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положЕння
про відділ управління актуальністю даних

електронно'і. системи охорони здоров'я
департаменту розвитку електронно.і. системи охорони здоров'я

НаціональноЇ сгіужби здоров'я Укра.і.ни

1.     Загальні положення

1.1. Відділ управління актуальністю даних електронно.і' системи охорони
здоров'я  (далі  -  відділ)  є  структурним  підрозділом  департаменту  розвитку
електронно.і.   системи    охорони   здоров'я    (далі   -   департамент)    апарату
НаціональноЇ служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2. Відділ     підпорядковується     та     підконтрольний     безпосередньо
директору департаменту.

1.3. Відділ   у   своЇй   діяльності   керується   Конституцією   та   законами
Укра.і.ни, указами Президента Укра.і.ни і постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни,
прийнятими  відповідно  до  Конституці.і. та  законів  Укра.і.ни,  актами  Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  УкраЇни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ, Положенням про департамент, а також цим Положенням.

1.4.  Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  поточними  планами  у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами НСЗУ.

1.5.Відділ    в    межах   повноважень,    визначених   цим   Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається із начальника відділу та головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Управління    актуальністю   даних    електронно.і.   системи    охорони

здоров'я (далі -Система).
2.2. Верифікація даних, пошук та деактивація фіктивних та помилкових

даних у Системі.
2.3.   Забезпечення   підтримки   користувачів   щодо   ведення   реєстрів   в

истемі.

3. Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Здійснює управління інформацією в Системі.
3.2. Формує правила здійснення верифікаціЇ даних у Системі.
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3.3. Здійснює пошук, верифікацію та деактивацію даних у Системі.
3 .4. Здійснює постійний моніторинг та актуалізацію даних в Системі.
3.5.

Системі.
Бере участь у тестуванні ефективності моделей верифікаціЇ даних в

3.6. Взаємодіє   з   розробниками   проірамного   забезпечення   стосовно
розробки  моделей  верифікаціЇ даних  в  Системі  (алгоритмів  щодо  виявлення
дубляжів, помилок, фіктивних даних тощо).

3.7.  Вчиняє ді.і. щодо даних,  у тому числі  персональних,   в  Системі  за
рішенням  комісіЇ  з  верифікаці.і.  даних,  запитами  користувачів,   отриманою
інформацією від зовнішніх та внутрішніх реєстрів.

с

3.8.

3.9.
истеми.

Здійснює підтримку користувачів щодо ведення реєстрів в Системі.
Взаємодіє   з   іншими   володільцями   і   розпорядниками   реєстрів

3,10.  Розроб]іяє  проекти  організаційно-розпорядчих документів НСЗУ з
питань, що належать до компетенціЇ відділу.

3.11. Здійснює    інші    повноваження,    у    межах    компетенці.і.    відділу,
визначених Положенням про НСЗУ.

3.12. Забезпечує   дотримання   працівниками   відділу   вимог   трудового
законодавства    Укра.і.ни,    законодавства    Укра.і.ни    про    державну    службу,
запобігання   корупціЇ,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службовоЇ  дисципліни  та  правил  поведінки
державно.го  службовця,  вимог режикрr  секретності  (за  наявності  допуску  до
д.ержавноі  таємниці),  Охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничоЇ  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежно.і. безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.

4. права

Відділ має право:
4.1. За   дорученням   Голови   НСЗУ   представляти   НСЗУ   в   органах

державно.і. влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях з питань, що належать до його компетенці.і..

4.2. Одержувати  в  установленому.  порядгрі  від  структурних  підрозділів
апарату  НСЗУ  інформаційно-аналітичні  матеріали,  необхідні  для  здійснення
покладених на відділ завдань.

4.3. Вносити директору департаменту пропозиці.і. з питань вдосконалення
роботи відділу в межах компетенці.і..

4.4. Надавати  роз'яснення   працівникам   апарату  НСЗУ  з   питань,   що
належать до компетенці.і. відділу.

4.5. Отримуватч  та  обробляти  персональні  дані  та  іншу  інформацію  (у
тому числі інформацію про стан здоров'я, діагноз, відомості, одержані під час
медичного обстеження пацієнтів) і надавачів медичних послуг, необхідних для
здійснення завдань та функцій відділу, з дотриманням вимог законодавства про
захист персональних даних.

