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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

05.07.2019                                             Шостка                                        № 183

Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿
ç ä³ëîâîäñòâà ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ
Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè


Íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 êâ³òíÿ 2019 ð. N 375 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ëèïíÿ 2007 ð. N 950 ³ â³ä 17 ñ³÷íÿ 2018 ð. N 55», ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.05.2018 ¹310-îä «Ïðî ²íñòðóêö³þ ç ä³ëîâîäñòâà ó Ñóìñüê³é îáëàñí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿»,  ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07.06.2019 ¹326-ÎÄ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.05.2018 ¹310-îä»  òà ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ  âèìîã äî äîêóìåíòóâàííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè

ÂÈÐ²ØÈÂ: 

	1. Çàòâåðäèòè ²íñòðóêö³þ ç ä³ëîâîäñòâà ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äîäàºòüñÿ).
	2. Çàñòóïíèêàì ì³ñüêîãî ãîëîâè, êåðóþ÷îìó ñïðàâàìè âèêîíêîìó, ñåêðåòàðþ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, âñ³ì ïðàö³âíèêàì  âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
	3. Çàãàëüíîìó â³ää³ëó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,  àðõ³âíîìó â³ää³ëó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âåäåííÿì ä³ëîâîäñòâà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ²íñòðóêö³¿.
	4. Âèçíàòè, ùî ²íñòðóêö³ÿ ââîäèòüñÿ â ä³þ ç 01.08.2019.
	5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ð³øåííÿ âèêîíêîìó â³ä 24.02.2012 ¹ 40 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà ó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

Ì³ñüêèé ãîëîâà                                                                                    Ìèêîëà  ÍÎÃÀ 

                                                                        
						                 

							          Äîäàòîê
								до рішенням виконкому
								від 05.07.2019 № 183

Інструкція
з діловодства у виконавчих органах Шосткинської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Інструкція з діловодства у виконавчих органах Шосткинської міської ради (далі-Інструкція) встановлює вимоги щодо документування управлінської інформації та  організації роботи з документами, створеними у паперовій формі  у виконавчих органах Шосткинської міської ради, включаючи їх підготовку або надходження, реєстрацію, облік, контроль за виконанням, відправлення або передачу до архівного відділу Шосткинської міської ради.
Ïîëîæåííÿ ö³º¿ ²íñòðóêö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ ëèøå ó ðàç³ íàÿâíîñò³ âèçíà÷åíèõ çàêîíîì àáî àêòîì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ï³äñòàâ, ÿê³ âèçíàþòüñÿ îá´ðóíòîâàíèìè äëÿ ñòâîðåííÿ òà/àáî îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³.
2. Порядок організації діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, за зверненнями громадян, запитами на інформацію визначається окремими нормативно-правовими актами та не може регулюватися цією Інструкцією.
3.Ïîâíîâàæåííÿ ç ä³ëîâîäñòâà, ùî çä³éñíþþòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, ç åëåêòðîííèìè íîñ³ÿìè ³íôîðìàö³¿,  âèçíà÷àþòüñÿ ²íñòðóêö³ºþ ç äîêóìåíòóâàííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç åëåêòðîííèìè äîêóìåíòàìè â ä³ëîâîäñòâ³, åëåêòðîííîãî ì³æâ³äîì÷îãî îáì³íó. Íå äîïóñêàºòüñÿ îäíî÷àñíå ïðîõîäæåííÿ îäíîãî ³ òîãî æ äîêóìåíòà â åëåêòðîíí³é òà ïàïåðîâ³é ôîðì³
4. Відповідальність за організацію діловодства  у виконавчих органах
Шосткинської міської ради несуть їх керівники.
5. Відповідальним за  підготовлений проект документу є його автор.
6. Організація діловодства у  виконавчих органах Шосткинської міської ради  покладається на загальний відділ міської ради, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архівного відділу  міської ради.
Організація діловодства у структурних підрозділах   міської ради покладається на спеціально призначену для цього особу та їх керівників.


ІІ. ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 Загальні вимоги до створення документів



7. Документування управлінської інформації полягає у створенні документів, в яких фіксується, з дотриманням установлених правил, інформація про управлінські дії (додаток 1).
8.  Під час підготовки організаційно-розпорядчих документів у паперовій формі застосовуються вимоги  ДСТУ 4163-2003.
9. Право на створення, підписання, погодження, затвердження документів визначається актами законодавства та цією Інструкцією
10. У виконавчих органах Шосткинської міської ради  визначається сукупність документів, передбачених номенклатурою справ, необхідних і достатніх для документування інформації про її діяльність.
Ç ïèòàíü, ùî ñòàíîâëÿòü âçàºìíèé ³íòåðåñ ³ íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ð³çíèõ óñòàíîâ, ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ñï³ëüí³ äîêóìåíòè.
11. Âèá³ð âèäó äîêóìåíòà, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ äîêóìåíòóâàííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ (ëèñò, ð³øåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ, äîðó÷åííÿ, ïðîòîêîë òîùî), çóìîâëþºòüñÿ ïðàâîâèì ñòàòóñîì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, êîìïåòåíö³ºþ ïîñàäîâî¿ îñîáè òà ïîðÿäêîì ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ.
12. Äîêóìåíò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ïîëîæåííÿì àêò³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè âèùîãî ð³âíÿ òà ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà âèêîíàííÿ  âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè     ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü ³ ôóíêö³é.
13. Êëàñè óïðàâë³íñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ çã³äíî ç Äåðæàâíèì êëàñèô³êàòîðîì óïðàâë³íñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÄÊ 010-98 (äàë³ — ÄÊÓÄ).
14. Äîêóìåíò ïîâèíåí ì³ñòèòè îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ éîãî ïåâíîãî âèäó ðåêâ³çèòè, ùî ðîçì³ùóþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, à ñàìå: íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, íàçâó âèäó äîêóìåíòà (êð³ì ëèñò³â), äàòó, ðåºñòðàö³éíèé ³íäåêñ äîêóìåíòà, çàãîëîâîê äî òåêñòó, òåêñò, ï³äïèñ, ïð³çâèùå òà íîìåð òåëåôîíó âèêîíàâöÿ.
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ íå ò³ëüêè îáîâ’ÿçêîâ³, à òàêîæ ³íø³ ðåêâ³çèòè, ÿêùî öå â³äïîâ³äàº ïðèçíà÷åííþ äîêóìåíòà àáî ñïîñîáó éîãî îïðàöþâàííÿ.
15. Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ òà îïåðàòèâíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè îäíàêîâ³ çà çì³ñòîì äîêóìåíòè ìîæóòü áóòè óí³ô³êîâàíèìè øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ òðàôàðåòíèõ òåêñò³â, ÿê³ âêëþ÷àþòüñÿ äî çá³ðíèêà (àëüáîìó) óí³ô³êîâàíèõ (òèïîâèõ) ôîðì äîêóìåíò³â.
16. Ä³ëîâîäñòâî ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ñêëàäàþòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïðî ìîâè â Óêðà¿í³.
Äîêóìåíòè, ÿê³ íàäñèëàþòüñÿ ³íîçåìíèì àäðåñàòàì, îôîðìëþþòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ àáî ìîâîþ äåðæàâè-àäðåñàòà, àáî îäí³ºþ ç ìîâ ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
17. Îêðåì³ âíóòð³øí³ äîêóìåíòè (çàÿâè, ïîÿñíþâàëüí³ òà äîïîâ³äí³ çàïèñêè òîùî), àâòîðàìè ÿêèõ º ïîñàäîâ³ òà ³íø³ ô³çè÷í³ îñîáè, äîçâîëÿºòüñÿ îôîðìëþâàòè ðóêîïèñíèì ñïîñîáîì.



