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положЕння
про управління розвитку та супроводу систем

департаменту інформаційних технологій
Національно.і. служби здоров'я Укра.].ни

1.   Загальні положення

1.1.    Управління  розвитку  та  супроводу  систем  (далі  -управління)  є
структурним  підрозділом  департаменту  інформаційних  технологій  (далі  -
департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Управління    підпорядковане    та    підконтрольне    безпосередньо
директору департаменту.

1.3.    Управління  у  сво.і.й  діяльності  керується  Конституцією  Укра.і.ни,
законами   УкраЇни,   актами   Верховно.і.  Ради   УкраЇни,   Президента   УкраЇни,
Кабінету Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу здоров'я
Укра.і.ни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 ірудня
2017 року № 1 101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими
актами, наказами НСЗУ, Положенням про департамент та цим Положенням.

1.4.    Управління організовує свою роботу згідно з поточними ішанами у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

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

1.6.    до складу управління входять:
-     відділ супроводу баз даних та інтеіраці.і. проірамного забезпечення;
-     відділ розвитку та супроводу прикладних систем;
-    відділ розробки проірамного забезпечення.
1.7.    Основні  завдання,  функціЇ,  права та відповідальність  структурних

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

2.   Основні завдання

Основними завданнями управління є:
2.1.    Участь  у  забезпеченні  реалізаці.і.  державно.і.  політики  цифрового

розвитку в НСЗУ відповідно до засад .іЇ реалізаці.і. органами виконавчо.і. влади.
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2.2.    Забезпечення   керування   базами   даних,   інтеграці.і.  та  керування
системним      ландшафтом      бізнес-систем,      впровадження,      експлуатаці.і.,
адміністрування архітектурних і проірамних рішень,  а також забезпечення .і.х
безперебійно.і. роботи.

2.3,    Організація   впровадження  змін   програмного  забезпечення,   що
включає   власну   розробку,   збереження   історі.і.   змін,   тестування,   розробку
документів дтія користувачів, введення в експлуатацію та подальший супровід
проірамного забезпечення з метою забезпечення безперебійно.і. роботи НСЗУ.

3.   Функці.,.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Розробляє      стратегію      розвитку,      плани      та      плани-ірафіки

впровадження інформаційних прикладних систем та баз даних в НСЗУ.
3.2.    Координує   роботу   з   розроблення,   впровадження,   адаптаці.і.   і

підтримки  прикладних  систем,  проірамного  забезпечення  в  інформаційних
системах та організовує навчання користувачів та обслуговуючого персоналу і3
зазначених питань.

3.3.    Забезпечує  розвиток  прикладних  систем  з  метою  забезпечення
безперебійного функціонування НСЗУ.

3.4.    Організовує    впровадження    та    використання    кращих    засобів
керування базами даних, інтеграці.і. та керування системним ландшафтом бізнес-
систем з метою максимально.і. автоматизаціЇ всіх операцій, скорочення частки
ручно.і. праці та підвищення продуктивності праці.

3.5.    Забезпечує  координацію  роботи  НСЗУ  з  питань  використання  та
експлуатаці.і. засобів керування базами даних, інтеграці.і. та керування системним
ландшафтом бізнес-систем.

3.6.    Забезпечує   технічний   супровід   експлуатаці.і.   засобів   керування
базами даних, інтеграці.і. та керування системним ландшафтом бізнес-систем в
нсзу.

3.7.    Проводить аналіз пропозицій самостійних структурних підрозділів
апарату  НСЗУ  щодо  розроблення  та  внесення  змін  до  функціональності
інформаційних систем та проірамного забезпечення НСЗУ.

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

3.9.    Здійснює   заходи   з   координаці.і.  розроблення,   впровадження   та
адміністрування баз даних та реєстрів, що знаходяться у розпорядженні НСЗУ.

3.10.  Забезпечує резервне копіювання та архівацію баз даних прикладних
систем НСЗУ.

