
             

Проєкт 

Рішення виконкому 

 

Від 19.09.2019         № 1105 

         

 

Про затвердження Інструкції з діловодства у  

виконавчих органах Бурштинської міської ради  

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня  2019 року №  375 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 

17 січня 2018 р. № 55»,  керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку зі змінами в структурі  виконавчих органів міської ради та з метою 

дотримання встановлених вимог щодо роботи з документами, посилення персональної 

відповідальності керівників за організацію та ведення діловодства і стан виконавської 

дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах:  

1. Затвердити інструкцію з діловодства у виконавчих органах Бурштинської міської 

ради (далі - Інструкція), що додається. 

 2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради: 

2.1. Забезпечити дотримання  Інструкції з діловодства. 

2.2. Здійснити заходи, скеровані на вивчення і оволодіння Інструкцією з 

діловодства кожним працівником. 

3.  Загальному відділу виконавчого органу міської ради: 

3.1. Організувати проведення навчальних семінарів щодо застосування Інструкції з 

діловодства для працівників виконавчих органів. 

3.2. Забезпечити структурні підрозділи е-копіями Інструкції.  

4. Виконавчим органам Бурштинської міської ради зі статусом юридичної особи, 

комунальним підприємствам, установам, організаціям до 01 грудня 2019 року привести 

власні інструкції з діловодства у відповідність до вимог даної Інструкції. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету   від 

26.01.2017 року № 3  «Про затвердження Інструкції з діловодства у Бурштинській міській 

раді та її виконачих органах, комунальних підприємствах, установах та організаціях». 

  6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 

С.Видай.  

 

 

 

 

Міський голова        Роксолана Джура  
 

Підготувала: 

Начальник загального відділу  ________М.Яцик 

 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому _______С.Видай 

 

Юридичний відділ      ________________М.Михайлишин 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення виконкому 

«Про  затвердження Інструкції з діловодства  

у виконавчих органах Бурштинської міської ради» 

  

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконкому Бурштинської міської ради «Про  

затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Бурштинської міської ради» на 

засіданні виконкому міської ради є керуючий  справами виконкому Світлана Видай.  

 

2. Розробником проекту рішення та відповідальною особою за супровід даного проекту 

рішення є начальник загального відділу виконавчого органу міської ради  Марія Яцик. 

 
3. Доповідач по проекту рішення на засіданні виконкому міської ради є начальник 

загального відділу виконавчого органу міської ради  Марія Яцик. 

 
4. Проект рішення виконкому розроблений відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 квітня  2019 року №  375 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55»,  керуючись ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу семінару-наради у 

керівника апарату облдержадміністрації Р.Маланія з керівниками апаратів районних 

державних адміністрацій та керуючими справами виконавчих комітетів міських рад  міст 

обласного значення від 20.06.2019 року п.5.1. Видати розпорядження про затвердження у 

новій редакції (або внесення змін) Інструкції з діловодства відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 375, у зв’язку зі змінами в структурі  

виконавчих органів міської ради та з метою дотримання встановлених вимог щодо роботи з 

документами, посилення персональної відповідальності керівників за організацію та ведення 

діловодства і стан виконавської дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах. 
 


