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ПОЛОЖЕННЯ
про управління інфраструктури та підтримки

департамент інформаційних технологій
Національно.і. служби здоров'я Укра'і.ни

1. Загаjтьні положення

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

1.2. Управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту.
1.3. Управління у  сво.і.й 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  УкраЇни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  УкраЇни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 грудня 2017 року
№  1101  (далі -Положення про НСЗУ), наказами НСЗУ, іншими нормативно-
правовими актами, Положенням про департамент, а також цим Положенням.

1.4, Управління організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємодіЇ 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 серверно.і. інфраструктури та телекомунікацій;
-    відділ технічно.і. та адміністративно.і. підтримки.

1.7.  Основні  завдання,  функці.і.,  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 відповідно до засад .Ґі. реалізаціЇ органами виконавчо.і. влади.
2.2. Розробка та впровадження організаційних рішень (засобів та методів)

для  підтримки  безперебійного  функціонування  серверно.і.  інфраструктури  та
телекомунікаційних   систем   та   вибір   напрямків   вдосконалення   існуючо.і.
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інформаційно-телекомунікаційно.і. системи НС ЗУ.
2.3.  Організація  робіт  і3  забезпечення  безперебійного  функціонування

інформаційно-комунікаційноЇ інфраструктури НСЗУ і прийнятгя оперативних
заходів щодо усунення виникаючих порушень у процесі роботи.

2.4. Забезпечення та підкримка технічних засобів інформаційних систем
НСЗУ та обслуговування користувачів інформаційних систем та комплексів.

3. Функці .,..

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує розробку вимог до серверно.і. інфраструктури та вимог до

телекомунікаційних систем як складових частин автоматизовано.і. інформаційноЇ
системи НСЗУ.

3.2. Надає  пропозиціЇ  щодо  тендерних  вимог  до  програмно-технічних
рішень,  матеріали  та,  за  необхідності,  методичну  допомоіу  при  проведенні
торгів  щодо  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг  за  бюджетні  кошти  з  питань
інформаційно-комунікаційних систем.

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

3.4.Проводить     договірну     роботу     з     організаціями,     установами,
підприємствами на отримання послуг, супровід договорів.

3.5. Організовує    роботу    з    впровадження,    адаптаціЇ    і    підтримки
автоматизованих  систем  в  інформаційних  системах  та  організовує  навчання
користувачів та обслуговуючого персоналу і3 зазначених питань.

3.6. Забезпечує      резервне      копіювання      та      архівацію            даних
телекомунікаційних    комплексів    інформаційно-телекомунікаційно.і.   системи
апарату НСЗУ.

3.7. Забезпечує         безперебійне         функціонування        інформаційно-
комунікаційно.і. інфраструктури НСЗУ і прийняття  оперативних заходів щодо
усунення порушень, які виникають у процесі роботи.

3.8. Здійснює   розробку   та   впровадження    інструкцій   та   стандартів
використання проірамного та апаратного забезпечення.

3.9.Надає     методичну,     консультативну     та     практичну     допомогу
користувачам   щодо   використання   комп'ютерноЇ   техніки       та   базового
проірамного забезпечення.

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).

3.11. 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.
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3.12. Здійснює  інші  повноваження  у  межах  компетенціЇ  відділу,  визначені
Положенням про НСЗУ.

3.13. Забезпечує   дотримання   працівниками   управління   вимог   трудового
законодавства Укра.і.ни, законодавства УкраЇни 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 державно.і. таємниці), охорони праці,
техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,  гігієни  праці  та  протипожежно.і.  безпеки,
передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4. права
Управління має право:
4.1. За дорученням ГОлови НСЗУ представляти НСЗУ з питань, що належать до

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

4.2. Взаємодіяти зі структурними підрозділами апарату НСЗУ, центральними
органами  виконавчо.і.  влади,  органами  державно.і.  влади  та  органами  місцевого
самоврядування,   державними   установами,   фондами,   банками,   громадськими
організаціями з питань, що належать до компетенціЇ управління.

4.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від посадових осіб
та інших працівників апарату НСЗУ інформацію, статистичні дані, довідки та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

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

4.5. Проводити списання матеріальних цінностей, які стаjіи непридатними для
подальшого використання, відповідно до чинного законодавства.

4.6. 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.