    

Бланки документів
18. Організаційно-розпорядчі документи, що мають обґрунтовані підстави для опрацювання в паперовій формі і не є примірниками або копіями документів, створених і електронній формі,  оформлюються на бланках, що виготовляються згідно з вимогами цієї Інструкції.
Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210х297 міліметрів) та А5 (210х148 міліметрів). Дозволяється використовувати бланки формату А3 (297х420 міліметрів) –для оформлення документів у вигляді таблиць.
Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів):
30 – ліве
10 – праве
20 – верхнє та нижнє.
	Бланки кожного виду виготовляються на основі поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом. Заголовок ,обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків) ,дозволяється продовжувати до межі правого поля. 
19. У виконавчих органах Шосткинської міської ради   застосовуються такі бланки документів:
Бланк  листів Шосткинської міської ради та її виконавчого комітету (додаток 2)
Бланк  розпорядження міського голови (додаток 2)
Бланк рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради (додаток 2)
Бланк рішення Шосткинської міської ради (додаток 2)
	Структурним підрозділам виконавчих органів Шосткинської міської ради в межах їх повноважень дозволяється застосовувати власні бланки документів.
	 20. Бланки документів  повинні виготовлятися друкарським способом або за допомогою комп’ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів (паперові бланки).
21. Види бланків у паперовій формі, що використовуються друкарським способом, підлягають обліку та обліковуються згідно з цією Інструкцією.
Облік ведеться за порядковим номером, що проставляють  нумератором на нижньому лівому полі зворотного боку.
Особи, які персонально відповідають за ведення обліку, зберігання та використання бланків, визначаються керуючим справами виконкому, згідно розпорядження міського голови.
	22. Деякі внутрішні документи (заяви працівників, доповідні записки, довідки, інформаційні, аналітичні матеріали тощо) та документи, що створюються від імені кількох установ,  оформлюються  не на бланках.

Зображення Державного Герба України
	 
 23.Çîáðàæåííÿ Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè ðîçì³ùóºòüñÿ íà áëàíêàõ äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 19 ëþòîãî 1992 ð. ¹ 2137-XII «Ïðî Äåðæàâíèé ãåðá Óêðà¿íè».


24. Зображення Державного Герба України розміщується по центру верхнього поля. Розмір зображення становить заввишки 17 міліметрів заввишки, 12 міліметрів.
Коди

 25. Код Шосткинської міської ради проставляється згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Зазначений код розміщується після реквізиту «Додаткові дані»
26. Код уніфікованої форми документа (за наявності) розміщується згідно ДКУД вище назви виду документа.
Рішення щодо необхідності фіксування коду уніфікованої форми документа приймає керуючий справами виконкому окремо щодо кожного виду документа.

Найменування виконавчого комітету Шосткинської міської ради

27. Найменування виконавчий комітет Шосткинської міської ради – автор документа  відповідає найменуванню, зазначеному в ЄДРПОУ. Скорочене найменування: виконком ШМР.
           Структурні підрозділи  Шосткинської міської ради, що застосовують власні бланки документів, застосовують скорочене найменування у разі, коли воно офіційно зафіксовано в ЄДРПОУ. Скорочене найменування розміщується (у дужках або без них) нижче повного найменування окремим рядком по центру документа. 

Додаткові дані про виконавчий комітет  Шосткинської міської ради

	28. Довідкові дані про виконавчий комітет Шосткинської міської ради містять: поштову адресу, номери телефонів, телефаксів, адресу електронної пошти, посилення на офіційний веб-портал.  Довідкові дані розміщуються нижче найменування Шосткинської міської ради та її виконавчого комітету
	Реквізити поштової адреси зазначаються по центру в такій послідовності - назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, поштовий індекс.

Íàçâà âèäó äîêóìåíòà

	29. Íàçâà âèäó äîêóìåíòà çàçíà÷àºòüñÿ íà  áëàíêó  ³ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè íàçâàì, ïåðåäáà÷åíèì ÄÊÓÄ.

Äàòà äîêóìåíòà

	30. Äàòîþ äîêóìåíòà º äàòà éîãî ðåºñòðàö³¿. Äàòà çàçíà÷àºòüñÿ àðàáñüêèìè öèôðàìè â îäèí ðÿäîê ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê. Äàòà îôîðìëÿºòüñÿ öèôðîâèì àáî ñëîâåñíî-öèôðîâèì ñïîñîáîì. Ó ðàç³ 


îôîðìëåííÿ äàòè öèôðîâèì ñïîñîáîì ÷èñëî ³ ì³ñÿöü ïðîñòàâëÿþòüñÿ äâîìà ïàðàìè öèôð, ðîçä³ëåíèìè êðàïêîþ; ð³ê - ÷îòèðìà öèôðàìè, êðàïêà íàïðèê³íö³ íå ñòàâèòüñÿ. Íàïðèêëàä: 12.03.2018 
	Ó òåêñòàõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â òà ïîñèëàííÿõ íà íèõ ³ äîêóìåíòàõ, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó, çàñòîñîâóºòüñÿ ñëîâåñíî-öèôðîâèé ñïîñ³á çàçíà÷åííÿ äàò ç ïðîñòàâëÿííÿì íóëÿ â ïîçíà÷åíí³ äíÿ ì³ñÿöÿ, ÿêùî â³í ì³ñòèòü îäíó öèôðó, íàïðèêëàä: 02 êâ³òíÿ 2018 ðîêó. Äîçâîëÿºòüñÿ âæèâàòè ñëîâî «ð³ê» ó ñêîðî÷åíîìó âàð³àíò³ «ð.», íàïðèêëàä: 03 ÷åðâíÿ 2018 ð.
	ßêùî äîêóìåíò ñêëàäåíî íå íà áëàíêó, äàòà çàçíà÷àºòüñÿ íèæ÷å ï³äïèñó ë³âîðó÷. Äàòà äîêóìåíòà ïðîñòàâëÿºòüñÿ ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ÿêà éîãî ï³äïèñóº àáî çàòâåðäæóº.
	Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення його до справи).
	На документі, виданому двома або більше установами, зазначається одна дата, яка відповідає даті останнього підпису.

Реєстраційний індекс документів

	31. Індексація документів полягає в присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які надаються документам під час їх реєстрації. 
	Присвоєння реєстраційного індексу здійснюється в автоматичному або автоматизованому режимі за допомогою програмно-технічних засобів.
Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа в межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексами, що застосовуються в установі, зокрема індексами за номенклатурою справ, структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності яких стосується документ.
	Складові частини реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної правобічною похилою рискою. Послідовність написання складових частин реєстраційного індексу може змінюватися залежно від того, який документ реєструється, - вхідний чи такий, що створений в установі.
	Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з порядкового номера та індексу за номенклатурою справ, наприклад: 845/01-10, де 845 — порядковий номер, 01-10 - індекс справи за номенклатурою.
	У вихідного документа реєстраційний індекс розміщується у зворотній послідовності - індекс за номенклатурою справ та порядковий номер, наприклад: 02-15/258, де 02-15 - індекс справи за номенклатурою, 258 - порядковий номер.
	У разі потреби може зазначатись інший індекс, що застосовується у структурному підрозділі.
	Місце розташування реєстраційного індексу визначається формою бланка.
	
Посилання на документ

	32. Посилання у тексті документа на документ, на який дається відповідь або на виконання якого підготовлений цей документ, наводиться у такій послідовності: назва виду документа, найменування установи — автора документа, дата та реєстраційний індекс, короткий зміст документа.

Місце складання або видання

	33. Â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöå ñêëàäàííÿ àáî âèäàííÿ çàçíà÷àþòüñÿ íà âñ³õ äîêóìåíòàõ, êð³ì ëèñò³â. Çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó Óêðà¿íè. ßêùî â³äîìîñò³ ïðî ãåîãðàô³÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âõîäÿòü äî íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè, öåé ðåêâ³çèò íå çàçíà÷àºòüñÿ.

