
 Додаток  16 

до рішення  міської  ради 

від   13.04.2020  № 1121   

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про підрозділ автоматизованої обробки інформації, обслуговування  

комп’ютерної техніки  та програмного забезпечення управління праці, 

сім’ї  та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради 

 

І.  Загальні положення 
 

 

 

 

 

1.1. Підрозділ автоматизованої обробки інформації, обслуговування  

комп’ютерної техніки  та програмного забезпечення (далі - підрозділ) є 

структурним підрозділом управління праці, сім’ї та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради та 

підпорядковується начальнику управління.  

1.2. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства  соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського  голови, наказами начальника управління праці, 

сім’ї та соціального захисту населення, положенням про управління, цим  

положенням. 

1.3. Підрозділ забезпечує автоматизовану обробку інформації, 

обслуговування  комп’ютерної техніки  та програмного забезпечення в 

управлінні. 

ІІ. Основні завдання підрозділу 
 

 

 

 

 

 2.1.Забезпечення стабільної роботи  робочих станцій користувачів і 

внутрішньої мережі. 

 2.2. Надання методичної допомоги з автоматизованої обробки інформації 

спеціалістам  управління. 

 2.3. Своєчасне встановлення, налагодження та оновлення програмного 

забезпечення, необхідного для  виконання завдань покладених на управління. 

 2.4. Копіювання, архівація та зберігання баз даних. 

 2.5.Забезпечення якісного та своєчасного обміну інформацією між 

управлінням праці, сім’ї та соціального захисту населення та ДП ІОЦ 

Мінсоцполітики, обласним виплатним центром, АТ «Ощадбанк», 

департаментом праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації 

тощо з використанням захищених каналів зв’язку  за допомогою Криптосерверу 

та FTP - серверу ІОЦ. 

 2.6. Підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного 

середовища у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики, єдиної 

Web-орієнтованої інформаційної технології сегменту «Облік ВПО», 



  

«Електронної соціальної послуги відшкодування вартості послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня», централізованого банку даних з 

проблем інвалідності (ЦБІ), системи реєстрації заяв які подаються громадянами 

в електронному вигляді, а також електронного документообігу. 

 2.7. Адміністрування локальної мережі та доступу до всіх програмних 

комплексів та баз, необхідних  для стабільної роботи управління. 

  2.8. Проведення синхронізації баз особових рахунків одержувачів усіх 

видів державних соціальних допомог.   

 2.9. Моніторинг технічного стану наявної комп’ютерної техніки, заправка 

картриджів. 

 2.10. Формування електронних реєстрів виплат з програмного комплексу 

ASOPDSOC. 

  2.11. Підготовка звітів та інформацій про роботу управління в межах 

своєї компетенції. 

 2.12.Обслуговування та ремонт офісної техніки. 

          2.13.Ремонт і налагодження комп’ютерного парку і периферії, 

профілактичні роботи, участь в закупівлях нового обладнання. 

          2.14.Встановлення антивірусного захисту. 

          2.15.Прокладання Ethernet мережі. 

          2.16. Створення резервних копій даних, відновлення даних. 

          2.17.Навчання спеціалістів управління при встановленні нового 

програмного забезпечення.   

 

ІІІ. Підрозділ має право 
 

 
 

 

 

3.1. Інформувати спеціалістів про зміни у програмному забезпеченні 

управління.  

3.2. Здійснювати  доступ до всіх програмних комплексів та баз, необхідних  

для стабільної роботи управління. 

 

 

 

                 Міський голова                                                         В.К. Мазур 