5. Керівніщтво
5 .1. Управління очолює начальник управління, 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.
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5.4. У разі відсутності начальника управління виконання його обов'язків
покладається на одного із начальників відділів або на іншу особу,  визначену
наказом НСЗУ.

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

Начальник управління інфраструктури та підтримки
департаменту і нформаційних технологій

погоджЕно
директор департаменту
інформаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
//

//
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоншом

Заступник директора
Юридичного департаменту

•,т.............

о. рябець

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас

kюр3сQцfQссbtQ,
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положЕння
про відділ серверно.і. інФраструкіури та телекомунікацій

управління інфраструктури та підтримки
департаменту інформаційних технологій
Національно.і. сjіужби здоров'я Укра.і.ни

1. Загальні положення

1.1.  Відділ серверно.і. інфраструктури та телекомунікацій (далі -відділ) є
структурним  підрозділом  управління  інфраструктури  та  підтримки  (далі  -
управління)  департаменту  інформаційних  технологій  (далі  -  департамент)
апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни  (далі -НСЗУ).

1.2,  Відділ безпосередньо підпорядкований начальнику управління.
1.3.  Відділ   у   сво.і.й   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  Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року
№  1101  (далі -Положення про НСЗУ), наказами НСЗУ, іншими нормативно-
правовими актами, 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,  головних  спеціалістів  та
провідного інженера - програміста.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.  Організація  робіт  і3  забезпечення  безперебійного  функціонування

серверноЇ  інфраструктури  та  телекомунікаційних  систем  НСЗУ  і  прийняття
оперативних заходів щодо усунення порушень, що виникають у процесі роботи.

2.2.  Участь  у   забезпеченні   реалізаці.і.  державно.і.   політики   цифрового
розвитку відповідно до засад .і-і. реалізаціЇ органами виконавчо.і. влади.

3. Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
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3.1.  Здійснює розробку вимог до серверно.і. інфраструктури та вимог до
телекомунікаційних систем як складових частин автоматизованоЇ інформаційно.і.
системи НСЗУ.

3.2.  Впроваджує,   адмініструє  та  експлуатує   сучасні   інфраструктурні,
мережеві  та телекомунікаційні  програмно-апаратні  системи  та комплекси як
складову  частину  автоматизовано.і.  інформаційно-телекомунікаційно.і.  системи
нсзу.

3.3.  Здійснює    контроль    за    технічним    станом    та    експлуатацією
телекомунікаційного обладнання і зв'язку.

3.4.  Забезпечує  безперебійне  функціонування  серверно.і. інфраструктури
та телекомунікаційних  систем  НСЗУ  і  прийнятгя  оперативних  заходів  щодо
усунення порушень, що виникають у процесі роботи.

3.5.  Забезпечує   безперебійне   функціонування   точок   (шлюз)   обміну
інформацією  з  МОЗ  Укра.і.ни,  центральними  органами  виконавчоЇ  влади  та
інпіими державними установами та підрозділами апарату НСЗУ.

3,6.  Забезпечує      резервне      копіювання      та      архівацію            даних
телекомунікаційних   комплексів   інформаційно-телекомунікаційно.і.   системи
апарату НСЗУ.

3.7.  Спільно з іншими структурними підрозділам департаменту:
3.7.1.  Надає пропозиці.і. щодо тендерних вимог до проірамно-технічних

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

3.7.2. Бере  участь  у  формуванні  проектів  планів  фінансування  робіт  з
інформатизаці.і., підготовки документів для проведення оплати виконаних робіт,
наданих послуг.

3.7.3. Надає     інформацію    для    проведення    договірно.і.    роботи    з
організаціями, установами, підприємствами на отримання телекомунікаційних
та інших послуг.

3.8.  Надає  консультативну  та  технічну  допомогу  користувачам  мережі
НСЗУ з питань, що належать до компетенціЇ відділу.

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

3.10. Бере  участь  у  межах  компетенці.і.  у  розробці  методів  та  способів
захисту  дата-центру  НСЗУ  від  техногенних  катастроф  та  вирішенні  питань
виконання   вимог   протипожежно.і.  безпеки   при   експлуатаці.і.   серверних   та
телекомунікаційних приміщень.

3.11. Здійснює    інші    повноваження    у    межах    компетенціЇ    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   корупці.і.,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службовоЇ  дисципліни  та  правиті  поведінки
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державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державноЇ  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітарі.і.,
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 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 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..