Àäðåñàò òà îñîáèñòå çâåðòàííÿ

	34. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам  або конкретній посадовій особі.
	У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без зазначення посадової особи її найменування наводиться в називному відмінку, наприклад:
			    Управління освіти Шосткинської міської ради
	Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її структурного підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада власне ім’я і прізвище адресата -у давальному, наприклад:
				Сумська районна державна адміністрація
						Управління охорони здоров’я
						Начальникові управління
						Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
або  
	
Сумська районна державна адміністрація
							Начальникові управління
 охорони здоров’я
						Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ


	У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку, наприклад:

						Голові Сумської обласної ради
                                                              Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

	



Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності установам, зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад:
						 Керівникам підприємств

	Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед найменуванням другого - четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата.
	Ðåêâ³çèò «Àäðåñàò» ìîæå âêëþ÷àòè àäðåñó. Ïîðÿäîê ³ ôîðìà çàïèñó â³äîìîñòåé ïðî àäðåñó óñòàíîâè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè Ïðàâèëàì íàäàííÿ ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 5 áåðåçíÿ 2009 ð. ¹ 270 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè, 2009 ð., ¹ 23, ñò. 750). Ïîâíà àäðåñà çàçíà÷àºòüñÿ ó ðàç³ íàäñèëàííÿ äîêóìåíòà ðàçîâèì êîðåñïîíäåíòàì, íàïðèêëàä:
							Міністерство юстиції
					вул. Городецького, буд. 13, 
					м. Київ, 01001

	У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається в давальному відмінку прізвище, власне ім’я,  потім поштова адреса, наприклад:

				Івану Гончаруку
							вул. Кірова, буд. 8а, кв. 9, 
							м. Шостка, 41100

	У разі надсилання документа органам законодавчої і виконавчої влади, постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається. 
	У разі коли документ адресується конкретній особі, у листі нижче атрибута «Адресат» може наводитись особисте звернення у кличному відмінку за такими етикетними формулами (перелік не вичерпний):
Пане (пані) Власне ім’я!
або
Пане (пані) Прізвище!
або
Пане (пані) посада або звання!
або
Панове найменування посади, звання у множині або
інша узагальнююча ознака звертання!
або
Власне ім’я та ім’я по батькові!
Наприклад:
Пане Олексію!
Пані Іваненко!


      
Пані директоре (директор)!
Пане полковнику (полковник)!
Панове колеги!
Панове члени робочої групи!
Дмитре Олексійовичу!
Світлано Іванівно!
	У особистих звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінку має як перше слово, так і друге, хоч друге слово може мати й форму називного відмінку для підкреслення офіційності такого звертання.
	У разі необхідності перед словом «Пане», «Пані», «Панове» або власним ім’ям може використовуватися слово «Шановний», «Шановна» або «Шановні» відповідно, наприклад:
Шановна пані Ковальська!

Гриф затвердження документа

	35. Документ затверджується розпорядчим документом виконавчих органів Шосткинської міської ради або посадовою особою (посадовими особами), до повноважень якої (яких) належить вирішення питань, наведених у 
такому документі. 	Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, порядки тощо) затверджуються розпорядчим документом установи, що видала документ.
		Документ, який не є примірником або копією документу, створеного в електронній формі, може бути  затверджений конкретною посадовою особою. У такому випадку  гриф затвердження складається із слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, підпису, ініціалу імені і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Наприклад:
					ЗАТВЕРДЖУЮ
								Міський голова
								підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
								12 березня 2018 року
	У разі коли документ затверджується постановою, наказом, розпорядженням, рішенням  гриф затвердження складається із слова «ЗАТВЕРДЖЕНО», назви виду документа, яким затверджується створений документ, у називному відмінку із зазначенням його дати і номера. Наприклад:
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
12.01.2012 № 298-ОД
	Гриф затвердження розміщується в правому верхньому кутку першої сторінки документа.
	У разі затвердження документа кількома посадовими особами грифи затвердження розташовуються на одному рівні.

Резолюція


   36. Ðåçîëþö³ÿ º îñíîâíîþ ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ äîðó÷åíü ó ïèñüìîâ³é ôîðì³, ùî ïåðåäáà÷àº ïîñòàíîâêó êîíêðåòíîãî çàâäàííÿ, âèçíà÷åííÿ éîãî ïðåäìåòà, ìåòè, ñòðîêó òà â³äïîâ³äàëüíî¿ çà âèêîíàííÿ îñîáè, ùî âèêëàäåíà ó âèãëÿä³ íàïèñó íà äîêóìåíò³.
Ðåçîëþö³ÿ ìàº òàê³ îáîâ’ÿçêîâ³ ñêëàäîâ³: ïð³çâèùå ó äàâàëüíîìó â³äì³íêó, âëàñíå ³ì’ÿ âèêîíàâöÿ (âèêîíàâö³â), çì³ñò äîðó÷åííÿ, ñòðîê âèêîíàííÿ, îñîáèñòèé ï³äïèñ êåð³âíèêà, äàòà.
ßêùî äîðó÷åííÿ íàäàíî ê³ëüêîì ïîñàäîâèì îñîáàì, ãîëîâíèì âèêîíàâöåì äîêóìåíòà º çàçíà÷åíà ïåðøîþ îñîáà, ÿê³é íàäàºòüñÿ ïðàâî ñêëèêàòè ³íøèõ âèêîíàâö³â àáî ïðîòè ïð³çâèùà ÿêî¿ ïðîñòàâëåíà ïîçíà÷êà «ñêë.».
Ñòâîðåííÿ íåêîíêðåòíèõ («ïðèñêîðèòè», «ïîë³ïøèòè», «àêòèâ³çóâàòè», «çâåðíóòè óâàãó» òîùî) çà çì³ñòîì ðåçîëþö³é íå äîïóñêàºòüñÿ.
Íà äîêóìåíòàõ ³ç ñòðîêàìè âèêîíàííÿ, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ âêàç³âîê, ó ðåçîëþö³¿ çàçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâåöü, ï³äïèñ àâòîðà ðåçîëþö³¿, äàòà.
Ðåçîëþö³ÿ ïðîñòàâëÿºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà äîêóìåíò³ íèæ÷å ðåêâ³çèòó «Àäðåñàò» ïàðàëåëüíî äî îñíîâíîãî òåêñòó. ßêùî ì³ñöÿ äëÿ ðåçîëþö³¿ íåäîñòàòíüî, ¿¿ ìîæíà ïðîñòàâëÿòè íà â³ëüíîìó â³ä òåêñòó ì³ñö³ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ïåðøî¿ ñòîð³íêè äîêóìåíòà ç ëèöüîâîãî áîêó, àëå íå íà ïîë³ äîêóìåíòà, ïðèçíà÷åíîìó äëÿ ï³äøèâàííÿ.
Êîðîòêèé çì³ñò äîêóìåíòà

	37. Заголовок до тексту (короткий зміст) документа  повинен містити стислий  виклад суті документа. Заголовок до тексту документа, обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
	Çàãîëîâîê (êîðîòêèé çì³ñò)  â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ «ïðî ùî?», «êîãî?», «÷îãî?». Íàïðèêëàä, íàêàç (ïðî ùî?) ïðî íàäàííÿ â³äïóñòêè; ëèñò (ïðî ùî?) ïðî îðãàí³çàö³þ íàðàäè; ïðîòîêîë (÷îãî?) çàñ³äàííÿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿; ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ (êîãî?) ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà.
	Ñóïðîâîä³ ëèñòè, äîïîâ³äí³ òà ñëóæáîâ³ çàïèñêè äîçâîëÿºòüñÿ ñêëàäàòè áåç çàãîëîâêà.
Â³äì³òêà ïðî êîíòðîëü

	38. Відмітка про контроль означає, що документ взято на контроль для забезпечення його виконання в установлений строк.
	Відмітка про контроль робиться шляхом проставлення літери «К» чи слова «Контроль» (від руки або з використанням штампа) на  першій сторінці документа на рівні заголовка до тексту.