3.11.  Забезпечує       безперебійне        функціонування       інформаційних
прикладних  систем  НСЗУ  і  прийняпя  оперативних  заходів  щодо  усунення
порушень у процесі роботи.
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3.12.  Здійснює    аналіз    кращого    досвіду    стосовно     впровадження
інформаційно-аналітичних    систем    (з    використанням    іноземних    джерел
інформаці.і., в тому числі статистичних баз даних, що знаходяться у відкритому
доступі).

3.13.  Забезпечує  виконання  інших  робіт,  що  належать  до  компетенці.і.
управління та пов'язані з виконанням покладених на нього функцій.

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

4.   права

Управління має право:
4.1. За дорученням Голови НСЗУ представляти НСЗУ в органах державно.і.

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

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

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

4.4. Надавати роз 'яснення з питань, що належать до компетенці.і. управління.
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) щодо надавачів медичних послуг, необхідні
для   здійснення   завдань   та   функцій   управління,   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
управління.

4.7.  При  виконанні  покладених  на  управління  завдань  взаємодіяти  із
структурними підрозділами апарату НСЗУ, органами державноЇ влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань,
що належать до його компетенціЇ.

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

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

5.2.    На посаду начальника управління призначається особа, яка вільно
володіє   державною   мовою   та   має   повну   вищу    освіту   за   освітньо-
кваліфікаційним  рівнем   не  нижче   магістра,   досвідом  роботи   на  посадах
державноЇ 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.    Начальник управління безпосередньо підпорядковується директору
департаменту.

5.4.    Начальник    управління    має    двох    заступників    -    заступника
начальника управління - начальника відділу супроводу баз даних та інтеграці.і.
проірамного забезпечення та заступника начальника управління - начальника
відділу розробки  програмного  забезпечення,  які  призначаються  на посаду та
звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

5.5.    У    разі    відсутності    начальника    управління    виконання    його
обов'язків  покладається  на одного  і3 заступників,  а в разі Їх відсутності  -  на
іншу особу відповідно до наказу НСЗУ.

5.6.    Права, обов'язки і відповідальність начальника управління та його
заступників визначаються законодавством про державну службу, Положенням
про  НСЗУ,  цим  Положенням,  його  посадовою  інструкцією  і  правилами
ВНУТРіШНЬОГО СЛУЖбОВОГО РОЗПОРЯдКУ НСЗУ.

Начальник управління
розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій

погоджЕно
директор департаменту
інформаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

З аступник директора

о. рябець

Ю. Косяк

[

-fі                         -=
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положЕння
про віддіjт супроводу баз даних та інтеграці.і. програмного забезпечення

управління розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій
Національно'і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загальні положеніія

1.1.    Відділ супроводу баз даних та інтеіраці'і. програмного забезпечення
(далі - відділ)  є структурним  підрозділом управління розвитку та супроводу
систем  (далі  - управління)  департаменту  інформаційних  технологій  (далі  -
департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ     підпорядкований     та     підконтрольний     безпосередньо
заступнику директора департаменту -начальнику управління.

1.3.    Відділ у своЇй 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 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ та цим Положенням.

1.4.    Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  поточними  планами  у
взаємоді.і. 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    і3    заступника    начальника    управління    -
начальника відділу, заступника начальника відділу та головних спеціалістів.

2.   Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.    Участь у реалізаці.і. державноЇ політики цифрового розвитку в НСЗУ

відповідно до засад .і-і. реалізаці.і. органами виконавчоЇ влади.
2.2.    Забезпечення   керування   базами   даних,   інтеіраці.і.  та   керування

системним      ландшафтом      бізнес-систем,      впровадження,      експлуатація,
адміністрування архітектурних і програмних рішень, а також забезпечення Їх
безперебійно.і. роботи.
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3.    Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Здійснює впровадження та використання кращих засобів керування

базами даних, інтеграці.і. та керування системним ландшафтом бізнес-систем з
метою  максимально.і.  автоматизаціЇ  всіх  операцій,  скорочення  частки  ручноЇ
праці та підвищення продуктивності ікраці.