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 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   начальнику
управління.
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5.4.  У разі відсутності начальника відділу його функці'і. виконує головний
спеціаліст 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 серверно.і. інфраструктури
та телекомунікацій
управління інфраструктури та підтримки
департаменту інформаційних технологій

погоджЕно
Начальник управління
інфраструктури та підтримки
департаменту інформаційних технологій

дир ектор департаменту
інформаційних технологій

ЗавідувачСекторуоцінкитаусуненҐ
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

•!.`;.`,``,`   `       `..`

С. Гнатюк

І. Жигінас

\Сюржіgц;bсю\за,

7юФдд"G2   ґ,4



зАтвЕрджЕно
наказ НаціональноЇ служби здоров'я
УпіЕдР.ЇZ±'D9ВЩ)9Щ2o4

р.№_d2

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ технічно.і. та адміністративно.і. підтримки

управління інфраструіпури та підтримки
департаменту інформаційних технологій
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1. Загальні положення

1.1. Відділ   технічно.і.   та   адміністративно.і.   підтримки   (далі -відділ)   є
структурним  підрозділом  управління  інфраструктури  та  підтримки  (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
управлінш.

1.3. Відділ   у   сво.і.й   діяльності   керується   КОнституцією   та   законами
Укра.і.ни, указами Президента Укра.і.ни і постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни,
прийнятими  відповідно  до  КонституціЇ та  законів  УкраЇни,  актами  Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  УкраЇни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 грудня 2017 року
№ 1101  (далі -Положення про НСЗУ), наказами НСЗУ, іншими нормативно-
правовими актами, 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 у межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ  складається  з  начальника  відділу,  головного  спеціаліста  та
провідних інженер ів-прокрамістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Забезпечення      безперебійного      функціонування      інформаційно-

комунікаційно.і. інфраструктури НСЗУ  і  прийнятгя оперативних заходів щодо
усунення порушень, які виникають у процесі роботи.
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2.2. Участь у реалізаці.і' державно.і. політики цифрового розвитку відповідно
до засад .і-і. реалізаці.і. органами виконавчо.і. влади.

3. Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Здійснює  технічне   обслуговування  засобів  комп'ютерно.і.  техніки,

інженерноЇ  інфраструктури  серверних  приміщень,  організовує  оперативний
поточний ремонт на місці експлуатаці.і..

3.2. Вивчає технічний  стан  засобів  комп'ютерно.і. техніки  та  інженерно.і.
інфраструктури  серверних  приміщень,  забезпечує  контроль  .і.х  ефективного
використання.

3.3. Координує  придбання  та  введення  в  експлуатацію  комп'ютерно.і.
техніки, комп'ютерних проірам.

3 ,4. Інсталює базові програмні засоби та серверні проірами, налаштовує .і.х
та забезпечує функціонування.

3.5. Організовує  заходи  щодо  встановлення,  оновлення  та  підтримки
ліцензійного проірамного забезпечення на комп'ютерах користувачів.

3.6. Здійснює  підтримку  та  розвиток  автоматизовано.і.  системи  "Центр
підтримки користувачів" (Sегvісе Dеsk).

3.7. Здійснює   технічну   та    адміністративну    підтримку   користувачів
дистанційно  (у  тому  числі  в  телефонному  режимі)  та  на  місці  експлуатаці.і.
комп ' ютерно.і. техніки.

3.8. Розробляє   і    впроваджує   інструкці.і.   та   стандарти   використання
проірамного та апаратного забезпечення.

3.9. Надає  пропозиціЇ  щодо  тендерних  вимог  до  прокрамно-технічних
рішень,  матеріали  та,  за  необхідності,  методичну  допомогу  при  проведенні
торгів  щодо  закупівлі  послуг  за  бюджетні  кошти  з  питань  інформаційно-
комунікаційних систем.

3,10. Бере  участь  у  формуванні  проектів  планів  фінансування  робіт  з
інформатизаціЇ, підготовки документів для проведення оплати виконаних робіт,
наданих послуг.

3.11.Проводить     договірну     роботу     з     організаціями,     установами,
підприємствами на отримання телекомунікаційних та інших послуг та здійснює
супровід договорів в межах компетенці.і. відділу.

3.12.Надає     методичну,     консультативну     та     технічну     допомогу
користувачам   щодо   використання   комп'ютерно.і.   техніки       та   базового
проірамного забезпечення.