Текст документа

	39. Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його  створено. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і 

	



зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності та емоційності.
		Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв’язного тексту, анкети чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм.
	 Суцільний зв’язний текст документа містить граматично і логічно узгоджену інформацію про управлінські дії. Така форма викладення тексту документа використовується під час складання положень, порядків, правил, розпорядчих документів і листів.
	Текст, як правило, складається з вступної, мотивувальної та заключної  частин. Вступна частина містить  підставу, обґрунтування або мету складення документа, мотивувальна -обґрунтування позиції виконавчого комітету Шосткинської міської ради, у заключній  - висновки, пропозиції, рішення, прохання.
	Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, правила, інструкції, огляди, звіти тощо) поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються за допомогою римських або  арабських цифр без/з крапкою або дужкою. 	
	40. Форма анкети використовується у разі викладення в цифровому або словесному вигляді інформації про один об’єкт за певним обсягом ознак. Постійною інформацією в анкеті є узагальнені найменування ознак, за якими проводиться опис об’єкта, а змінною - конкретні характеристики.
	41. Таблична форма документа використовується у разі викладення в цифровому або словесному вигляді інформації про кілька об’єктів за рядом   ознак. Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки - з малої літери.  Крапки в кінці заголовків і підзаголовків граф не ставляться. Заголовки і підзаголовки граф та рядків таблиці повинні бути викладені іменником у називному відмінку однини. У заголовках і підзаголовках рядків і граф таблиці вживаються лише загальноприйняті умовні позначення і скорочення. Графи таблиці, які розміщуються на кількох сторінках, нумеруються. На другій та наступних сторінках таблиці зазначаються номери граф, а також у верхньому правому кутку - слова «Продовження додатка». 

Відмітки про наявність додатків

	42. Додатки до документів, крім додатків до супровідних листів, складаються з метою доповнення, пояснення окремих питань  або документа в цілому.
	43. Додатки до документів можуть бути таких видів:
додатки, що затверджуються розпорядчими документами (положення, інструкції, правила, порядки тощо);
додатки, що доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа;


додатки, що надсилаються із супровідним листом.
У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків «що додається», «згідно з додатком», «(додаток1)», «відповідно до додатка 2» або «(див. додаток 3)».
	
44. Додатки оформлюються, як правило, на стандартних аркушах паперу. На другій і наступній сторінках додатка робиться така відмітка «Продовження додатка», «Продовження додатка 1».
На додатках до положень, правил, інструкцій тощо проставляється відмітка у верхньому правому куті першої сторінки додатка, яка включає номер додатка, заголовок нормативно-правового акта та посилення на відповідну структурну одиницю.
У кінці під текстом додатка до додатка проставляється риска, що свідчить про його закінчення.
Сторінки кожного додатка мають свою нумерацію.
У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад додаток 1, додаток 2. Знак «№» перед цифровим позначенням не ставиться.
Усі додатки до документів візуються начальником юридичного відділу та підписуються керуючим справами виконкому.
Додатки нормативно-правового характеру (положення, інструкції, правила, порядки тощо), що затверджуються розпорядчими документами, та інші додатки до розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету Шосткинської міської ради  підписуються керуючим справами виконкому на лицьовому боці останнього аркуша додатка та візуються на зворотному аркуші документа начальником юридичного відділу. 
Ó ðàç³ êîëè äîäàòêè íàäñèëàþòüñÿ ³ç ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì, â³äì³òêà ïðî íàÿâí³ñòü äîäàòê³â ðîçì³ùóºòüñÿ ï³ñëÿ òåêñòó ëèñòà ïåðåä ï³äïèñîì.
ßêùî äîêóìåíò ìàº äîäàòîê, ïîâíå íàéìåíóâàííÿ ÿêîãî íàâîäèòüñÿ â éîãî òåêñò³, â³äì³òêà ïðî íàÿâí³ñòü äîäàòêà îôîðìëþºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìîþ:

Äîäàòîê: íà 7 àðê. ó 2 ïðèì. 

ßêùî äîêóìåíò ìàº äîäàòêè, ïîâíå íàéìåíóâàííÿ ÿêèõ ó òåêñò³ íå íàâîäèòüñÿ, ¿õ íåîáõ³äíî ïåðåë³÷èòè ï³ñëÿ òåêñòó ³ç çàçíà÷åííÿì ê³ëüêîñò³ ñòîð³íîê ó êîæíîìó äîäàòêó òà ê³ëüêîñò³ ¿õ ïðèì³ðíèê³â, íàïðèêëàä:

Äîäàòêè:	1. Äîâ³äêà ïðî âèêîíàííÿ ïëàíó ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîá³ò 
çà I êâàðòàë 2018 ð. íà 5 àðê. â 1 ïðèì.
2. Ãðàô³ê ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà I êâàðòàë 2018 ð. íà 3 àðê. â 1 ïðèì.
	ßêùî äî äîêóìåíòà äîäàºòüñÿ ³íøèé äîêóìåíò, ÿêèé ìàº äîäàòêè, â³äì³òêó ïðî íàÿâí³ñòü äîêóìåíòà îôîðìëÿºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìîþ:
Äîäàòîê: ëèñò Óêðäåðæàðõ³âó â³ä 20 âåðåñíÿ 2018 ð. ¹ 595/04-12 ³ äîäàòîê äî íüîãî, âñüîãî íà 20 àðê. â 1 ïðèì. 

45. Ó ðàç³ êîëè äîêóìåíò ì³ñòèòü á³ëüøå äåñÿòè äîäàòê³â, ñêëàäàºòüñÿ 


îïèñ ³ç çàçíà÷åííÿì ó äîêóìåíò³ òàêî¿ â³äì³òêè:
Äîäàòîê: çã³äíî ç îïèñîì íà 3 àðê.
	ßêùî äîäàòîê íàäñèëàºòüñÿ íå çà âñ³ìà çàçíà÷åíèìè â äîêóìåíò³ àäðåñàìè, â³äì³òêà ïðî íàÿâí³ñòü äîêóìåíòà îôîðìëÿºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìîþ : 
	
Äîäàòîê: íà 5 àðê. ó 2 ïðèì. íà ïåðøó àäðåñó.

Ï³äïèñ

46. Êåð³âíèêè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äïèñóþòü äîêóìåíòè â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî  ãîëîâè  ïðî ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ñåêðåòàðåì ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèêàìè ì³ñüêîãî  ãîëîâè, êåðóþ÷èì ñïðàâàìè âèêîíêîìó àáî ³íøèìè ðîçïîðÿäæåííÿìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, à òàêîæ íà ï³äñòàâ³ âèäàíèõ äîâ³ðåíîñòåé.
47. Ï³äïèñ ñêëàäàºòüñÿ ç íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè îñîáè, ÿêà ï³äïèñóº äîêóìåíò (ïîâíîãî — ó ðàç³, êîëè äîêóìåíò íàäðóêîâàíèé íå íà áëàíêó, ñêîðî÷åíîãî — ó ðàç³, êîëè äîêóìåíò íàäðóêîâàíèé íà áëàíêó), îñîáèñòîãî ï³äïèñó, ³í³ö³àëó ³ìåí³ ³ ïð³çâèùà, íàïðèêëàä:

Øîñòêèíñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

ï³äïèñ

Âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ
àáî



Ãîëîâà
ï³äïèñ
 Âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ
 
48. Ó ðàç³ íàäñèëàííÿ äîêóìåíòà ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ îäíî÷àñíî ê³ëüêîì óñòàíîâàì ï³äïèñóºòüñÿ ò³ëüêè îðèã³íàë, ÿêèé çàëèøàºòüñÿ ó ñïðàâ³ ó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à ðîçñèëàþòüñÿ çàñâ³ä÷åí³ çàãàëüíèì â³ää³ëîì (îðãàí³çàö³éíèì â³ää³ëîì).
49.  Äîêóìåíòè ï³äïèñóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, îäí³ºþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ, à ó ðàç³, êîëè çà çì³ñò äîêóìåíòà íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü ê³ëüêà îñ³á (àêòè, ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè òîùî), - äâîìà àáî á³ëüøå ïîñàäîâèìè îñîáàìè. Ïðè öüîìó ï³äïèñè ïîñàäîâèõ îñ³á ðîçì³ùóþòüñÿ îäèí ï³ä îäíèì â³äïîâ³äíî äî ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ îñ³á. Íàïðèêëàä:

Ì³ñüêèé ãîëîâà                            
ï³äïèñ
Âëàñíå       ³ì’ÿ        ÏÐ²ÇÂÈÙÅ


Ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè
ï³äïèñ
Âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ



50. Ó ðàç³ ï³äïèñàííÿ ñï³ëüíîãî äîêóìåíòà ê³ëüêîìà îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü îäíàêîâ³ ïîñàäè, ¿õ ï³äïèñè ðîçì³ùóþòüñÿ íà îäíîìó ð³âí³ ³ ñêð³ïëÿþòüñÿ ïå÷àòêàìè óñòàíîâ, íàïðèêëàä:



Ì³ñüêèé	 ãîëîâà                                   Ãîëîâà Øîñòêèíñüêî¿   
							       ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ 
					                           àäì³í³ñòðàö³¿							            

ï³äïèñ  Âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ           ï³äïèñ  Âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ               
                                         

â³äáèòîê ãåðáîâî¿ ïå÷àòêè                       â³äáèòîê ãåðáîâî¿ ïå÷àòêè 

Äîêóìåíòè êîëåã³àëüíèõ îðãàí³â ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ (çà éîãî â³äñóòíîñò³ - ãîëîâóþ÷èì íà çàñ³äàíí³) òà ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿, íàïðèêëàä:

Ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ï³äïèñ                Âëàñíå 
³ì’ÿ  ÏÐ²ÇÂÈÙÅ
Ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Ï³äïèñ                Âëàñíå 
 ³ì’ÿ  ÏÐ²ÇÂÈÙÅ


51. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïîñàäîâî¿ îñîáè, íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè, ïð³çâèùå, âëàñíå ³ì’ÿ ÿêî¿ çàçíà÷åíî íà ïðîåêò³ äîêóìåíòà, éîãî ï³äïèñóº îñîáà, ùî âèêîíóº ¿¿ îáîâ’ÿçêè, àáî ¿¿ çàñòóïíèê. Ó òàêîìó ðàç³ îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ ôàêòè÷íà ïîñàäà, âëàñíå ³ì’ÿ ³ ïð³çâèùå îñîáè, ÿêà ï³äïèñàëà äîêóìåíò, ïðè öüîìó âèïðàâëåííÿ âíîñèòü ðóêîïèñíèì ñïîñîáîì îñîáà, ÿêà ï³äïèñóº äîêóìåíò. Íå äîïóñêàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòà ñòàâèòè ïðèéìåííèê «Çà» ÷è ïðàâîá³÷íó ïîõèëó ðèñêó ïåðåä íàéìåíóâàííÿì ïîñàäè. Ó ðàç³ çàì³ùåííÿ êåð³âíèêà çà ðîçïîðÿäæåííÿì äî íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè äîäàþòüñÿ ñëîâà  «Òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè». 
52. Ôàêñèì³ëüíå â³äòâîðåííÿ ï³äïèñó ïîñàäîâî¿ îñîáè íà äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàºòüñÿ.
53. Ó ðàç³ ñòâîðåííÿ  äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî íàäñèëàííÿ óñòàíîâàì, ñòâîðþºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó åëåêòðîííà êîï³ÿ ïàïåðîâîãî îðèã³íàëó â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòà, ÿêà íàäñèëàºòüñÿ àäðåñàòàì ÷åðåç ñèñòåìó åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Â³çè òà ãðèô ïîãîäæåííÿ 
äëÿ äîêóìåíò³â, ùî ñòâîðþþòüñÿ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³

        54.	Погодження документа у разі потреби може здійснюватися як у виконавчих органах Шосткинської міської ради (внутрішнє) так і за її межами іншими заінтересованими установами (зовнішнє).
        55. Внутрішнє погодження документа оформляється шляхом проставляння візи. Віза включає: особистий підпис, власне ім’я і прізвище особи, яка візує документ, у разі потреби дату візування із зазначенням найменування  посади цієї особи.
     

  56. Ïåðåë³ê ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ ïîâèíí³ çàâ³çóâàòè äîêóìåíò, âèçíà÷àº ïðàö³âíèê, ÿêèé ñòâîðþº äîêóìåíò, âèõîäÿ÷è ç éîãî çì³ñòó. Â³çà ïðîñòàâëÿºòüñÿ íà ëèöüîâîìó àáî â ðàç³, êîëè ì³ñöÿ íà ëèöüîâîìó áîö³ îñòàííüîãî àðêóøà íåäîñòàòíüî, íà çâîðîòíîìó áîö³ îñòàííüîãî àðêóøà ïðîåêòó äîêóìåíòà. Â³çè ïðîñòàâëÿþòüñÿ íà ïàïåðîâèõ ïðèì³ðíèêàõ äîêóìåíò³â, ùî çàëèøàþòüñÿ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ ó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
         57. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на листку погодження або на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка:
	
Зауваження і пропозиції додаються.

Начальник юридичного відділу      підпис                 Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

        58. Порядок візування проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень виконавчого комітету  визначається Регламентом  виконавчого комітету Шосткинської міської ради. 
        59. За зміст документа, який візується кількома особами, такі особи відповідають згідно з компетенцією.
	Якщо під час візування з’ясується, що в підготовлений до підписання документ необхідно внести істотні зміни, він потребує повторного візування.
        60. Зовнішнє погодження проектів документів, створених у паперовій формі,  оформляється шляхом проставлення на них грифа погодження, який включає в себе слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади особи та установи, з якою погоджується проект документа, особистий підпис посадової особи, скріплений гербовою печаткою, власне ім’я,  прізвище і дату або назву документа, що підтверджує погодження, його дату і номер (індекс), наприклад:


ПОГОДЖЕНО
Міністр юстиції
підпис  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата 
або
ПОГОДЖЕНО 
Протокол засідання 
Центральної експертно-перевірної комісії
Державного архіву Сумської області

Дата                  №

61. Ãðèô ïîãîäæåííÿ ñòàâèòüñÿ íèæ÷å ï³äïèñó íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ ïðîåêòó äîêóìåíòà.
62. Ó ðàç³ êîëè çì³ñò äîêóìåíòà ñòîñóºòüñÿ á³ëüøå í³æ òðüîõ óñòàíîâ, ñêëàäàºòüñÿ àðêóø ïîãîäæåííÿ, ïðî ùî ðîáèòüñÿ â³äì³òêà ó äîêóìåíò³ íà ì³ñö³ ãðèôà ïîãîäæåííÿ, íàïðèêëàä:

Àðêóø ïîãîäæåííÿ äîäàºòüñÿ.