3.2.    Координує  роботу  НСЗУ  з  питань  використання  та  експлуатаці.і.
засобів керування базами даних, інтеіраціЇ та керування системним ландшафтом
бізнес-систем.

3.3.    Здійснює технічний супровід експлуатаціЇ засобів керування базами
даних, інтеграці.і. та керування системним ландшафтом бізнес-систем в НСЗУ.

3.4.    Здійснює розроблення, впровадження та адміністрування баз даних
та реєстрів, що знаходяться у розпорядженні НСЗУ.

3.5.    Здійснює    заходи    із    оптимізаці.і.    функціонування    баз    даних,
запобігання  втрат  і  пошкоджень  даних,  управління  розвитком  баз  даних  та
спільно  із  відділом  інформаційно.і.  безпеки  та  розподілу  доступів  здійснює
забезпечення інформаційно.і. безпеки на рівні баз даних.

3.6.    Впроваджує та здійснює налаштовує та супроводжує інтекраційну
шину,  забезпечує  максимальну  доступність  та  продуктивність  проірамного
комплексу,   аналізує   та  усуває  збо.і.,   здійснює  оптимізацію   роботи   бізнес-
процесів.

3.7.    Здійснює  аналіз  кращого  досвіду  стосовно  впровадження  засобів
керування базами даних, інтеіраці.і. та керування системним ландшафтом бізнес-
систем   (з   використанням   іноземних   джерел   інформаці.і.,   в   тому   числі
статистичних баз даних, що знаходяться у відкритому доступі).

3.8.    Надає   консультативну   допомогу   з   питань,   що   належать   до
компетенці.і. відділу

3.9.    Забезпечує  виконання  інших  робіт,  що  належать  до  компетенціЇ
відділу та пов'язані з виконанням покладених на нього функцій,

3.10.  Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  УкраЇни,
законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  запобігання  корупціЇ,  захист
персональних  даних,  правил  внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,
службово.і.  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

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

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

4.2.    Взаємодіяти    із    структурними    підрозділами    апарату    НСЗУ,
центральними   органами   виконавчоЇ  влади,   органами   державно.і.  влади  та
органами   місцевого   самоврядування,   державними   установами,   фондами,
банками,  громадськими організаціями з питань,  що належать до  компетенці.і.
відділу.

4.3.    Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових
осіб та інших працівників апарату НСЗУ інформацію, статистичні та технічні
дані, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань.

4.4.    Організовувати і проводити у встановленому порядку конференці.і.,
семінари, наради з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до
участі в них  інші  структурні підрозділи  апарату НСЗУ,  представників  інших
органів влади (за .і.х згодою).

4.5.    Залучати, за згодою керівників самостійних структурних підрозділів
апарату    НСЗУ,    спеціалістів    для    забезпечення    виконання    завдань,    які
покладаються на відділ і здійсненні заходів, які проводяться відділом.

4.6.    Брати  участь  у  конференціях,  семінарах,  нарадах  з  питань  що
належать до компетенці.і. відділу.

4.7.    Надавати  роз'яснення  працівникам  апарату  НСЗУ  з  питань,  що
належать до компетенціЇ відділу.

4.8.    Покладення на відділ завдань, не передбачених цим Положенням і
таких, що не належать до компетенці.і. відділу, не допускається.

5.   Керівництво

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

5.2.    На  посаду  начальника  відділу  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.    Начальник відділу безпосередньо підпорядковується управління.
5.4.    Начальник   відділу   має   заступника   начальника   відділу,   який

призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством
порядку.