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

3.14. 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
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державно.і.  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,
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 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. Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів апарату НСЗУ,
спеціалістів для забезпечення виконання завдань, які покладаються на відділ.

4.6.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..

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

4.8. 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 відділу, з дотриманням вимог законодавства
про захист персональних даних.

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 вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не
нижче магістра, 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 підпорядковується начальнику управління,
5.4. У разі відсутності начальника відділу його функці.і. виконує головний

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

Начальник відділу
технічно.і. та адміністративно.і. підтримки
управління інфраструктури та підтримки
департаменту і нформаційних технологій

погодщно
Начальник управлі ння
інфраструктури і підтримки
департаменту ін формаційних технологій

директор департаменту
інформаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

г;/@р%    д`ф`

б% миJґшш

внутрішнього

о. рябець

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас



зАтвЕрджЕно
наказ Національно.і. служби здоров'я
Yпі,КдР.:ЖЕ.ШіШ2o42

положЕння
про відділ інформаційно.]. безпеки та розподілу доступів

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

р.№і#

1. Загальні положення

1.1.    Відділ інформаційно'і' безпеки та розподілу доступів (далі -відділ) є
структурним  підрозділом  департаменту  інформаційних  технологій  (далі  -
департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ    підпорядковується    та    підконтрольний    безпосередньо
директору департам енту.

1.3,     Відділ    у    сво.і.й   діяльності    керується    Конституцією   УкраЇни,
законами  Укра.і.ни,  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 ірудня
2017  року  №   1101   (далі  -Положення  про  НСЗУ),  іншими  нормативно-
правовими актами,  наказами   НСЗУ, Положенням про департамент 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 із начальника відділу та головних спеціаjіістів.

2. Основні завдання

2.1.  Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Здійснення і контроль виконання організаційно-технічних заходів і3

забезпечення    конфіденційності,    цілісності,    доступності    інформаці.і.,    що
потребує захисту на об'єктах інформаційно.і. діяльності НСЗУ.



2

2.1.2. Організація робіт щодо створення, впровадження,  експлуатаціЇ та
модернізаціЇ комплексноЇ системи захисту інформаці.і. (далі -КСЗІ) на об 'єктах
інформаційно.і. діяльності НСЗУ.

2.1.3. Організація  розмежування  доступу  до  ресурсів   інформаційних
систем НСЗУ.

2.1.4. Забезпечення  кібербезпеки,  кіберзахисту,  безпеки  інформаційних
технологій в НСЗУ.

3. Функці.1.

3.1.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Здійснює   облік  та  інвентаризацію   встановленого   програмного

забезпечення (далі - ПЗ) на робочих станціях користувачів та серверах НСЗУ.
3.1.2. Забезпечує     моніторинг     подій     інформаційно.і.     безпеки     ІТ-

інфраструктури та прикладних систем в НСЗУ.
3.1.3. Здійснює  розподіл  прав  доступу  до  інформаційних  систем  для

працівників апарату НСЗУ.
3.1.4. Забезпечує створення нових, блокування існуючих та контроль за

використанням  облікових  записів  користувачів  в  інформаційних  системах
нсзу.

3 .1.5 . Здійснює реєстрацію та облік кваліфікованих електронних підписів
співробітників    апарату   НСЗУ   та   кваліфікованих    електронних   печаток
структурних підрозділів апарату НСЗУ.

3.1.6. Здійснює   управління   та   моніторинг   захисту   робочих   станцій
користувачів та серверів від зловмисного ПЗ.

3.1.7. За дорученням директора департаменту та/або керівництва НСЗУ
здійснює взаємодію з державними органами з питань інформаційно.і. безпеки.

3.1.8.Здійснює     опис     та     формалізацію     робочих     процесів,     які
реалізовуються відділом.

3.1.9. Здійснює  контроль  доступу  до  облікових  даних,  управління  та
безпеки авторизаці.і. обліково.і. інформаці.і..

З.1.10. У раві виявлення фактів, що свідчать про загрозу або порушення
інформаційноЇ  безпеки,  невідкладно  доповідає  про  такі  факти  Голові  НСЗУ
та/або   директору   департаменту   та   здійснює   заходи   щодо   забезпечення
інформаційно.і.   безпеки   ІТ-інфраструктури,   прикладних   систем   в   НСЗУ,
приватних хмарних датацентрів,  в яких розташовані бази даних електронноЇ
системи охорони здоров'я та інформаційних ресурсів і систем, власником яких
є нсзу.

