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РЕФЕРАТ

      У магістерській роботі з’ясовано нормативно-правову базу місцевого

самоврядування в Україні, визначено сутність територіальної громади як

основи місцевого самоврядування України, проаналізовано організаційну

структуру місцевого самоврядування села.Також проаналізовано документообіг 

як основу діяльності органу влади, організаційно-розпорядчі документи 

діяльності ради, її виконкому; процес планування роботи,підготовки та 

оформлення матеріалів до сесій, засідань виконавчого комітету,їх 

протоколювання; схарактеризовано діловодство постійних комісій ради,

роботи зі зверненнями громадян та роботи зі справами; визначено переваги

електронного документообігу та окреслено шляхи упровадження нових

технологій роботи з документами.

     Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада,управлінська

діяльність,документаційне забезпечення,документообіг,організаційно-

розпорядчі документи, діловодство постійних комісій ради,електронний 

документообіг, інноваційні напрями організації діловодства.

        The master's work clarified the legal framework of local self-government in

Ukraine, determined the essence of the territorial community as the basis of local

self-government of Ukraine, and analyzed the organizational structure of local self-

government of the village. Also analyzed document flow as the basis for the

activities of the authority, organizational and administrative documents of the

activities of the council, its executive committee; the process of planning work,

preparing and preparing materials for sessions, meetings of the executive

committee, their recording; the paperwork of the permanent commissions of the

council, work with citizens' appeals and work with affairs is characterized; The

advantages of electronic document management and ways of introducing new

technologies for working with documents are determined.

        Keywords: local government, territorial community, managerial activity,

document support, document management, administrative and administrative

documents, office work of the permanent commissions of the council, electronic

document management, innovative areas of organization of office work.


