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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі розглянуті теоретичні та організаційні засади

документаційного забезпечення управлінської діяльності установ;

узагальнена нормативно-методична база документаційного забезпечення

управлінської діяльності в Україні; схарактеризований документообіг як

складова документаційного забезпечення управлінської діяльності

сучасних установ;розглянуті особливості документування управлінської

діяльності установ; схарактеризовані загальні вимоги до оформлювання

управлінських документів; схарактеризована організаційна структура

Власівського пансіонату та визначені функції структурних підрозділів;

схарактеризований стан організації діловодства в пансіонаті та

проаналізовані основні управлінські документи; розроблені пріоритетні

шляхи вдосконалення документаційного забезпечення Власівського

пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням;

описаний створений авторкою веб-сайт установи.

Ключові слова: документація, документообіг установи, діловодство,

документаційно-інформаційне забезпечення, електронний

документообіг,управлінська діяльність, соціально-медична установа,

пансіонат.In the master’s work the theoretical and organizational principles of

documentation support of administrative activity of institutions are considered;

the normative and methodical base of documentation support of administrative

activity in Ukraineis generalized; the document circulation as a component of

the documentary maintenanceof administrative activities of modern

institutionsis characterized; the features of documenting the administrative

activity of institutions are described; the general requirements for drawing up

theadministrative documents are disclosed;the organizational structure of the

Vlasovskii boarding house is characterized and the functions of its structural

subdivisionsare determined; the state of office work organizingin the boarding

house is characterized and the main administrative documents are analysed; the

priority ways of improving the documentation support for the Vlasovskii



boarding house for veterans of war and labour with the geriatric department

have been developed; the institution’s website, createdby the author, is

described.

Key words: documentation, document circulation of the institution, office- work,

documentation and information support, electronic document management,

administrative activity, social and medical institution, boarding house.