3.1.11. В межах компетенці.і. ініціює службові розслідування за фактами
виявлених порушень з питань інформаційно.і. безпеки, бере участь в них.

3 .1.12. Готує, оформлює, погоджує, укладає договори та додаткові угоди,
предмет  яких  належить  до  компетенціЇ   відділу,  та  здійснює  контроль  за
належним .і.х виконанням.
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З.1.13. Інформує  Голову   НСЗУ  та/або   директора  департаменту   про
необхідність проведення претензійно.і. та позовно.і. роботи у випадку порушення
прав та інтересів НСЗУ, невиконання або неналежного виконання (порушення)
умов договорів, шляхом подання доповідно.і. записки та матеріалів, необхідних
для   ведення   претензійноЇ   та   позовно.і.   роботи   відповідно   до   порядку,
встановленого в НСЗУ.

3.1.14. Виконує  інші  функці.і.,  що  випливають  з  покладених  на  нього
завдань.

3.1.15. 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,  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.

4. права

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

державно.і. влади, органах місцевого самоврядування, іромадських організаціях,
підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми  власності  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.  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 інформаційно.і.
безпеки.

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

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

4.6.  При   виконанні   покладених   на   відділ   завдань   взаємодіяти   зі
структурними   підрозділами   апарату   НСЗУ,   органами   державноЇ   влади,
органами      місцевого      самоврядування,      громадськими      організаціями,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності з
питань, що належать до компетенці.і. відділу.

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

4.8.  Має інші права відповідно до законодавства.
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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  виіцу  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним
рівнем  не  нижче  магістра,  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 головний спеціаліст відділу відповідно до наказу НСЗУ.

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

Начальник відділу інформаційно.і. безпеки
та розподілу доступів
департаменту інформаційних технологій

погоджЕно
дир ектор департаменту
інформаційних технологій

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

о. рябець

Ю, Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас

ht0.  ,М ЬїьШ"юФМ`Ь #...t_$`=



зАтвЕрджЕно
наказ Національно.і. служби здоров'я

Yікдрї.`#ш,ощmш2oІ41р.Ndl

положЕння
про департамент комунікацій

Національно.]. служби здоров'я Укра.і.ни

1.   Загаjтьні положення

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

1.2.  департамент   підпорядкований   та   підконтрольний   безпосередньо
Голові НСЗУ.

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

1.4.  департамент організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємоді.і. 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 департаменту входять:
1 ) управління зв'язків з громадськістю:

-відділ "Прес-служба";
-відділ зовнішніх комунікацій.

2) управління інформаційно-довідково.і. служби:
-відділ клієнтсько.і. підтримки;
-відділ адміністрування інформаційно-довідковоЇ служби.

3 ) відділ взаємоді.і. з державними органами.
1.7.    Основні  завдання,  функці.і.,  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 завдаі]ня

Основними завданнями департаменту є:
2.1.  Повне і об'єктивне висвітлення діяльності НСЗУ.
2.2.  Підготовка  та  подача  у  засоби  масово.і.  інформаці.і.  (далі  -  ЗМІ)

інформаціЇ про  діяльність НСЗУ та .і-і. структурних  підрозділів,  інформування



2

через   ЗhШ   про   прийняття   нормативно-правових   актів   щодо   державних
фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

2.3.  Організація   і   проведення  прес-конференцій,  брифінгів,  зустрічей
представників засобів масово.і. інформаціЇ з Головою НСЗУ, його заступниками,
іншими посадовими особами та працівниками апарату НСЗУ.

2.4.  Організація і проведення зустрічей Голови НСЗУ, його заступників,
інших відповідальних осіб з питань, що належать до сфери діяльності НСЗУ.

2.5.  Здійснення   взаємоді.і.   з   органами   державно.і.   влади,   підготовка
відповідей на запити державних органів щодо діяльності НСЗУ відповідно до
вимог чинного законодавства.

2.6.  Забезпечення   інформування   населення   про   проіраму   медичних
гарантій,    організація    роз'яснювальноЇ   роботи,    пов'язано.і.   з    практикою
застосування законодавства з питань, що належать до компетенці.і. НСЗУ.

