
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату  

Хмельницької обласної державної адміністрації 

1. Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної 
державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою Хмельницької 
обласної державної адміністрації, є структурним підрозділом апарату обласної 
державної адміністрації безпосередньо підпорядкованим керівнику апарату 
обласної державної адміністрації. 

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови Хмель-
ницької обласної державної адміністрації, Регламентом, Інструкцією з діло-
водства у Хмельницькій обласній державній адміністрації, Положенням про 
апарат Хмельницької обласної державної адміністрації, цим Положенням та 
іншими нормативно-правовими актами. 

3. Основними завданнями відділу є: 

3.1. Інформаційне та комп’ютерне забезпечення апарату обласної дер-
жавної адміністрації, надання допомоги структурним підрозділам обласної, 
районним державним адміністраціям у вирішенні питань, пов’язаних із 
упровадженням інформаційних технології. 

3.2. Забезпечення сталого функціонування інформаційно-телекомуніка-
ційної системи апарату обласної державної адміністрації, супроводження та 
контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної 
мережі, офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації, а також інших 
інформаційних ресурсів апарату обласної державної адміністрації. 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

4.1. У взаємодії із структурними підрозділами облдержадміністрації 
виявляє, визначає і аналізує інформаційні потреби користувачів, включаючи 
діловодство, для розробки автоматизованих комп’ютерних інформаційно-те-
хнологічних систем, спеціалізованих програмно-технічних комплексів. 

4.2. Забезпечує впровадження комплексного технічного захисту в інфор-
маційно-комунікаційній системі (КСЗІ) апарату Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації. 

4.3. Проводить роботу із захисту інформації та забезпечує контроль за 
станом захищеності офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації.  
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4.4. Здійснює адміністрування та технічний супровід автоматизованих 
робочих місць (АРМів) КСЗІ в АС “1” та спеціальної інформаційно-теле-
комунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв’язку (СІТМ 
НСКЗ). 

4.5. Бере участь у придбанні і введенні в експлуатацію комп’ютерних 
систем, програм і програмних комплексів у підрозділах апарату обласної дер-
жавної адміністрації. 

4.6. Упроваджує комплекси прикладного програмного забезпечення, 
бази даних для підрозділів апарату обласної державної адміністрації. 

4.7. Формує локальну мережу апарату обласної державної адміністрації 
та телекомунікаційні мережі для зв’язку із зовнішніми джерелами інформації. 

4.8. Забезпечує комп’ютерний зв’язок (електронну пошту, СЕВ ОВВ 2.0) 
із центральними органами державної влади та постійними абонентами апарату 
облдержадміністрації. 

4.9. Створює, веде і розвиває експериментально-моделюючий комп’ю-
терний комплекс для відпрацювання нових технологій збору і опрацювання 
інформації, нових програмних систем і технічних засобів. 

4.10. Бере участь у проведенні навчання працівників апарату обласної 
державної адміністрації щодо роботи на ПЕОМ з використанням необхідного 
прикладного програмного забезпечення та з базами даних. 

4.11. Спільно з управлінням фінансово-господарського забезпечення апа-
рату обласної державної адміністрації веде облік і щороку проводить інвен-
таризацію наявних програмно-технічних засобів, готує проекти договорів на їх 
закупівлю, технічне обслуговування та ремонт у разі потреби. 

4.12. Забезпечує та підтримує функціонування серверного обладнання, 
та системи електронного документообігу, що використовується в апараті 
Хмельницької обласної державної адміністрації. 

5. Відділ має право: 

5.1. Брати участь у роботі засідань колегій обласної та районних держав-
них адміністрацій, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими орга-
нами з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення. 

5.2. Проводити інструктування, стажування, консультації відповідальних 
працівників структурних підрозділів Хмельницької обласної державної адміні-
страції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання, надавати їм інструктивно-методичні рекомендації з питань інформа-
ційно-комп’ютерного забезпечення. 

5.3. За погодженням з керівником апарату обласної державної адміні-
страції брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з 
питань розвитку інформаційних технологій. 

5.4. Покладання на відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і 
таких, що не стосуються питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення, 
не допускається. 
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6. Відділ очолює начальник. 

7. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади 
керівником апарату обласної державної адміністрації. 

8. Начальник відділу: 

8.1. Організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання 
покладених на нього завдань і функцій. 

8.2. Визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує 
та контролює їх діяльність. 

8.3. Залучає у встановленому порядку за погодженням із керівником 
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації окремих фахівців для 
розроблення відповідних документів та виконання завдань, покладених на 
відділ. 

8.4. Вносить на розгляд керівництва Хмельницької обласної державної 
адміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань інформаційно-
комп’ютерного забезпечення. 

8.5. Визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує 
та контролює їх діяльність. 

8.6. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції 
відділу. 

8.7. Підписує акти передачі майна, у разі звільнення державного служ-
бовця з посади чи переведення на іншу посаду в апараті обласної державної 
адміністрації, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який 
звільняється. 

8.8. Здійснює інші функції, передбачені законодавством. 

8.9. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує пра-
цівник, на якого в установленому законодавством порядку покладається ви-
конання цих обов’язків. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