5.5.    У  разі  відсутності  начатіьника  відділу  виконання  його  обов'язків
поішадається на заступника начальника відділу, а у разі його відсутності - на
іншу особу, визначену наказом НСЗУ.
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5.6.    Права,  обов'язки  і  відповідальність  начальника  відділу  та  його
заступника визначаються законодавством про державну службу, Положенням
про  НСЗУ,   цим   Положенням,   .і.х   посадовими   інструкціями   і   правилами
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Начальник відділ супроводу баз даних
та інтеграціЇ проірамного забезпечення
управління розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій

погоджЕно
Начальник управління
розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій

директор департаменту
і нформаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персонелом

Заступник директора
Юридичного департаменту

о. рябець

W            Ю.КосяLк

С. Гнатюк

І. Жигінас

#",.,,-, ґсс=     J1,лUсf /L"



зАтвЕрджЕно
наказ НаціональноЇ служби здоров'я
УпііКдРсЇЖф.Щ2o42

р. №/2

положЕння
про відділ розвитку та супроводу прикотадних систем

управління розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій
Національно.]' служби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загальні положення

1.1.    Відділ розвитку та супроводу прикладних систем (далі -відділ)  є
структурним  підрозділом  управління  розвитку  та  супроводу  систем  (далі  -
управління)  департаменту  інформаційних  технологій  (далі  -  департамент)
апарату НаціональноЇ служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ     підпорядкований     та     підконтрольний     безпосередньо
начальнику управління.

1.3.    Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією УкраЇни, законами
УкраЇни,   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 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ та 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  з  начальника  відділу,  головних  спеціалістів  та
провідних інженерів-прокрамі стів.

2.   Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.    Забезпечення       розвитку       та        модернізаці'і.       управлінських

автоматизованих систем НСЗУ.
2.2.    Здійснення  супроводу  прикладних  систем  з  метою  забезпечення

безперебійного функціонування НСЗУ.
2.3.    Участь у реалізаці.і. державно.і. політики цифрового розвитку в НСЗУ

відповідно до засад .і-і. реалізаці.і. органами виконавчо.і. влади.
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3.   Функці.,.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Розробляє      стратегію      розвитку,      плани      та      плани-ірафіки

впровадження інформаційних прикладних систем НСЗУ.
3.2.    Здійснює     впровадження,     адаптацію     і     супровід     підтримки

прикладних систем НСЗУ.
3.3.    Здійснює супровід прикладних систем НСЗУ з метою забезпечення•і.х безперебійного функціонування.

3.4.    Забезпечує вирішення інцидентів пов'язаних с роботою прикладних
систем. З'ясовує та усуває причини Їх виникнення.

3.5.    Здійснює адміністрування доступу до прикладних систем НСЗУ.
3.6.    Організовує  роботи  з  доопрацювання  та  впровадження  нового

функціоналу систем.
3.7.    Здійснює   виявлення   та   формалізацію   вимог   користувачів   до

внесення змін в прикладні системи НСЗУ.
3.8.    Здійснює аналіз та опис окремих процесів, що автоматизуються чи

потребують автоматизаці.і..
3.9.    Здійснює аналіз інформаційних потоків з метою постановки задач

(формулювання) та виконання робіт з алгоритмізаці.і. поставлених задач.
3.10.  Забезпечує розробку та дооірацювання прикладних систем НСЗУ

зовнішніми організаціями та підприємствами. Здійснює контроль ціє.і. розробки.
3.11.  Здійснює  розробку  інструкцій  по  роботі  в  прикладних  системах

НСЗУ для користувачів.
3.12.  Надає    методичну,    консультативну    та    практичну    допомоіу

користувачам щодо використання прикладних систем та роботи в них.
3.13.  Спільно з іншими структурними підрозділами департаменту:
3 . 1 3 . 1 . Забезпечує виконання робіт з тестування нових версій прикладних

систем.
3 .13 .2. Бере участь у договірній роботі щодо супроводу прикладних систем

в  частині  формування  технічного  завдання,  контролю  його  виконання  та
тестування.

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

3.15.  Забезпечує  виконання  інших  робіт,  що  належать  до  компетенці.і.
відділу та пов'язані з виконанням покладених на нього функцій,

3.16,  Забезпечує  дотримання   працівниками   відділу   вимог  трудового
законодавства    Укра.і.ни,    законодавства    Укра.і.ни    про    державну    службу,
запобігання   корупціЇ,   захист   персонаjіьних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державно.і.  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,
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гігієни праці та протипожежноЇ 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,
організаціях з питань, що належать до його компетенціЇ.