2.7.  Публікація щорічного звіту про результати діяльності, який включає
аналіз   та   середньостроковий   прогноз   потреб   населення   у   медичному
обслуговуванні   за   проірамою   медичних   гарантій   та   аналіз   виконання
надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення
та договорів про реімбурсацію.

2.8.  Забезпечення доступу до публічно.і. інформаціЇ, розпорядником яко.і. є
нсзу.

2.9.  Здійснення постійного аналізу суспільно-політично.і. ситуаціЇ в сфері
діяльності НСЗУ, прогнозування .і-і. тенденцій.

2.10.Розробка в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення
законодавчих   та   нормативно-правових   актів   з   питань,   що   належать   до
компетенціЇ департаменту.

2.11.Підготовка аналітичних і пояснювальних записок і довідок з питань,
що належать до компетенці.і. департаменту.

2.12.Збір інформаці.і. щодо практичних результатів діяльності НСЗУ та з
інших пов'язаних питань з метою здійснення подальшого аналізу.

2.13.Здійснення моніторингу та аналізу інформаційно.і. діяльності НСЗУ.
2.14.Здійснення  інформаційно-консультативно.і. та  сервісно.і. підтримки  з

надання інформаці.і. щодо діяльності НСЗУ та інших пов'язаних питань.
2.15.Здійснення зворотного зв'язку і3 запитувачами інформаці.і..
2.16.Здійснення  оперативного  реагування  на  кризові  виклики  в  рамках

сво.і.х повноважень для Їх усунення або мінімізаціЇ впливу.

3.   Фунщії

департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.  Здійснює комунікаці.і. інформацією щодо діяльності НСЗУ.
3.2.  Здійснює управління офіційним веб-сайтом НСЗУ.
3.3 ,  Організовує взаємодію з журналістами: підготовка і проведення прес-

конференцій, брифінгів, організація зустрічей, підготовка відповідей на запити
та інше.

3.4.  Створює інформаційний банк даних, фото-і відеотеки щодо розвитку
медично.і. реформи та функціонування НСЗУ.
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3.5.  Забезпечує постійну та якісну присутність НСЗУ в інтернет-просторі
(зокрема у соціальних мережах).

3 ,6.  Забезпечує моніторинг та аналіз інформаційно.і. діяльності НСЗУ.
3.7.  Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення

громадян до участь в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з
інститутами  іромадського  суспільства,  здійснення  іромадського  контролю  за
діяльністю НСЗУ шляхом організаці.і. заходів.

3.8.  Здійснює розробку та реалізацію комунікаційноЇ стратегі.і. взаємоді.і. з
державними   органами,  звітує  щодо  .і-і.  реалізаці.і.  та  взаємодіє  з  органами
державно.і. влади.

3.9.  Бере участь у формуванні та аналізі стратегі.і. НСЗУ, процесах оцінки
та моніторингу ризиків, звітує керівництву НСЗУ.

3 .10. департамент здійснює:
3 .10.1. Контроль за обробкою усних звернень до НСЗУ.
3.10.2. Інформаційно-консультативну  та  сервісну  підтримку  з  надання

інформаціЇ щодо діяльності НСЗУ та з інших пов'язаних питань.
3.10.3. Первинну обробку запитів та звернень громадян та передає Їх для

подальшого   опрацювання   компетентним   структурним   підрозділам   НСЗУ
відповідно до вимог Закону Укра.і.ни "Про звернення громадян".

3.10.4, Збір інформаціЇ щодо практичних результатів діяльності НСЗУ та з
інших пов'язаних питань.

3.10.5. Розробку  процесів  клієнтськоЇ  підтримки  НСЗУ,  організаційно-
розпорядчих документів довідково-інформаційно.і. служби НСЗУ та забезпечує
контроль за .і.х виконанням.

3.10.6. Планування    та    організацію    роботи    інформаційно-довідково.і.
служби НСЗУ.

