
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.12.2020 м. Полтава № 268 

 

Про внесення змін до Положення про виконавчий 

апарат обласної ради та затвердження посадових  

інструкцій працівників відділу інформатизації 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Керуючись пунктом 10 частини 6 та частиною 7 статті 55 та статтею 58 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання від 01.12.2020 за № 3 «Про структуру та чисельність виконавчого 

апарату обласної ради», розпорядження голови обласної ради від 02.12.2020 за 

№ 266 «Про штатний розпис Полтавської обласної ради на 2020 рік»: 

 

1. Внести зміни до Положення про виконавчий апарат обласної ради, 

затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 06.08.2018 року  

за № 151 «Про Положення про виконавчий апарат обласної ради», зокрема: 

1.1 вилучити розділ «Положення про сектор інформатизації виконавчого 

апарату обласної ради»; 

1.2 доповнити розділом «Положення про відділ інформатизації 

виконавчого апарату обласної ради», що додається. 

 

2. Затвердити посадові інструкції працівників відділу інформатизації 

виконавчого апарату обласної ради, що додаються. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату обласної ради  

Т. Паутову. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ  



ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ інформатизації 

виконавчого апарату обласної ради 

 

1. Загальні положення 

Відділ інформатизації (далі – Відділ) є структурним підрозділом 

виконавчого апарату, який утворюється, реорганізується, ліквідується рішенням 

сесії обласної ради. 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України: «Про місцеве самоврядуванням в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», іншими законами України, актами Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, 

Регламентом Полтавської обласної ради сьомого скликання, рішеннями сесій 

обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, а також цим 

Положенням. 

Організацію роботи Відділу здійснює начальник Відділу. 

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників Відділу 

здійснюється головою обласної ради відповідно до чинного законодавства. 

Відділ у своїй діяльності підпорядковується голові обласної ради, 

заступнику керівника апарату – керуючому справами виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

2. Завдання та функції відділу 

2.1. Завдання Відділу 

Основними завданнями Відділу є: 

- організація та забезпечення належного стану технічного захисту 

інформації у виконавчому апараті; 

- забезпечення підтримки працездатності серверів, їх адміністрування; 

- інформаційно-технічна підтримка програмного комплексу з електронного 

документообігу; 

- здійснення технічного обслуговування та програмного супроводу 

офіційного веб-сайту обласної ради; 

- забезпечення сталого та безперебійного функціонування локальної 

комп’ютерної мережі;  

- впровадження та обслуговування сучасних технічних та програмних 

засобів; 

- забезпечення сталого та безперебійного функціонування серверів, безпеки 

даних при роботі в мережі Інтернет; 

- здійснення антивірусного захисту комп'ютерів, мережі, серверів; 

- вжиття заходів щодо протидії загрозам або можливості реалізації загроз 

для службової інформації та інформації з обмеженим доступом; 

- забезпечення розміщення та оновлення наборів даних на Єдиному 

державному веб-порталі  відкритих даних DATA.GOV.UA; 

- підготовка проектів розпоряджень голови обласної ради з питань, що 

належать до повноважень Відділу;  

- сприяння депутатам обласної ради у здійсненні повноважень; 



- надання консультативно-методичної допомоги працівникам відділів 

виконавчого апарату, міським радам, районним радам, об’єднаним 

територіальним громадам з питань, що належать до компетенції Відділу. 

 

2.2. Функції відділу 

Відділ відповідно до покладених завдань: 

- виконує план роботи обласної ради на рік, затверджений рішенням 

обласної ради, та основні заходи обласної ради на тиждень; 

- бере участь в організації роботи сесій обласної ради, засідань постійних 

комісій обласної ради, робочих груп, нарад, інших заходів, що проводяться 

за участю керівництва та депутатів обласної ради; 

- проводить відповідну роботу з розробки та реалізації заходів з технічного 

захисту інформатизації в автоматизованих системах обласної ради; 

- здійснює контроль експлуатації комплексу технічного захисту інформації; 