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

4.3. Вносити начальнику управління пропозиціЇ з питань вдосконалення
роботи відділу в межах компетенці.і..

4.4. Надавати роз'яснення з питань, що належать до компетенці.і. відділу.
4.5. На обробку персональних даних фізичних і юридичних осіб відповідно

до законодавства про захист персональних даних для виконання покладених на
нього завдань.

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 державноЇ 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..

4.9.Надсилати    запити    до    державних    органів,    органів    місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форми
власності  з  метою  отримання  від  них  відповідно.і.  інформаці.і.  та  матеріалів,
необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

5.   Керівництво

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

5.2.    На  посаду  начальника  відділу  призначається  особа,  яка  вільно
володіє державною мовою та має повну виіцу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем  не  нижче  магістра,  з  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.    Начальник  відділу  безпосередньо  підпорядковується  начальнику
управлінш.



4

5.4.    У  разі  відсутності  начальника  відділу  виконання  його  обов'язків
покладається на одного 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,    його   посадовою   інструкцією    і   правилами   внутрішнього
СЛУЖбОВОГО РОЗПОРЯдКУ НСЗУ.

Начальник відділу розвитку та
супроводу прикладних систем
управління розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій

погоджЕно
Начальник управління
розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій

дир ектор департаменту
інф ормаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

шр"щ » у

С. Гнатюк

І. Жигінас

/]А,  й-   ,-7,,,



зАтвЕрджЕно
наказ Національно.і. служби здоров'я
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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розробки програмного забезпечення

управління розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загальні положення

1.1.    Відділ   розробки   проірамного   забезпечення   (далі   -   відділ)   є
структурним  підрозділом  управління  розвитку  та  супроводу  систем  (далі  -
управління)  департаменту  інформаційних  технологій  (далі  -  департамент)
апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі - НСЗУ).

1.2.    Відділ     підпорядкований     та     підконтрольний     безпосередньо
начальнику управління.

1.3.    Відділ    у    сво.і.й    діяльності    керується    Конституцією    Укра.і.ни,
законами   УкраЇни,   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   (далі  -Положення  про  НСЗУ),  іншими  нормативно-
правовими   актами,   наказами       НСЗУ,   Положенням   про   департамент,
Положенням про управління та цим Положенням.

1.4.    Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  поточними  планами  у
взаємоді.і. 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    і3    заступника    начальника    управління    -
начальника  відділу,  заступника  начальника  відділу,  головних  спеціалістів  та
провідних інженерів-прокрамістів.

2.   Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.     Участь у реалізаці.і. державно.і. політики цифрового розвитку в НСЗУ

відповідно до засад .і-і. реалізаці.і. органами виконавчо.і. влади.
2.2.    Забезпечення розробки,  доопрацювання та впровадження  в НСЗУ

сучасних      інформаційно-телекомунікаційних      технологій,      програмного
забезпечення,  що  використовується  чи  впроваджується  в  НСЗУ,  з  метою
забезпечення  автоматизаці.і.  та  вдосконалення  управлінських  бізнес  процесів
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НСЗУ,   підвищення   продуктивності   та   скорочення   частки   ручно.і.   праці,
підвищення ефективності та якості роботи НСЗУ.

3.   Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Організовує  розробку,  доопрацювання  та  впровадження  в  НСЗУ

сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій з метою забезпечення
автоматизаціЇ    та    вдосконалення    управлінських    бізнес-процесів    НСЗУ,
підвищення  продуктивності  та  скорочення  частки  ручно.і.  праці,  підвищення
ефективності та якості роботи НСЗУ.

3.2.    Проводить аналіз пропозицій самостійних структурних підрозділів
апарату  НСЗУ  щодо  розроблення  та  внесення  змін  до  функціональності
інформаційних систем та програмного забезпечення НСЗУ.