4.6. Залучати,   за   згодою   керівників   структурних   підрозділів   апарату
НСЗУ, спеціалістів для забезпечення виконання завдань, які покладаються на
відділ.
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4.7. При   виконанні   покладених   на   відділ   завдань   взаємодіяти   із
структурними    підрозділами    апарату   НСЗУ,    органами   державно.і.   влади,
органами      місцевого      самоврядування,      підприємствами,      установами,
організаціями з питань, що належать до його компетенці.і..

4.8. Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенці.і..

5. Керівництво

5.1.  Відділ  очолює  начальник  відділу,  який  є  державним  службовцем,
призначається    на    посаду    і    звільняється    з    посади    в    установленому
законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною мовою та має виіцу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не
нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державно.і. служби категорій "Б"
чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності не менше двох років.

5.3. Начальник    відділу    безпосередньо    підпорядковується    директору
департаменту.

5.4. У  разі   відсутності   начальника  відділу  його   функці.і.  та  обов'язки
виконує один із головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5. Функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу
визначаються законодавством про державну службу, Положенням про НСЗУ,
цим    Положенням,    посадовою    інструкцією    і    правилами    внутрішнього
службового розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу управління актуальністю даних
електронно.і. системи охорони здоров'я
департаменту розвитку електронноЇ
системи охорони здоров'я

погоджЕно
директор департаменту розвитку
електронноЇ системи охорони здоров'я

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаме нту
управління персоналом

З аступник директора
Юридичного департаменту

-.---.;         .-

•  ,,;t,,
Ю. Косяк

С. Гнатюк

-`іgj;j`
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положЕння
про відділ взаємоді.і. і3 зовнішніми системами та реєстрами

департаменту розвитку електронно.і. системи охорони здоров'я
Націонаjіьно.і. сjіужби здоров'я Укра.і.ни

1.     Загальні поjтоження

1.1. Відділ  взаємоді.і.  і3  зовнішніми  системами  та реєстрами  (далі  -
відділ)  є  структурним  підрозділом  департаменту  розвитку  електронно.і.
системи  охорони  здоров'я  (далі  -  департамент)  апарату  Національно.і.
служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2. Відділ   підпорядковується   та   підкошрольний   безпосередньо
директору департаменту.

1.3. Відділ  у  сво.і.й  діяльності  керується  Конституцією  та  законами
УкраЇни,  указами  Президента  Укра.і.ни  і  постановами  Верховно.і.  Ради
Укра.і.ни, прийштими відповідно до Конституці.і. та законів Укра.і.ни, актами
Кабінету   Міністрів   УкраЇни,   Положенням   про   Національну   службу
здоров'я  Укра.і.ни,  затвердженим постановою  Кабінету Міністрів Укра.і.ни
від 27 ірудня 2017 року №  1101  (делі -Положення про НСЗУ), іншими
нормативно-правовими   актами,    наказами   НСЗУ,   Положенням    про
департамент, а також цим Положенням.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємодіЇ з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ  в  межах  повноважень,  визначених  цим  Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається із начальника відділу та головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основним  завданням  відділу  є  забезпечення  взаємоді.і. електронно.і.
системи  охорони  здоров'я  (даLтіі  - Система)  і3  зовнішніми  системами  та
реєстрами, здійснення інтеграці.і. зовнішніх баз данж з Системою.
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3. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує  взаємодію   Системи   3     зовнішніми   системами  та

реєстрами.
З .2. Здійснює підкліочення до зовнішніх систем та реєстрів.
З.3.  Розробляє  та приймає участь  у  формуванні  правил  здійснення

взаємоді.і. та інтеіраці.і. і3  зовнішніми системами та реєстрами.
3.4.  Надає  підтримку  представникам  зовнішніх  систем  та  реєстрів

щодо    технічних    роз'яснень,    нормативно.і.   документаці.і.,    практичних
ситуацій тощо.

