
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ інформаційних технологій 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ інформаційних технологій (далі – Відділ) є структурним 

підрозділом апарату  виконавчого комітету Бердичівської міської ради, 

створений міською радою без права юридичної особи. Безпосередню 

координацію роботи відділу здійснює міський голова та перший заступник 

міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її 

виконавчого комітету, розпорядженнями голови Житомирської обласної 

державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, а також цим 

Положенням. 

2. Основні завдання 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1 здійснення планування та забезпечення перспективних розробок 

інформаційно-аналітичних систем; 

2.1.2 забезпечення впровадження сучасних інформаційних 

технологій, електронного урядування та його елементів; 

2.1.3 здійснення технічної підтримки впровадження у виконавчому 

комітеті електронного документообігу; 

2.1.4 здійснення технічного супроводу виробничих нарад, засідань 

виконавчого комітету, сесій міської ради; 

2.1.5 вжиття заходів щодо створення та розвитку інформаційних 

систем і ресурсів, розроблення та впровадження в межах повноважень, 

передбачених законодавством, сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, комплексних систем захисту інформації, систем технічного 

захисту інформації у самостійних структурних підрозділах; 

2.1.6 створення засобів захисту інформації згідно з вимогами чинного 

законодавства; 
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2.1.7  впровадження та забезпечення функціонування інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем; 

2.1.8 забезпечення роботи і обслуговування комп’ютерної мережі 

виконавчого комітету, офіційного сайту міської ради. 

3. Функції 

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.1 розробляє та бере участь у розробленні проектів власних 

розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Відділу; 

3.1.2 розглядає проекти розпорядчих та інших документів, які 

надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Відділу, та 

готує до них пропозиції; 

3.1.3 вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних 

систем і ресурсів, розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології; 

3.1.4 забезпечує впровадження сучасних інформаційних технологій та 

електронного урядування у сферах діловодства та документообігу; 

3.1.5 забезпечує дотримання законодавства з питань правової 

охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, 

використання, обліку та інвентаризації; 

3.1.6 забезпечує функціонування та безперебійну роботу 

комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, серверного та мережевого 

обладнання і систем, які забезпечують роботу інформаційної інфраструктури,  

а також вживає заходів для усунення порушень, що виникають у процесі їх 

роботи; 

3.1.7 відслідковує тенденції розвитку інформаційних технологій та 

електронного урядування; 

3.1.8 забезпечує планування технічного захисту інформації при 

впровадженні інформаційних технологій; 

3.1.9 організовує і проводить заходи із створення, модернізації, 

тестування, оперативного відновлення функціонування систем захисту 

інформації; 
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3.1.10 досліджує та надає пропозиції щодо застосування засобів 

телекомунікацій, систем та мереж, баз даних та програмно-апаратних 

комплексів, їх інтеграції та використання як цілісної системи; 

3.1.11 розробляє та проводить заходи щодо підвищення якості роботи 

та надійності автоматизованих систем, програмно-апаратних комплексів та 

інформаційних ресурсів; 

3.1.12 здійснює впровадження системи електронного документообігу, 

інформаційних ресурсів, що забезпечують роботу працівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету; 

3.1.13 здійснює технічний супровід під час проведення нарад, засідань, 

сесій, урочистих заходів тощо; 

3.1.14 забезпечує технічний супровід офіційного сайту міської ради; 

3.1.15 виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділ 

завдань. 

4. Права 

4.1. Відділ має право: 

4.1.1  одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань; 

4.1.2 використовувати у своїй діяльності інформаційні ресурси, 

системи телекомунікацій та зв’язку, інформаційні технології, які 

використовуються структурним підрозділам виконавчого комітету; 

4.1.3 організовувати в установленому порядку наради з питань, що 

належать до його компетенції; 

4.1.4 залучати відповідних спеціалістів  самостійних структурних 

підрозділів (за погодженням з їхніми керівниками) для підготовки 

розпорядчих та інших документів, а також для розроблення і здійснення 

заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань; 

5. Начальник відділу 

5.1 здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну 

відповідальність за стан виконання завдань, покладених на Відділ;  
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5.2 забезпечує ефективне виконання Відділом своїх функцій та 

повноважень; 

5.3 організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу; 

5.4 розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 

підвищення якості роботи Відділу; 

5.5 планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Звітує перед 

міським головою, першим заступником міського голови та виконавчим 

комітетом міської ради про виконання покладених на відділ завдань і 

затверджених планів роботи. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету 

та сесіях міської ради. 

6. Прикінцеві положення 

6.1 Ліквідація або реорганізація відділу здійснюється міською радою у 

порядку, встановленому законодавством. 

6.2 Права, посадові та кваліфікаційні обов’язки і відповідальність 

працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджує 

перший заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

6.3 Відділ взаємодіє з управліннями, відділами та службами 

виконавчого комітету міської ради у межах повноважень, визначених 

цим Положенням. 

 

Міський голова             В.К. Мазур 