63. Àðêóø ïîãîäæåííÿ îôîðìëþºòüñÿ íà ëèöüîâîìó òà ó ðàç³ ïîòðåáè çâîðîòíîìó áîö³ îäíîãî àðêóøà.
64. Çîâí³øíº ïîãîäæåííÿ ó ðàç³ ïîòðåáè, âèçíà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì, çä³éñíþºòüñÿ â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: óñòàíîâè îäíàêîâîãî ð³âíÿ òà ³íø³ óñòàíîâè; ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿; îðãàíè, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé êîíòðîëü â ïåâí³é ñôåð³; óñòàíîâè âèùîãî ð³âíÿ.

Â³äáèòîê ïå÷àòêè

         65. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрачання коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету
	Перелік інших документів, підписи на яких необхідно скріплювати гербовою печаткою визначено у додатку  3 (перелік може коригуватися виконавчим комітетом Шосткинської міської ради на підставі нормативно-правових актів).
	Відбиток печатки, на якій зазначено «загальний відділ» у разі потреби ставиться  на копіях документів та на розмножених примірниках розпорядчих  документів.
66. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ але не підпис посадової особи,  або на окремо виділеному для цього місці з відміткою «МП».
67. Розпорядженням міського голови визначається порядок використання, місце зберігання гербової печатки та посадова особа, відповідальна за її зберігання, а також перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою.

Відмітка про засвідчення
паперових копій документів

              68.Установа може засвідчувати копії лише тих документів, що в ній створюються, крім випадків створення паперових копій електронних документів, що надійшли до виконавчого комітету Шосткинської міської ради через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.
	Завірені в установленому порядку копії документів видаються  тільки з дозволу  міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому на підставі письмового запиту. 
	У разі підготовки документів для надання  органам судової влади  під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав у взаємовідносинах з виконавчими органами Шосткинської міської ради, а також під час формування особових справ працівників  можуть виготовлятися копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).
	
Відмітка «Копія» проставляється  у верхньому правому кутку першої сторінки паперового документа.
	69. Напис про засвідчення паперової копії документа складається із слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, власного ім»я та прізвища,  дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис».
	70. Напис про засвідчення паперової копії документа скріплюється печаткою загального відділу (без зображення герба). Наприклад:

Згідно з оригіналом


Начальник  загального відділу                         підпис      власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Відбиток печатки загального відділу
Дата

	71. Копії документів у паперовій формі, щодо яких здійснюється виїмка, засвідчуються відповідно до пунктів 69-70 цієї Інструкції.
	72. На копіях вихідних документів, що залишаються у справах   структурних підрозділів Шосткинської міської ради , повинні бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, відповідно до вимог цієї Інструкції.  
	73. Копія документа повинна відповідати оригіналу. 
              	
Відмітка про створення, виконання документа

	74. Власне ім’я та прізвище працівника, який створив документ, і номер його службового телефону зазначаються в нижньому лівому кутку останньої сторінки паперового документа, наприклад:

 Олена Петренко 2-11-11
	
	75. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç äîêóìåíòîì  ïðîñòàâëÿºòüñÿ â³äì³òêà ïðî éîãî âèêîíàííÿ. Â³äì³òêà ïðî âèêîíàííÿ äîêóìåíòà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ðîáîòó íàä äîêóìåíòîì çàâåðøåíî ³ éîãî ìîæíà äîëó÷èòè äî ñïðàâè. Â³äì³òêà ìîæå ì³ñòèòè ñëîâà «Äî ñïðàâè», íîìåð ñïðàâè, ïîñèëàííÿ íà äàòó ³ ðåºñòðàö³éíèé ³íäåêñ äîêóìåíòà, ÿêèé çàñâ³ä÷óº éîãî âèêîíàííÿ, íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè, ï³äïèñ ³ äàòó. ßêùî äîêóìåíò íå ïîòðåáóº ïèñüìîâî¿ â³äïîâ³ä³, çàçíà÷àþòüñÿ êîðîòê³ â³äîìîñò³ ïðî âèêîíàííÿ. Ï³äïèñ ³ äàòó â³äì³òêè ïðîñòàâëÿº ïðàö³âíèê, ÿêèé ñòâîðèâ äîêóìåíò, àáî êåð³âíèê ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.  Çàçíà÷åíèé ðåêâ³çèò ïðîñòàâëÿºòüñÿ â³ä ðóêè ó ë³âîìó êóòêó íèæíüîãî ïîëÿ ïåðøî¿ ñòîð³íêè, íàïðèêëàä:

Äî ñïðàâè ¹ 03-10                                      àáî

Ëèñò-â³äïîâ³äü â³ä 20.05.2011               ¹ 03-10/01/802
Ïèòàííÿ âèð³øåíî ïîçèòèâíî ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè 04.03.2018

Ïîñàä  ï³äïèñ Âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ
Ïîñàäà ï³äïèñ âëàñíå ³ì’ÿ ÏÐ²ÇÂÈÙÅ
21.05.2019
05.03.2019

	76. Â³äì³òêà ïðî íàäõîäæåííÿ ïàïåðîâîãî äîêóìåíòà äî  âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Øîñòêèêîìíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîñòàâëÿºòüñÿ çà äîïîìîãîþ øòàìïà, àâòîìàòè÷íîãî íóìåðàòîðà ÷è øòðèõ-êîäó íà ëèöüîâîìó ïîë³ â ïðàâîìó êóòêó íèæíüîãî ïîëÿ ïåðøîãî àðêóøà îðèã³íàëó äîêóìåíòà. Åëåìåíòàìè çàçíà÷åíîãî ðåêâ³çèòó º íàéìåíóâàííÿ: âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè , ðåºñòðàö³éíèé ³íäåêñ, äàòà íàäõîäæåííÿ äîêóìåíòà.
	


ßêùî êîðåñïîíäåíö³ÿ íå ðîçêðèâàºòüñÿ, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 146 ö³º¿ ²íñòðóêö³¿, â³äì³òêà ïðî íàäõîäæåííÿ äîêóìåíòà ïðîñòàâëÿºòüñÿ íà êîíâåðòàõ (óïàêóâàííÿõ). 
	Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ çáðîøóðîâàíèõ äîêóìåíò³â ðàçîì ³ç ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì â³äì³òêà ñòàâèòüñÿ íà ñóïðîâ³äíîìó ëèñò³.
	77. Ó ðàç³ êîëè óñòàíîâà, àâòîð äîêóìåíòà, ïîäàº   äîêóìåíò ðàçîì ç éîãî êîï³ºþ, íà êîï³¿ äîêóìåíòà, ùî ïîâåðòàºòüñÿ óñòàíîâ³,  àâòîðîâ³, ðåºñòðàö³éíèé øòàìï  ïðîñòàâëÿºòüñÿ çà ïðîõàííÿì óñòàíîâè, àâòîðà.

3.СКЛАДАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ

Розпорядження міського голови
	78. Розпорядження міського голови  видаються як  організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії розпорядження видаються з основної діяльності,  адміністративно-господарських або кадрових питань. 
	79. Проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності готуються і подаються структурними підрозділами Шосткинської міської ради за дорученням  міського голови  чи за  ініціативою заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому та на виконання документів органів влади вищого рівня.
	     Проекти розпоряджень міського голови з кадрових питань (особового складу): про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо готує  організаційний відділ  Шосткинської міської ради за дорученням  міського голови  на підставі службових записок заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів Шосткинської міської ради , заяв працівників, трудових договорів та інших документів. 
	80. Проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності в обов’язковому порядку візуються в листі про  погодження керівником структурного підрозділу, в якому його створено (головним розробником), заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків, ,  керуючим 

справами виконкому,  начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, начальником фінансового управління Шосткинської міської ради (якщо проект розпорядження містить положення про врегулювання фінансових питань) та іншими посадовими особами, яких стосується документ.
81. Проекти розпоряджень з основної діяльності  та додатки до них на зворотному боці кожного аркуша візуються начальником юридичного відділу Шосткинської міської ради, 
      Проекти розпоряджень  з кадрових питань (особового складу), адміністративно-господарської діяльності візуються головним спеціалістом організаційного відділу, начальником юридичного відділу, керуючим справами виконкому, а при необхідності – начальником відділу бухгалтерського обліку Шосткинської міської ради, іншими посадовими особами, яких стосується документ на лицьовій стороні останнього аркуша.
	