3.5.   Здійснює   підготовчу   роботу   щодо   отримання   доступу   до
інформаціЇ і3 3oвнішніх систем та реєстрів:

- пошук джерел інформаці.і.;
- розробка варіантів доступу до них та інтеіраці.і. з ними;
- розробка порядків взаємодіЇ тощо.
3.6.  Здійснює  обробку,  аналіз  відомостей    про  зміст,  розміщення,

умови доступу до державних реєстрів та інформаційних систем.
З.7.  Взаємодіє     з     електронними     інформаційними     медичними

системами.
3.8.  Розробляє  проєкти  тестових  програм  підключення  медичних

інформаційних систем.
3.9. Розробтіяє проекти організаційно-розпорядчих документів НСЗУ

з питань, що належать до компетенці.і. відділу.
3.10. Здійснює   інші  повноваження,  у  межах  компетенці.і.  відділу,

визначених Положенням про НСЗУ.
3.11. Організовує розгляд звернень  іромадян,  запитів на отримання

публічноЇ інформаці.і.,  звернень та запитів адвокатів і  народних депутатів
Укра.і.ни,  звернень  органів  державно.і.  влади,  місцевого  самоврядування,
об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності,  Їх  посадових  та  службових  осіб,  з  питань,  що  належать  до
компетенціЇ.

3.12. Забезпечує дотримання працівниками  відділу вимог трудового
законодавства  Укра.і.ни,   законодавства  Укра.і.ни   про   державну   службу,
запобігання  корупці.і.,  захист  персональних  даних,  правил  внутрішнього
службового розпорядку НСЗУ, службово.і. дисципліни та правил поведінки
державного службовця, вимог режиму секретності (за наявності допуску до
державноЇ таємниці), охорони праці, техніки безпеки, виробничо.і. санітаріЇ,
гігієни   праці   та   протипожежно.і.   безпеки,   передбачених   відповідними
правилами та інструкціями.
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4. права

Відділ має право:
4.1.  За  дорученням  Голови  НСЗУ  представляти  НСЗУ  в  органах

державно.і.   влади,   Органах   місцевого   самоврядування,   підприємствах,
установах,  Організаціях  незалежно  від  форми  власності  з  питань,  що
належать до його компетенці.і..

4.2.    Одержувати    в    установленому    порядку    від    структурних
підроздіjіів  апарату  НСЗУ  інформаційно-аналітичні  матеріали,  необхідні
для здійснення покладених на відділ завдань.

4.3.    Вносити    директору    департаменту    пропозиці.і.    з    питань
вдосконалення роботи відділу в межах компетенці.і..

4.4.  Надавати роз'яснення працівникам апарату НСЗУ з питань, що
належать до компетенці.і. відділу.

4.5.  Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію
(у тому числі інформацію про стан здоров'я, діагноз, відомості, одержані
під  час  медичного  обстеження  пацієнтів),  надавачів  медичних  послуг,
необхідні для здійснення завдань та функцій відділу, з дотриманням вимог
законодавства про захист персональних даних.

4.6.  Залучати,  за згодою керівників структурних підрозділів  апарату
НСЗУ, спеціалістів для забезпечення виконання завдань, які покладаються
на відділ.

4.7.  При  виконанні  покладених  на  відділ  завдань  взаємодіяти  із
структурними  підрозділами  апарату  НСЗУ,  органами  державно.і.  влади,
органами    місцевого    самоврядування,    підприємствами,    установами,
організаціями  незалежно  від  форми  власності  з  питань,  що  належать  до
його компетенціЇ.

4.8.   Брати   участь   у   конференціях,   семінарах,   нарадах  та  інших
заходах з питань, що належать до його компетенціЇ.

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є державним службовцем,
призначається   на   посаду   і   звільняється   з   посади   в   установленому
з аконодавством порядку.

5.2.  На  посаду  начальника  відділу  призначається  особа,  яка  вільно
володіє державною мовою та має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державно.і. служби
категорій    ``Б"   чи   "В"    або   досвідом   служби    в   органах   місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

5.3. Начальник  відділу  безпосередньо  підпорядковується  директору
департаменту.
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5.4. У разі відсутності начальника відділу його функціЇ та обов'язки
виконує один із головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.Права,     обов'язки     і     відповідальність     начальника     відділу
визначаються  законодавством  про  державну  службу,  Положенням  про
НСЗУ,    цим    Положенням,    посадовою    інструкцією    і    правилами
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу  взаємоді.і.
і3 3oвнішніми системами та реєстрами
департаменту розвитку електронно.і. системи
ОХОРОНИ ЗдоРОВ'Я