3 .11.департамент забезпечує:
3 . 1 1 . 1 . Системний та постійний моніторинг якості надання інформаційно-

довідково.і. підтримки НСЗУ.
3.11.2. Формування та аналіз статистичних даних роботи інформаційно-

довідково.і. служби НСЗУ.
3.11.3. Своєчасну  підготовку  та  оновлення  інформаційно.і.  бази  питань-

відповідей з метою підвищення якості інформаційно-довідковоЇ підтримки.
3.11.4. Адміністрування скриптів розподілу дзвінків на короткий номер

1677 та актуальність голосового меню.
3.11.5. Якісну   інформаційно-консультативну   та   сервісну   підтримку   з

надання інформаціЇ щодо діяльності НСЗУ та з інших пов'язаних питань.
3 .11.6. Прийом, реєстрацію, класифікацію та збереження усіх звернень, що

надходять   до   інформаційно-довідково.і.   служби,   ідентифікацію   запитувачів
нсзу.

3.12.  В    межах   компетенці.і.   департаменту   організовує   роботу   для
подальшого розгляду та надання відповідей на запити.

3 .13.  Готує на розгляд керівництва НСЗУ матеріали з питань, що належать
до компетенці.і. департаменту.
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3 .14.  Готує матеріали керівництву НСЗУ для участі у засіданнях і нарадах
комітетів Верховно.і. Ради Укра.і.ни,  Кабінету Міністрів  Укра.і.ни з  питань,  що
належать до компетенці.і. департаменту.

3.15.  Розглядає,  в  межах  компетенці.і.,  запити  та  звернення  народних
депутатів Укра.і.ни, центральних та місцевих органів виконавчоЇ влади і органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ,  організацій  та
Іромадян.

3.16.  За дорученням керівництва НСЗУ виконує інші завдання у межах
компетенці.і. департаменту.

3.17.  Забезпечує     дотримання     працівниками     департаменту     вимог
трудового законодавства Укра.і.ни, законодавства Укра.і.ни про державну службу,
про запобігання корупці.і., правил внутрішнього службового розпорядку НСЗУ,
службовоЇ  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму секретності (за наявності допуску до державно.і. таємниці), законодавства
про захист персональних даних,  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 в органах державноЇ

влади,   органах   місцевого   самоврядування,   підприємствах,   установах   та
організаціях незалежно від форми власності.

4.2.  Взаємодіяти із структурними підрозділами апарату НСЗУ, органами
державно.і.   влади,   органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами,
установами, організаціями з питань, що належать до компетенці.і. департаменту.

4.3.  Одержувати     в     установленому    законодавством     порядку    від
структурних підрозділів апарату НСЗУ інформацію, статистичні дані, довідки,
матеріали  та пояснення,  в  тому  числі  персональні  дані,  з  метою  виконання
покладених на нього завдань.

4.4.  Вносити керівництву НСЗУ пропозиці.і. щодо:
4.4.1. Вдосконалення роботи департамент в межак компетенці.і..
4.4.2. Притягнення до відповідельності в установленому законодавством

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

4.5.  На   обробку   персональних   даних,   необхідних   для   виконання
покладених на нього завдань, з дотриманням вимог законодавства про захист
персональних даних.

4.6.  Залучати в установленому порядку до участі у виконанні завдань та
функцій, передбачених цим Положенням, інші структурні підрозділи апарату
нсзу.

4.7.  Ініціювати скликання  нарад з  питань,  що  належать до  компетенці.і.
департаменту,   залучати   до   участі   в   них   спеціаL]іістів   інших   структурних
підрозділів апарату НСЗУ (за згодою -і.х керівників).
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4.8.  Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих іруп у
НСЗУ з питань, що належать до компетенці.і. департаменту.

5.   Керівництво

5.1.  департамент  очолює  директор,  який  призначається  на  посаду  і
звільняється з посади Головою НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2.  На посаду директора департаменту призначається особа, яка вільно
володіє державною мовою та має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, досвід роботи на посадах державноЇ 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 не менше двох років.

5.3.  директор  департаменту  безпосередньо  підпорядковується  Голові
нсзу.

5.4.  директор департаменту має двох заступників: заступника директора
департаменту -начальника управління зав'язків з громадськістю та заступника
директора  департаменту  -  начальника  управління  інформаційно-довідково.і.
служби, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому
законодавством порядку.

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

5.6.  Права, обов'язки і відповідальність директора департаменту та його
заступників визначаються законода]зством про державну службу, Положенням
про   НСЗУ,   цим   Положенням,   посадовими   інструкціями   і   правилами
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

директор департаменту комунікацій

погоджЕно
Завідувач Сектору оцінки та усунен
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

Ю. Косяк

С. Гнатюк

і. Жигінас