82. Якщо в процесі погодження до проекту розпорядження вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню.
	83. Розпорядження підписуються міським головою, а в разі його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки.
	Після підписання розпорядження зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового розпорядження  про внесення змін.
	84. Розпорядження набирають чинності з дня їх підписання.
	85.Ðîçïîðÿäæåííÿ  îôîðìëÿºòüñÿ íà  áëàíêó ðîçïîðÿäæåííÿ (äîäàòîê 2). Çì³ñò ðîçïîðÿäæåííÿ  êîðîòêî âèêëàäàºòüñÿ â çàãîëîâêó, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç ïðèéìåííèêà «Ïðî» ³ ñêëàäàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ â³ää³ºñë³âíîãî ³ìåííèêà («Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ...», «Ïðî ââåäåííÿ...», «Ïðî ñòâîðåííÿ...»,) àáî ³ìåííèêà («Ïðî ï³äñóìêè...», «Ïðî çàõîäè...»). 	
	86.Текст розпорядження з  основної діяльності та адміністративно-господарських питань складається з преамбули і розпорядчої частини.
	      87. Ó ïðåàìáóë³ çàçíà÷àþòüñÿ ï³äñòàâà, îá´ðóíòóâàííÿ àáî ìåòà âèäàííÿ äîêóìåíòà. Çàçíà÷åíà ÷àñòèíà ïî÷èíàºòüñÿ ³ç ñë³â «Â³äïîâ³äíî äî», «Íà âèêîíàííÿ», «Ç ìåòîþ» òîùî. ßêùî äîêóìåíò âèäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ³íøîãî ðîçïîðÿä÷îãî äîêóìåíòà, ó êîíñòàòóþ÷³é ÷àñòèí³ (ïðåàìáóë³) çàçíà÷àºòüñÿ ïîñèëàííÿ íà â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò.
      88.Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені організаційно-розпорядча дія або конкретні завдання (доручення) із строком його виконання та  структурні підрозділи – його виконавці.
	89.Неконкретні доручення («прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо та неконтрольні («довести до відома», «ознайомити» тощо) в розпорядженнях, дорученнях міського голови не застосовуються.
	90. Після набрання чинності розпорядженням внесення змін до нього, визнання його таким що, втратило чинність, здійснюється лише шляхом видання нового розпорядження.
	

91. Розпорядження, яким вносяться зміни, оформлюється з урахуванням таких вимог:
	1) заголовок розпорядження починається зі слів «Про внесення змін до розпорядження» із зазначенням дати, номера. назви, виду розпорядчого документа, до якого вносяться зміни;
	2) розпорядча частина розпорядження починається з такого пункту:
«1. Внести  до розпорядження … такі зміни » у разі викладання змін у тексті розпорядження;
«1. Внести  до розпорядження …  зміни, що додаються » у разі викладання змін у вигляді окремого документа;
3).формулюються зміни  у вигляді пунктів та підпунктів  розпорядчого характеру, наприклад:
«1.  Пункт 2 викласти в такій редакції: …»;
«2.  Пункт 3 виключити»;
«1) абзац другий пункту 4 доповнити словами …»;


2) у підпункті 2 пункту 7 слова «у разі потреби» замінити словом «вимагається».
92. У разі видання розпорядження про визнання таким, що втратило чинність, у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися зі слів «Визнати таким, що втратив чинність,…» або «Скасувати….» відповідно.
93. Контроль за виконанням завдань, зазначених у розпорядженні, покладається на розробника.
94. Для ознайомлення з розпорядженням розробник на зворотній стороні листка погодження наводить  перелік структурних підрозділів, установ, яких треба ознайомити з цим документом.
95. Розпорядження з кадрових питань (особового складу) оформлюються у вигляді індивідуальних і зведених розпоряджень. В  індивідуальних розпорядженнях міститься інформація про одного працівника, у зведених – про кількох, залежно від того які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, направлення у відрядження).
96. Зміст  індивідуального розпорядження з кадрових питань (особового складу) стисло викладається в заголовку, який починається з прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного іменника, наприклад: «Про призначення...», «Про прийняття...».У зведених розпорядженнях може застосовуватися узагальнений заголовок, наприклад: «Про кадрові питання»
        97.У тексті розпоряджень з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуюча частина не зазначається, крім випадків призначення на посаду або звільнення з посади керівних працівників  або за іншою процедурою. У такому разі в констатуючій частині наводиться посилання на відповідний правовий акт органу вищого рівня в такій послідовності: вид акта, установа, його автор, дата, номер, повне найменування.
        98.Розпорядча частина розпорядження з кадрових питань (  особового складу)   починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ» «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», 

«НАПРАВИТИ», «ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище  працівника на якого поширюється дія розпорядження і малими – його власне ім’я та текст розпорядження.
	У кожному пункті розпорядження  з кадрових питань (особового складу) зазначається підстава для його видання.
 	Під час ознайомлення з розпорядженням  згаданими у ньому особами на першому примірнику проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення.
	У розпорядженні про призначення або звільнення працівника зазначається повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин),  розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат.
	99. У зведених розпорядженнях з кадрових питань (особового складу) до розпорядчої частини включається інформація, що розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу, переведення, звільнення. При цьому до одного зведеного розпорядження не може включатися інформація, яка згідно з законодавством має різні строки зберігання. 
	

У зведених розпорядженнях прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.
	100. Спільні розпорядження установ одного рівня оформлюються на чистих аркушах паперу формату А4 (210х297 міліметрів). Державний Герб України під час оформлення таких розпоряджень не відтворюється. Найменування установ розміщується на одному рівні, а назва виду документа – посередині. Дата спільного розпорядження повинна бути єдиною відповідати даті останнього підпису, а реєстраційний індекс документа складається з реєстраційних індексів, які проставляються через правобічну похилу риску в послідовності підписання розпорядження керівниками установ. Розпорядча частина починається із слова «НАКАЗУЮ». Підписи керівників розташовуються нижче тексту на одному рівні і скріплюються гербовими печатками цих установ.
	101.Кількість примірників спільних розпоряджень повинна відповідати кількості установ, що їх видають.
	102.Розпорядження  нумеруються в порядку їх видання в межах календарного року. Розпорядження  з основної діяльності, адміністративно-господарської діяльності  та з кадрових питань (особового складу) мають окрему порядкову нумерацію. 
	Розпорядження з кадрових питань (особового складу) позначаються літерами «К», із заохочення-«К/З», про надання щорічних оплачу вальних відпусток – «Від», відпусток у зв’язку з навчанням – «Від/Н», короткострокові відрядження в межах України та за кордон – «В», з адміністративно-господарських питань – «АГП», основної діяльності – «ОД».
	103.Копії розпоряджень  з основної діяльності засвідчуються загальним відділом  і надсилаються заінтересованим установам, 

особам, працівникам, згідно списку розсилки у електронній  або паперовій формах. У випадку розсилки розпоряджень в паперовій формі складається  список розсилки працівником, який підготував розпорядження.
	Копії розпорядження з кадрових питань (особового складу), адміністративно-господарської діяльності засвідчуються головним спеціалістом організаційного відділу Шосткинської міської ради і надаються відділу бухгалтерського  обліку Шосткинської  міської ради, структурним підрозділам міської ради, установам та організаціям, згідно списку розсилки.
 