погоджЕно
директор департаменту розвитку
електронно.і. системи охорони здоров'я

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юр идичного департаменту

•,/
`

`---`      ,',

L           Ю. Косяк

---.- у       -:*`:::     ---:       __:-_-ї---:  z-----

С. Гнатюк

І. Жигінас



зАтвЕрдщно
наказ НаціональноЇ служби
ЗвЕ=РсОdШКШЇ±2o&р.№_1Щ

положЕння
про віддіjт захисту персональних даних

департаменту розвитку електронно.і. системи охорони здоров'я
Національно.і. с.г[ужби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загальні положення

1.1.  Відділ  захисту  персональних  даних  (далі  -відділ)  є  структурним
підрозділом департаменту розвитку електронноЇ системи охорони здоров'я (далі
-департамент) Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1,2.  Відділ підпорядкований та підконтрольний безпосередньо директору
департаменту.

1.3.  Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, законами
УкраЇни,   актами   ВерховноЇ  Ради   Укра.і.ни,   Президента  УкраЇни,   Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 грудня 2017 року
№  1101,  іншими  нормативно-правовими  актами,  наказами    НСЗУ  та  цим
Положенням.

1.4.  Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами НСЗУ.

1.5.  Відділ   в   межах   повноважень,    визначених   цим   Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6.  Відділ складається з начальника відділу та головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.  Підготовка,  забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо

захисту персональних даних при Їх обробці в НСЗУ.
2.2.  Надання методично.і. та консультаційноЇ допомоги працівникам НСЗУ

з питань додержання законодавства про захист персональних даних,
2.3.  Взаємодія з Уповноваженим Верховно.і. Ради Укра.і.ни з прав людини

(далі  -  Уповноважений)  та  визначеними  ним   посадовими  особами  його
секретаріату  з  питань  запобігання  та  усунення  порушень  законодавства  про
захист персональних даних.

3.  Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
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3.1.  Розробляє та проводить заходи щодо захисту персональних даних при•і.х обробці в НСЗУ, а також здійснює контроль за Їх проведенням.

3.2.  Здійснює аналіз процесів обробки персональних даних відповідно до
основних  завдань та  функцій  НСЗУ,  у  тому числі  визначення  мети,  з якою
обробляються  персональні дані,  правових підстав для  обробки  персональних
даних.

3.3.  Приводить перелік персональних даних у відповідність до визначено.і.
мети та правових підстав Їх обробки в електронній системі охорони здоров'я
(далі - Система) та в межах НСЗУ.

3.4.  Надає   іншим   структурним   підрозділам   НСЗУ   та   .і.х   окремим
працівникам роз'яснення з питань застосування законодавства у сфері захисту
персональних даних при .і.х обробці в НСЗУ.

3.5.  Вживає заходів до виявлення передумов до порушення законодавства
про захист персональних даних, вносить керівництву НСЗУ пропозиціЇ щодо
усунення таких ризиків.

3.6.  У разі виявлення фактів, що свідчать про вчинення правопорушень
посадовими чи службовими особами НСЗУ в сфері захисту персональних даних,
доповідає в установленому порядку про такі факти Голові НСЗУ.

3.7.  Розглядає  в  межах  повноважень  повідомлення  щодо  причетності
працівників НСЗУ до порушення законодавства про захист персональних даних.

3.8.  Здійснює  контроль  за  видаленням  або  знищенням  персональних
даних, які обробляються в НСЗУ, в порядку, встановленому відповідно до вимог
Закону УкраЇни ``Про захист персональних даних".

3.9.  Опрацьовує  запити  стосовно  доступу  до  персональних  даних  у
встановленому    чинним    законодавством    та    внутрішніми    організаційно-
розпорядчими документами порядку.

3.10.Розробляє  проекти  організаційно-розпорядчих  документів  НСЗУ  з
питань, що належать до компетенці.і. відділу.

3.11.Розглядає  та   готує   проекти   відповідей   на  звернення  та  запити
народних   депутатів   Укра.і.ни,   адвокатів,   органів  державно.і.   влади,   органів
місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  всіх  форм
власності, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенці.і.
відділу.

3,12.Здійснює    інші    повноваження,    у    межах    компетенці.і.    відді]іу,
визначених    Положенням    про    Національну    службу    здоров'я    Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 іфудня 2017 року
Ng  1 1 0 1 .

