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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі розглянуто теоретичні аспекти створення системи

документообігу в установі, зроблена характеристика нормативно-правової

бази, яка забезпечує документообіг в Ялинцівській сільській раді.

Дослідивши документаційне забезпечення Ялинцівської сільської ради,

були охарактеризовані її основні організаційно-розпорядчі документи,

визначена специфіка їх складання та оформлення. Проаналізовано основні

функціональні обов’язки працівників виконавчого комітету Ялинцівської

сільської ради. На основі аналізу організації сучасного документообігу в

сільській раді зроблена оцінка ефективності роботи установи. З огляду на

виявлені недоліки в роботі сільської ради, запропоновано та обґрунтовано

заходи щодо вдосконалення системи документообігу шляхом упровадження

інформаційних автоматизованих систем діловодства.

Ключові  слова:  документообіг,  етапи  документообігу,  організація

документообігу,  система  електронного  документообігу,  вхідна  та  вихідна

документація,  службовий  документ,  документаційне  забезпечення,  сільська

рада.

In  a  research  paper,  the  theoretical  aspects  of  workflow  system  in  the

institution made characterization of the legal framework that provides workflow in

Yalyntsivska Village Council. Examining the documentation of the Yalyntsivska of

the  village council,  were  characterized  its  basic  organizational  and administrative

documents determined the specificity of their preparation and execution. The basic

functionality of  the duties of the Executive Committee of  the Yalyntsivska of the

village  council.  Based  on the  analysis  of  contemporary  documents  in  the  village

council  made  evaluating  the  effectiveness  of  the  institution.  In  view  of  the

deficiencies found in the village council, proposed and justified measures to improve

workflow  system  through  the  introduction  of  automated  information  systems

management.

Keywords: document  management,  workflow  stages,  organizing  workflow,  electronic



document  management  system,  the  input  and  output  documents,  official  documents,

documentation support, the village council.


