста  з питань інформаційних технологій відділу інформаційно-

комунікаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради 

 

1.Загальні  положення. 

1.1.  Головний  спеціаліст з питань інформаційних технологій 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.Головний спеціаліст з питань інформаційних технологій відділу інформаційно-

комунікаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької  міської ради 

підпорядковується начальнику відділу інформаційно-комунікаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення та керівництву міської ради. 

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижча ступеня бакалавра, вільне володіння 

державною мовою та сучасними інформаційними  технологіями, без вимог до стажу 

роботи. 

1.4.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 

Головний  спеціаліст з питань інформаційних технологій відділу інформаційно-комунікаційних 

технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради: 

2.1. Забезпечує виконання завдань з впровадження новітніх інформаційних технологій, 

розвитку інфраструктури інформатизації, організації впровадження комплексів програмного 

забезпечення та баз даних в апараті міської ради, координації цих процесів у структурних 

підрозділах міської ради, реалізації  державної політики у сфері інформатизації. 

2.2. Запроваджує  сучасні  інформаційні технології в установленому порядку обміну 

інформацією між виконавчими органами Арцизької міської ради. 

2.3. Організовує придбання та введення в експлуатацію комп’ютерної техніки, комп’ютерних 

програм, мереж, систем, їх супровід в процесі експлуатації. 

2.4. Забезпечує  належну експлуатацію, обслуговування та своєчасний ремонт  комп’ютерної 

техніки та периферійних пристроїв, локальних мереж, їх модернізацію. 

2.5. Погоджує рішення, укладання договорів щодо придбання комп’ютерної техніки, 

комп’ютерних програм, мереж, систем, на надання послуг у сфері інформаційних технологій 

виконавчими органами Арцизької міської ради. 

2.6. Погоджує переміщення комп’ютерної техніки між робочими місцями працівників 

виконавчого комітету Арцизької міської ради та координує переміщення комп’ютерної техніки 

між робочими місцями працівників структурних підрозділів виконавчих органів Арцизької міської 

ради.  



2.7. Організовує надання доступу до мережі Інтернет для Арцизької міської ради. 

2.8. Здійснює підключення робочих станцій до локальної мережі Арцизької  міської ради та 

забезпечує її функціонування. 

2.9. Організовує впровадження та супровід систем електронного документообігу Арцизької 

міської ради. 

2.10. Здійснює функції оперативного керування он-лайн  голосування під час проведення сесій 

Арцизької  міської ради. 

2.11.Координує роботу із забезпечення технічного та інформаційного супроводу офіційного 

веб-сайту Арцизької міської ради та інших веб-порталів, що знаходяться на балансі Арцизької 

міської ради. 

2.12. Організовує в межах повноважень проведення заходів щодо технічного захисту 

комп’ютерних систем і мереж від витоків інформації і несанкціонованого доступу. 

2.13. Вживає заходів щодо захисту інформаційної мережі міської ради від комп’ютерних 

вірусів та своєчасного поновлення антивірусних баз. 

2.14.Організовує створення оперативного запасу витратних матеріалів, запасних блоків і вузлів 

для забезпечення постійної роботи комп’ютерної техніки. 

2.15.Організовує роботи зі здійснення профілактичних заходів та поточного ремонту 

комп'ютерної техніки. 

2.16. У разі необхідності, організовує та проводить навчання працівників структурних 

підрозділів міської ради роботі з комп’ютерною оргтехнікою, програмним забезпеченням, 

інформаційними технологіями. 

2.17. Надає консультативну допомогу усім структурним підрозділам  міської ради щодо 

використання в роботі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.  

2.18. Організовує технічний супровід офіційних заходів відеоконференцій, відео нарад  в 

Арцизькій міський раді. 

      2.19.Бере участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризації 

комп’ютерної та периферійної техніки, програмного забезпечення. 

      2.20. Забезпечує адміністрування та постійне оновлення інформації на  веб-сайті Арцизької 

міської ради . 

       2.21. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації 

комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційних систем тощо. 

      2.22.Виконує інші  доручення з питань своєї компетенції  за дорученням  керівництва міської 

ради. 

3. Права 

Головний  спеціаліст з питань інформаційних технологій відділу інформаційно-

комунікаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради має 

право: 

3.1.За дорученням керівництва представляти інтереси міської ради  в органах влади, 

органах місцевого самоврядування,  установах та організаціях з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2.Отримувати належне матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на 

нього обов'язків та завдань. Безперешкодний доступ до комп’ютерної та оргтехніки 

міської ради, для проведення оновлення програмного забезпечення та моніторингу стану 

комп’ютерної та оргтехніки міської ради. 

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

ради з питань інформатизації. 

3.4.Брати участь у нарадах з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками. 

4.Відповідальність 

Головний  спеціаліст з питань інформаційних технологій 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 

 

Начальник відділу з питань  

інформаційних технологій відділу 

інформаційно-комунікаційних технологій 

та комп’ютерного забезпечення 

Арцизької міської ради 

                                                             Тетяна МУЗИЧЕНКО 

 

 

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

  

__________________          
(Дата ознайомлення) 

_________________          
(Особистий підпис працівника) 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 