3.13.За   дорученням   керівництва   департаменту,   НСЗУ   виконує   інші
завдання у межах компетенці.і. відділу.

3.14.Забезпечує  дотримання   вимог  трудового   законодавства  Укра.і.ни,
законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  про  запобігання  корупці.і.,  про
захист персональних даних, правил внутрішнього службового розпорядку НСЗУ,
службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державноЇ  таємниці),  охорони
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праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,  гігієни  праці  та  протипожежноЇ
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.  права

Відціл має право:
4.1,  Представляти   НСЗУ   в   установленому   порядку   з   питань,   що

відносяться до його компетенціЇ, в органах державно.і. влади, органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми
власності.

4.2.  Отримувати від інших структурних підрозділів НСЗУ інформацію і
матеріали,  необхідні  для виконання  покладених на нього завдань,  а також в
установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку,
що містить державну таємницю.

4.3,  Отримувати  від  працівників  НСЗУ  усні  та  письмові  пояснення  з
питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), з
метою виявлення причин та умов, що призвели до порушень законодавства про
захист персональних даних.

4.4.  Ініціювати   питання   стосовно   надсилання   запитів  до  державних
органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно  від  форми  власності  з  метою  отримання  від  них  відповідноЇ
інформаціЇ  та  матеріалів,  необхідних  для  виконання  покладених  на  відділ
завдань.

4.5.  Залучати,   за   погодженням   з   керівниками   інших   структурних
підрозділів    НСЗУ,    відповідних    працівників    для    підготовки    проектів
організаційно-розпорядчих документів з питань захисту персональних даних, а
також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно
до покладених на нього завдань.

4.6.  Взаємодіяти  із  структурними  підрозділами  НСЗУ,   центральними
органами  виконавчо.і.  влади,  державними  органами  та  органами  місцевого
самоврядування, державними установами, громадськими організаціями з питань,
що належать до його компетенці.і..

4.7.  Вносити директору департаменту пропозиціЇ щодо:
4.7.1, Вдосконалення роботи відділу в межах компетенціЇ.
4.7.2. Розробки   організаційно-розпорядчих   документів   з   питань,   що

належать до компетенціЇ відділу.
4.8.  Притягнення  до  відповідальності  у  встановленому  законодавством

порядку працівників відділу, які допустили пошкодження чи втрату державного
майна.

4.9.  Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих груп у
НСЗУ з питань, що належать до компетенці.і. відділу.
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4.10,Покладення на відділ завдань, не передбачених цим Положенням і
таких, що не стосуються компетенціЇ департаменту, не допускається.

5.  Керівництво

5.1,    Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та
звільняється з посади Головою НСЗУ у встановленому законодавством порядку.

5.2.    На  посаду  начальника  відділу  призначається  особа,  яка  вільно
володіє  державною  мовою  та  має  вищу  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним
рівнем не нижче магістра. досвід роботи на посадах державно.і. служби категорій"Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід

роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності повинен складати не менше двох років.

5.3.    Начальник   відділу   безпосередньо   підпорядковується   директору
департаменту.

5.4.     У разі відсутності начальника відділу його функціЇ покладаються на
одного з  головних спеціалістів  відділу  або  іншу  особу відповідно до наказу
нсзу.

5.5.     Функціональні   обов'язки,   права   і   відповідальність   начальника
відділу визначаються законодавством про державну службу, Положенням про
НСЗУ, цим Положенням, його посадовою інструкцією і правилами внутрішнього
розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу захисту персональних даних
департаменту розвитку електронноЇ системи
ОХОРОНИ ЗдОРОВ'Я

погоджЕно
директор департаменту
розвитку електронноЇ системи охорони здо

Завідувач Сектору оцінки та усу
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

ш.    mфф-шюп'

/вакансія/

/вакансія/

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас



зАтвЕрдщно
наказ НаціональноЇ служби здоров'я
YвіКдРсаЖЕ.Ш

2:ю4р.№_д

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент інформаційних техноjтогій

Національно.і. сjтужби здоров'я Укра.і.ни

1. Загальні положення

1.1. департамент   інформаційних   технологій   (далі   -департамент)   є
самостійним структурним підрозділом апарату Національно.і. служби здоров'я
Укра.і.ни  (далі - НСЗУ).

