
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.02.2020                                                                                                    № 16 

Про внесення змін в Інструкцію з діловодства 

у виконавчих органах Бурштинської міської 

ради,  затвердженої  рішенням виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради від   

26.09.2019  №  189    

 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 із впровадженням електронного документообігу у виконавчому 

комітеті міської ради та з метою дотримання встановлених вимог щодо роботи з 

електронними документами, посилення персональної відповідальності керівників за 

організацію та ведення діловодства і стан виконавської дисципліни у підпорядкованих 

структурних підрозділах: 

  1. Внести  зміни в Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Бурштинської 

міської ради, затвердженої  рішенням  виконавчого  комітету  Бурштинської  міської  ради 

від  26.09.2019  №  189: 

 - в розділ «Реєстрація документів»внести пункт 155.1 та викласти в такій редакції: 

 155.1. Документи реєструються в електронних журналах реєстрації: 

  1. Е-журнал реєстрації проектів рішень міської ради. 

  2. Е-журнал реєстрації рішень міської ради. 

  3. Е-журнал реєстрації проектів рішень виконавчого комітету міської ради. 

  4. Е-журнал реєстрації  рішень виконавчого комітету міської ради. 

  5. Е-журнал реєстрації розпоряджень міського голови з основної діяльності. 

  6. Е-журнал реєстрації вхідної кореспонденції. 

  7. Е-журнал реєстрації вихідної кореспонденції. 

  8. Е-журнал реєстрації звернень громадян. 

  9. Е-журнал реєстрації запитів на публічну інформацію.  

           10. Е-журнал реєстрації розпоряджень міського голови  з кадрових питань. 

           11.Е-журнал реєстрації розпоряджень міського голови про надання відпусток. 

           12. Е-журнал  реєстрації  розпоряджень  міського   голови   про   відрядження 

працівників. 

 2. Загальному відділу виконавчого органу міської ради:  

 2.1. Організувати проведення навчальних семінарів щодо внесених змін до 

Інструкції з діловодства для працівників виконавчих органів.  

 2.2. Забезпечити структурні підрозділи е-копіями  внесеного пункту до  Інструкції. 

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

комунальним підприємствам, установам, організаціям до 01 липня 2020 року привести 

власні інструкції з діловодства у відповідність до вимог даної Інструкції.  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Світлану Видай. 

 

Міський голова                  Роксолана Джура  

 

 

 

 


