
 

 

 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

                                            
 

 

 

 

 

Відповідно  до  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  17 січня 2018 року  №55  

"Деякі питання документування управлінської діяльності", з метою 

забезпечення дотримання державних стандартів з діловодства і архівної справи 

у Новозаводській районній у м. Чернігові раді та її виконавчих органах 

з о б о в ’ я з у ю : 

1. Затвердити : 
 

1.1. Інструкцію з діловодства  у Новозаводській   районній  у  м. Чернігові  

раді (додається). 

1.2. Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній 

формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, 

електронного міжвідомчого обміну у Новозаводській   районній  у  м. Чернігові  

раді (додається). 

2. Встановити, що при взаємодії Новозаводської районної у м. Чернігові 

ради з органами виконавчої влади в електронній формі керуватись Регламентом 

організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року 

№ 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності». 

 

3. Керівникам   виконавчих  органів  районної  у  місті  ради  в  роботі  з  

діловодства  забезпечити  неухильне  дотримання  положень даних  Інструкцій. 

Довести  Інструкцію  з  діловодства  у  районній  у  місті  раді,  Інструкцію з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 
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обміну у Новозаводській   районній  у  м. Чернігові  раді  до відома  всіх  

працівників  ради.   
 

4. Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  голови  

районної у місті  ради  від  15 липня  2013 року  № 65-р  “Про  затвердження  

Інструкції  з  діловодства у Новозаводській районній у м. Чернігові раді”(зі 

змінами, внесеними розпорядженням  голови  районної у місті ради від           

20 листопада 2017року № 130-р). 
 

5. Контроль  за  виконанням даного розпорядження  покласти  на  

заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів 

ради-керуючого  справами  виконкому  Личак С.О.   
 
 

Голова  районної  у місті  ради                                    Т. Кузнецова-Молодчая 