- планує проведення своєчасного атестування, категоріювання, 

інструментального контролю комплексів технічного захисту інформації; 

- проводить відповідну роботу щодо протидії загрозам або можливості 

реалізації загроз для інформації з обмеженим доступом; 

- здійснює супровід технічних аспектів функціонування «Єдиної системи 

місцевих електронних петицій», проводить роботу з недопущення 

автоматичного введення інформації та складання поіменних реєстрів 

підписів, що містять ознаки фальсифікації; 

- розміщує та оновлює набори даних на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних DATA.GOV.UA та забезпечує технічну і консультативну 

підтримку відповідальних осіб виконавчого апарату та управління майном 

обласної ради щодо підготовки наборів даних у формі відкритих даних; 

- здійснює роботу з оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-

сайті обласної ради, яка надана начальниками відділів виконавчого 

апарату та начальником управління майном обласної ради; 

- забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та 

здійснює обробку, зберігання та використання персональних даних у 

відповідності до чинного законодавства; 

- забезпечує технічну підтримку працездатності серверів, їх 

адміністрування; 

- забезпечує технічну підтримку програмного комплексу з електронного 

документообігу в виконавчому апараті; 

- забезпечує стале та безперебійне функціонування локальної комп’ютерної 

мережі, інсталяцію мережевого програмного забезпечення системи 

електронного документообігу; 

- забезпечує зберігання інформації, її своєчасне резервне копіювання і 

відновлення; стале та безперебійне функціонування серверів; 

- проводить роботу щодо збереження та працездатності технічних засобів, 

профілактичного обслуговування комп'ютерів, які використовуються у 

виконавчому апараті, з перевірки технічного стану обладнання 

(тестування); 

- розміщує на офіційному веб-сайті обласної ради інформаційні матеріали, 

проекти рішень та рішення сесій обласної ради; 



- забезпечує роботу електронної системи голосування на сесіях обласної 

ради. 

 

3. Права відділу 

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків працівники 

Відділу мають право: 

- вносити в межах компетенції Відділу пропозиції щодо покращення 

організації роботи  та впровадження необхідних інструктивних 

документів; 

- направляти запити та одержувати у встановленому порядку від органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 

правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, інформацію, довідки, документи та інші 

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

- залучати, за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого 

апарату, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-

правових актів та інших документів, а також для підготовки і проведення 

заходів за участю керівництва обласної ради, її органів, виконання інших 

завдань відповідно до покладених на Відділ обов’язків; 

- залучати, за дорученням керівництва обласної ради, науковців, фахівців та 

спеціалістів органів місцевого самоврядування, місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, об’єднань 

громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду 

питань, що належать до компетенції Відділу; 

- готувати проекти розпоряджень голови обласної ради, вносити відповідно 

до функцій Відділу пропозиції щодо заходів з оптимізації роботи обласної 

ради, реалізації її повноважень; 

- організовувати і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що 

пов’язані з виконанням завдань і функцій Відділу; 

- ініціювати утворення робочих груп та скликання нарад для вивчення та 

обговорення питань, що належать до компетенції Відділу; 

- вносити пропозиції керівництву обласної ради з питань, віднесених до 

повноважень Відділу. 

 

4. Відповідальність 

Працівники Відділу несуть відповідальність: 

- за порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни; 

- за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків та 

завдань; 

- за неякісну, недостовірну, необ’єктивну та несвоєчасну підготовку 

аналітичних матеріалів, звітів тощо; 

- за порушення умов збереження документів, утримання їх у неналежному 

стані; 

- за порушення умов конфіденційності інформації відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

 



5. Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами 

Працівники Відділу у процесі виконання покладених на Відділ завдань 

взаємодіють з відділами виконавчого апарату, Полтавською 

облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, а також іншими 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх 

форм власності, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації. 

Працівники Відділу, за згодою керівництва обласної ради, можуть бути 

залучені до спільної роботи з органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади з метою надання консультативно-методичної 

допомоги. 

 

 

 

Заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради    Т. Паутова 


