
 

Додаток 22 

до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста з питань інформаційної політики відділу інформаційно-

комунікаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради 

                                                             1.Загальні положення 

1.1.Головний спеціаліст з інформаційної політики 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 комунікацій 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: не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною 

мовою та сучасними інформаційними  технологіями, без вимог до стажу . 

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

України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про інформацію”, «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 і цією інструкцією. 

2.Посадові обов’язки 

Головний спеціаліст з інформаційної політики відділу інформаційно-комунікаційних 

технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради: 

2.1.Планує і реалізовує стратегію аудиту подій в мережі з метою виявлення і усунення 

порушень захисту, управляє ресурсами і контролює їх використання.  

2.2. Планує,створює і веде облікові записи користувачів і груп для забезпечення кожному 

користувачу можливості реєстрації в мережі і доступу до необхідних ресурсів. 

2.3.Здійснює  моніторинг засобів масової інформації (ЗМІ) щодо публікацій про Арцизьку 

міську раду. 

2.4.Бере  безпосередню участь в організації різних заходів, що проходять в Арцизькій міській 

раді , взаємодіючи з іншими підрозділами. 

2.5.Здійснює  підготовку інформаційних матеріалів для заходів, у яких бере участь 

керівництво Арцизької міської ради. 

2.6.Приймає участь в розробці, моделюванні та тестуванні нових заходів по 

інформуванню виконавчих органів міської ради. 

 2.7.Виконує інші  доручення з питань своєї компетенції  за дорученням  керівництва 

міської ради. 



 

3.Права 

Головний спеціаліст з інформаційної політики відділу інформаційно-комунікаційних 

технологій та комп’ютерного забезпечення Арцизької міської ради має право: 

3.1.Перевіряти стан проходження інформації в комп’ютерній системі міської ради та 

перевіряти стан заходів комп’ютерної безпеки в міській раді. 

3.2.Мати адміністративний доступ до внутрішніх комп’ютерних систем виконавчих 

органів міської ради. 

3.3.Отримувати від керівництва органів міської ради інформацію та матеріали, необхідні 

для виконання покладених на нього обов’язків.  

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

                                                          4.Відповідальність 

Головний спеціаліст з інформаційної політики 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) 

 
 