1.2. департамент безпосередньо підпорядкований Голові НСЗУ.
1.3. департамент  у  сво.і.й  діяльності  керується  КОнституцією  Укра.і.ни,

законами   Укра.і.ни,   актами   Верховно.і.  Ради   Укра.і.ни,   Президента   Укра.і.ни,
Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу здоров'я
Укра.і.ни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня
2017  року  №   1101   (датіі  -ПОложення  про  НСЗУ),  іншими  нормативно-
правовими актами, наказами НСЗУ та цим Положенням.

1.4. департамент організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємодіЇ з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5.  департамент  в межах  повноважень,  визначених  цим  Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. до складу департамент входять:
1)  управління розвитку та супроводу систем:

-   відділ   супроводу   баз   даних   та   інтеіраці.і.   програмного
забезпечення;

-   відділ розвитку та супроводу прикладних систем;
-   відділ розробки програмного забезпечення,

2) управління інфраструктури та підтримки:
-    відділ серверно.і. інфраструктури та телекомунікацій;
-   відділ технічноЇ та адміністративно.і. підтримки.

3)  відділ інформаційноЇ безпеки та розподілу доступів.
1.7. Основні  завдання,  функці.і.,  права  та  відповідальність  структурних

підрозділів,    що    входять    до    складу    департаменту,    визначаються    цим
Положенням   та  ПОложеннями   про   відповідні   структурні   підрозділи,   які
затверджуються в установленому порядку.

2. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:
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2.1. Забезпечення  реалізаці.і.  державно.і.  політики  цифрового  розвитку  в
НСЗУ відповідно до засад .і-і. реалізаці.і. Органами виконавчо.і. влади.

2.2. Координація роботи з розробки, впровадження, адаптаціЇ і підтримки
автоматизованих  систем  в  інформаційних  системах  та  організація  навчання
користувачів та обслуговуючого персоналу і3 зазначених питань.

2.3. Забезпечення інформаційноЇ безпеки в НСЗУ.

3. Функці.І.

департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. РОзробляє стратегію розвитку, плани та плани-ірафіки впровадження

інформаційно-аналітичних систем в НСЗУ.
3.2.  Надає  пропозиці.і.  щодо  тендерних  вимог  до  прокрамно-технічних

рішень, матеріали та методичну допомогу, за необхідності, у проведенні торгів
щодо   закупівлі   товарів,   робіт   і   послуг   за   бюджетні   кошти   з   питань
інформаційно-комунікаційних систем.

3.3. Координує    роботу    з    розроблення,    впровадження,    адаптаці.і.    і
підтримки  автоматизованих систем  в  інформаційних  системах та організовує
навчання користувачів та обслуговуючого персоналу і3 зазначених питань.

3.4.Бере  участь  у  формуванні  проектів  планів  фінансування  робіт  з
інформатизаціЇ, підготовки документів для проведення оплати виконаних робіт,
наданих послуг та поставлених товарів.

3.5. Забезпечує  впровадження  та  супроводження  програмно-технічних
комплексів і систем в НСЗУ.

3.6. Забезпечує      комплексний      захист      периметру      інформаційно-
телекомунікаційно.і.  системи  НСЗУ  від  інформаційних  заіроз  та  зловмисного
проірамного забезпечення.

3.7. Організовує та впроваджує механізм контролю доступу користувачів
НСЗУ  до  даних  в  автоматизованих  інформаційно-аналітичних  системах,  що
містяться в них.

3.8.дотримується    та   здійснює    контроль    за    дотриманням    правил
працівниками   апарату   НСЗУ   і    виконанням   вимог   щодо    оброблення,
передавання,    збереження    інформаці'і.,    що    циркулює    в    інформаційно-
телекомунікаційній системі НСЗУ, роботи в мережі інтернет.

3.9.  Проводить  аналіз  пропозицій  самостійних  структурних  підрозділів
апарату  НСЗУ  щодо  розроблення  та  внесення  змін  до   функціональності
інформаційно-телекомунікаційно.і. системи НСЗУ.

3.10. Здійснює  розробку  та  супровід  окремих  процесів,  що  підлягають
автоматизаці.і. в інформаційних системах.