3.3.    Планує  в  межах  підрозділу  роботи  та  завдання  щодо  розробки,
доопрацювання    проірамного    забезпечення,    визначає    відповідальних    за
виконання робіт в межах компетенці.і. відділу.

3.4.    Розробляє та доопрацьовує програмне забезпечення та веб-сервіси
автоматизованих систем, що знаходяться у розпорядженні НСЗУ, за заявками
структурних  підрозділів  апарату  НСЗУ  відповідно  до  нормативно-правових
актів та внутрішніх регламентуючих актів НСЗУ.

3,5.    В  межах  компетенці.і.  відділу  бере  участь  у  формуванні  проектів
планів   фінансування   робіт   з   інформатизаці.і.,   підготовки   документів   д]ія
проведення оплати виконаних робіт, наданих послуг.

3.6.    дотримується  та  виконує  вимоги  законодавства  та  нормативних
актів   НСЗУ   щодо   оброблення,   передавання,   збереження   інформаціЇ,   що
циркулює  в  інформаційно-телекомунікаційній  системі  НСЗУ,  в  тому  числі
персонатіьних  даних,  дотримується  виконання  вимог  нормативно-правових
актів у сфері захисту персональних даних.

3.7.    Забезпечує  належне  збереження  документаці.і.,   первинного  коду
проірамного  забезпечення,  та  результатів  робіт  підрозділу  в  електронному
вигляді на визначених ресурсах НСЗУ.

3.8.    Розг"дає  звернення  іромадян,  запити  на  отримання  публічно.і.
інформаціЇ,  звернення  та  запити  адвокатів  і  народних  депутатів  Укра.і.ни,
звернення   органів  державноЇ  влади,   місцевого   самоврядування,   об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, Їх
посадових та службових осіб, з питань, що належать до компетенціЇ відділу.

3.9.    В  межах  компетенці.і. відділу  бере  участь у  формуванні  та аналізі
стратегі.і.  НСЗУ,  процесах  оцінки  та  моніторингу  ризиків,  звітує  про  свою
діяльність безпосередньому керівництву.

3.10.  Здійснює     аналіз     кращого     досвіду     стосовно     впровадження
інформаційно-аналітичних    систем    (з    використанням    іноземних    джерел
інформаці.і', в тому числі статистичних баз даних, що знаходяться у відкритому
доступі).
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3.11.  Забезпечує  виконання  інших  робіт,  що  належать  до  компетенці.і.
відділу та пов'язані з виконанням покладених на нього функцій.

3.12.  Забезпечує  дотримання  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  державного  службовця,  вимог
режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державноЇ таємниці),  охорони
праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,  гігієни  праці  та  іротипожежно.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,
організаціях з питань, що належать до його компетенці.і..

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

4.3. Вносити начальнику управління пропозиціЇ 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.На   обробку   персональних   даних   фізичних   і   юридичних   осіб
відповідно  до  законодавства  про  захист  персональних  даних  для  виконання
покладених на нього завдань.

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 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   заступник   начальника   управління   -  начальник
відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється
з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2.    На посаду заступника начальника управління -начальника відділу
призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має повну вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвідом роботи
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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.    Заступник      начальника      управління      -      начальник      відділу
безпосередньо підпорядковується начальнику управління.

5.4.    Заступник    начальника    управління    -    начальник    відділу    має
заступника начальника відділу, який призначається на посаду та звільняється з
посади в установленому порядку.

5.5.    У разі відсутності заступника начальника управління -начальника
відділу  виконання  його  обов'язків  покладається  на  заступника  начальника
відділу, а в разі його відсутності - на іншу особу відповідно до наказу НСЗУ.

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

Заступник начальника управління
- начальник відділу розробки проірамного забезпечення
управління розвитку та супроводу систем
департаменту інформаційних технологій

погоджЕно
Начальник управлі ння
розвитку та супроводу систем

директор департаменту
інформаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту
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о. рябець

Ю. Косяк

С. Гнатюк
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