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РЕФЕРАТ

        У магістерській роботі розглянуто теоретичні аспекти документаційно-

інформаційного забезпечення системи управління, її нормативно-правову

базу; проаналізовано документопотоки органів місцевого самоуправління в

Україні;охарактеризовано основні напрями розвитку електронного 

документообігу; узагальнено та удосконалено структуру документування

діяльності органів влади; розглянуто функції структурних підрозділів, що

відповідають за організацію документообігу органів місцевого самоврядування;

розкрито процеси документування звернень громадян до органів місцевого 

самоврядування; запропоновано шляхи модернізації та інновації 

документаційно-інформаційного забезпечення органів місцевої влади;окреслено

загальні  вимоги до документування діяльності   територіальних громад.

      Ключові слова: органи місцевого самоврядування, органи виконавчої

влади, реінженеринг діловодних процесів, документаційне забезпечення,

інформаційне забезпечення, електронний документообіг, документообіг,

система управління . 

           The thesis deals with the theoretical aspects of the documentation and

information support of the management system, its regulatory and legal framework;

documents of local self-government bodies in Ukraine are analyzed; the basic

directions of development of electronic document circulation are described; the

structure of documentation of the activity of the authorities has been generalized

and improved; the functions of the structural units responsible for the organization

of the document circulation of local self-government bodies are considered;

documentation of citizens' appeals to local self-government bodies is analyzed;

ways of modernization and innovation of documentation and information support of

local authorities are proposed; outlines the general requirements for documenting

the activities of territorial communities.

        Keywords: local self-government bodies, executive bodies, reengineering of

office processes, documentation, information support, electronic document flow,

document management, management system.