3.11. Здійснює   заходи   з   адміністрування   баз   даних   та  реєстрів,   що
перебувають у володінні НСЗУ.
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3.12.Забезпечує       резервне       копіювання       та       архівацію       даних
телекомунікаційних комплексів інформаційно-комунікаційно.і. системи НСЗУ.

3.13 , Забезпечує        безперебійне        функціонування        інформаційно-
комунікаційно.і. інфраструктури НСЗУ  і  прийнятгя оперативних заходів щодо
усунення порушень у процесі .і-і. роботи.

3.14. Здійснює     аналіз     кращого     досвіду     стосовно     впровадження
інформаційно-аналітичних    систем    (з    використанням    відкритих    джерел
інформаці.і., в тому числі статистичних баз даних, що знаходяться у відкритому
доступі).

3.15. Бере  участь,  у  межах  компетенці.і.,  у  вирішенні  питань  цивільного
захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
екологічного характеру, виконання вимог протипожежно.і. безпеки.

3.16. Виконує інші усні та письмові доручення керівництва НСЗУ.
3.17. Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,

законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  запобігання  корупці.і.,  захист
персональних  даних,  правил  внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,
службовоЇ  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державно.і.  таємниці),  охорони
праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,  гігієни  праці  та  протипожежно.і.
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4. права

департамент має право :
4.1.  За  дорученням  Голови  НСЗУ  представляти  НСЗУ  з  питань,  що

належать  до  компетенці.і.  департаменту,  в  органах державно.і.  влади,  органах
місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно
від форми власності.

4.2. Взаємодіяти зі структурними підрозділами апарату НСЗУ, органами
державно.і.   влади,   Органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами,
установами  та  організаціями  незалежно  від  форми  власності  з  питань,  що
належать до компетенці.і. департаменту.

4.3.  Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію (у
тому числі інформацію про стан здоров'я, діагноз, відомості, одержані під час
медичного обстеження пацієнтів) щодо надавачів медичних послуг, необхідні
для  здійснення  завдань  та  функцій  департаменту,  з  дотриманням  вимог
законодавства про захист персональних даних.

4.4.  Організовувати  і  проводити у  встановленому  порядку конференці.і.,
семінари,  наради  з  питань,  що  належать  до  повноважень  департаменту,
залучати   до   участі    в   них   інші   структурні   підрозділи   апарату   НСЗУ,
представників  органів  державно.і.  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності

4.5. Вносити керівництву НСЗУ пропозиці.і. щодо :
4.6.1. Формування і решізаці.і. інформаційноЇ політики в НСЗУ.
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4.6.2. Притягнення до відповідальності у встановленому законодавством
порядку  працівників  апарату  НСЗУ,  які  допустили  пошкодження  чи  втрату
державного майна.

4.7. Проводити списання матеріальних цінностей, які стали неіридатними
для подальшого використання, відповідно до чинного законодавства.

5. Керівництво

5.1.   департамент  очолює  директор,  який  є  державним  службовцем,
призначається    на    посаду    і    звільняється    з    посади    у    встановленому
законодавством порядку.

5.2. На посаду директора департаменту призначається особа, яка вільно
володіє   державною   мовою   та   має   повну   вищу    освіту   за   освітньо-
кваліфікаційним  рівнем  не  нижче   магістра,   досвідом  роботи   на  посадах
державно.і. служби категорій ``Б" чи "В", досвідом служби в органах місцевого
самоврядування або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

5.3. директор   департаменту   безпосередньо   підпорядковується   Голові
нсзу.

5.4. директор  департаменту  має  заступника  директора  департаменту,
який  призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади  в  установленому
законодавством порядку.

5.5.    У   разі    відсутності   директора   департаменту   виконання   його
обов'язків   покладається   на  заступника  директора  департаменту,   а  у  разі
відсутності - на інщу особу відповідно до наказу НСЗУ.

5.6. Права, обов'язки і відповідальність директора департаменту та його
заступника визначаються законодавством про державну службу, Положенням
про  НСЗУ,   цим  Положенням,  Їх  посадовими   інструкціями   і   правилами
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

директор департаменту
інформаційних технологій

погоджЕно
Завідувач Сектору оцінки та
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

усуненняі

о. рябець

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас
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