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АНОТАЦІЯ 

     Тема: Особливості інформаційно-документаційного забезпечення 

діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у 

місті Кременчуці» виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Полтавської області 

     Записка: 86 сторінок, 1 таблиця, 5 додатків, 49 джерел. 

    Об’єкт дослідження – процес організації документообігу центрів 

надання адміністративних послуг в Україні. 

    Предмет дослідження – особливості організації документообігу в 

Департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

    Мета роботи – всебічний аналіз сучасного стану документообігу 

ЦНАП та внесення раціональних пропозицій щодо його вдосконалення 

шляхом використання новітніх інформаційних технологій у роботі з 

документами. 

    У випускній роботі досліджуються особливості організації 

документообігу та специфіка оброблення документів в адміністративній 

установі, виокремлюються та аналізуються основні документно-інформаційні 

потоки центру надання адміністративних послуг, а також проведено аналіз 

значної джерельної бази, серед якої можна виділити: нормативно-правові 

документи, що регламентують основі засади діяльності центра надання 

адміністративних послуг щодо виконання покладених на нього державою 

обов’язків, а також регулює процеси роботи з різними видами документів, 

задіяних в процесі документообігу ЦНАП. 

    Також проаналізовано дослідження багатьох українських вчених та 

практиків, які займаються вивченням сучасних технологій та прийомів 

діловодства і роботи зокрема, шляхів й принципів впровадження новітніх 

інформаційних технологій у роботу центрів надання адміністративних 

послуг. 

    На основі аналізу організації сучасної системи документообігу в 



Кременчуцькому ЦНАП була оцінена ефективність роботи установи та 

розроблені рекомендації і пропозиції щодо удосконалення роботи з 

документами шляхом подальшого використання сучасних інформаційних 

технологій, зокрема систем електронного документообігу та архівування. 

    Ключові слова: документообіг, діловодство, документація, 

адміністративні послуги, адміністративні установи, ЦНАП, документ, 

інформаційні технології, електронний документообіг, електронний архів. 

    Them: Features of information and documentation support of the 

Department «Center for the provision of administrative services in the city of 

Kremenchug» of the executive committee of the Kremenchug city council of 

the Poltava region 

    In the final work, the peculiarities of the organization of document 

circulation and the specifics of processing documents in an administrative 

institution are examined, the main document and information flows of the center 

for the provision of administrative services are identified and analyzed, as well as 

an analysis of a significant source base, among which one can distinguish: 

normative and legal documents regulating basis of the basis the activities of the 

center for the provision of administrative services for the performance of the duties 

assigned to him by the state, and also regulates the processes of working with 

different you s documents involved in the process of document CNAP. 

    Also analyzed are the research of many Ukrainian scientists and 

practitioners who are engaged in the study of modern technologies and techniques 

of office work and in particular, the ways and principles of the introduction of the 

latest information technologies in the work of the centers of provision of 

administrative services. 

    On the basis of analytical activity, the system of document circulation in the 

Kremenchug region was used, which gave an assessment of the effectiveness of the 

institutions and the development of recommendations and proposals for improving 

the work with documents using modern information technologies, namely, system 

document circulation and archives. 



    Keywords: document processing, document-informative streams, office 

work, CNAP, documentation, document, information technologies, electronic 

document processing. 