Протоколи

	104. У протоколах фіксується інформація про хід ведення засідань, прийняття у виконавчих органах міської ради рішень комісіями, дорадчими органами, зборами тощо. Протокол складається на підставі записів, зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо.
	105. Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі. У протоколах, складених у стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення без  ходу обговорення питань.
	

106.  Протокол оформляється на офіційному бланку колегіального органу або  чистому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) з поздовжнім розташуванням реквізитів.
	107. Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало кілька днів, то через тире зазначаються перший і останній день засідання.
	108. Íîìåð (³íäåêñ) ïðîòîêîëó ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ïîðÿäêîâîìó íîìåðó çàñ³äàííÿ. Íóìåðàö³ÿ ïðîòîêîë³â âåäåòüñÿ â ìåæàõ êàëåíäàðíîãî ðîêó îêðåìî çà êîæíîþ ãðóïîþ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äíîãî êîëåã³àëüíîãî îðãàíó.
	109. Ó ðåêâ³çèòó «ì³ñöå çàñ³äàííÿ» çàçíà÷àºòüñÿ íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ.
	110. Êîðîòêèé çì³ñò  äî òåêñòó ïðîòîêîëó ïîâèíåí â³äîáðàæàòè âèä çàñ³äàííÿ (íàðàäà, çáîðè, êîíôåðåíö³ÿ òîùî) àáî êîëåã³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êîì³ñ³ÿ, ðàäà, ðîáî÷à ãðóïà òîùî) ³ âêëþ÷àòè íàçâó âèäó äîêóìåíòà.
	111.Òåêñò ïðîòîêîëó ñêëàäàºòüñÿ ç âñòóïíî¿ òà îñíîâíî¿ ÷àñòèí.
	112.У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та власні імена  голови або головуючого, секретаря, запрошених, а також присутніх осіб.
У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку  спочатку прізвища та власні імена присутніх постійних членів колегіального органу,  потім - запрошених осіб із зазначенням посад та у разі потреби найменувань установ. Якщо кількість присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з посиланням на список, що додається до протоколу.
Вступна частина включає порядок денний - перелік питань, запланованих до розгляду на засіданні, що розміщені у порядку їх значущості із зазначенням 

доповідача з кожного питання. Порядок денний дається наприкінці вступної частини.
Слова «Порядок денний» друкуються від межі лівого поля, після них ставиться двокрапка. Кожне питання нумерується арабськими цифрами і друкується з абзацу. Формування питань у порядку денному починається з прийменника «Про».
	113.Основна частина протоколу складається з розділів, що повинні відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою схемою: 
СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ). 
Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Після слів ставиться двокрапка.
	114.Ï³ñëÿ ñëîâà «ÑËÓÕÀËÈ» çàçíà÷àºòüñÿ òåêñò âèñòóïó îñíîâíîãî äîïîâ³äà÷à. Ïð³çâèùå òà âëàñíå ³ì»ÿ êîæíîãî äîïîâ³äà÷à äðóêóþòüñÿ ç íîâîãî ðÿäêà. Òåêñò âèñòóïó âèêëàäàºòüñÿ â òðåò³é îñîá³ îäíèíè.
	115.Òåêñòè àáî òåçè äîïîâ³ä³ òà âèñòóï³â, îôîðìëåí³ ÿê îêðåì³ äîêóìåíòè, äî òåêñòó ïðîòîêîëó íå âêëþ÷àþòüñÿ. Ï³ñëÿ â³äîìîñòåé ïðî äîïîâ³äà÷à ñòàâèòüñÿ òèðå ³ çàçíà÷àºòüñÿ: «Òåêñò äîïîâ³ä³ (âèñòóïó) äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó».
	

116.Ï³ñëÿ ñëîâà «ÂÈÑÒÓÏÈËÈ» ô³êñóþòüñÿ âèñòóïè òèõ îñ³á, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ äîïîâ³ä³. Âèñòóïè îôîðìëÿþòüñÿ â ïðîòîêîë³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïîñàä, ïð³çâèù òà âëàñíèõ ³ìåí  ïðîìîâö³â ó íàçèâíîìó â³äì³íêó, à òàêîæ ç âèêëàäåííÿì çì³ñòó ïèòàííÿ òà â³äïîâ³äåé íà íüîãî. Çì³ñò âèñòóï³â âèêëàäàºòüñÿ â³ä òðåòüî¿ îñîáè îäíèíè.
	117.Після слова «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ») фіксується прийняте рішення з розглянутого питання порядку денного. Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк.
Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, що нумеруються арабськими цифрами. Підпункти нумеруються цифрами з дужкою. 
	     118. Ó ðàç³ êîëè íà çàñ³äàíí³ ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà, ÿêèé îáãîâîðþâàâñÿ íà çàñ³äàíí³, öåé äîêóìåíò äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó ³ â íüîìó ðîáèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà íîìåð ³ äàòó ïðîòîêîëó. Çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ðîçãëÿäàëèñÿ íà çàñ³äàíí³ òà ôàêò îáãîâîðåííÿ ÿêèõ çàô³êñîâàíî ó òåêñò³ ïðîòîêîëó, âîíè íóìåðóþòüñÿ àðàáñüêèìè öèôðàìè (Äîäàòîê 1, Äîäàòîê 2). Ó â³äïîâ³äíèõ ïóíêòàõ ïðîòîêîëó ðîáèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà ö³ äîäàòêè.
Реквізит «Відмітка про наявність додатків» наприкінці тексту протоколу не зазначається.
           119.Протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу та секретарем.
           

120. 	Паперові копії  протоколів або витяги з них засвідчуються печаткою загального відділу Шосткинської міської ради  і надсилаються, в разі потреби, заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складає і підписує секретар.
Службові листи
	121.Службові листи складаються з метою обміну інформацією між установами. (додаток 8)
	122.Службовий лист оформляється на спеціальному для листів бланку формату A4 (210 х 297 міліметрів). Якщо текст листа не перевищує семи рядків, використовують бланк формату А5 (210 х 148 міліметрів).
	123. Лист має такі реквізити: дата, реєстраційний індекс, посилання на документ, на який дається відповідь, адресат, заголовок до тексту, текст (основний реквізит службового листа) та особисте звертання (у разі потреби), відмітка про наявність додатків (у разі потреби), підпис, відмітка про виконавця.
	124. Датою листа є дата  реєстрації вихідної кореспонденції.
               125. Як правило, у листі порушується одне питання.
	126. Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: «просимо повідомити…», «роз’яснюємо, що…» або від третьої особи однини - «міськвиконком інформує…», « загальний відділ  вважає за доцільне».
	


127. Службові листи підписуються відповідно до вимог цієї Інструкції.	Гербовою печаткою засвідчуються лише гарантійні листи.
	128. Ñëóæáîâèé ëèñò  ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ â³çóº àâòîð äîêóìåíòà, êåð³âíèê ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè , â ÿêîìó éîãî ñòâîðåíî, àáî ó ðàç³ ïîòðåáè  – êåð³âíèê çà³íòåðåñîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêî¿ ðàäè , à òàêîæ  çàñòóïíèêè ì³ñüêîãî ãîëîâè, ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè, êåðóþ÷èé ñïðàâàìè âèêîíêîìó â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â (ÿêùî ëèñò ïîâèíåí ï³äïèñóâàòè ì³ñüêèé ãîëîâà, àáî îñîáà ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè).

Äîêóìåíòè äî çàñ³äàíü êîëåã³àëüíèõ îðãàí³â
	
	129. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів здійснюють з метою організаційного забезпечення відповідного органу.
	130.Засідання проводяться відповідно до затверджених планів роботи виконавчого комітету міської ради та у разі потреби за вказівкою міського голови.	У плані роботи виконавчого  комітету зазначаються питання, що повинні розглядатися, прізвище, власне ім’я  керівника, згідно розподілу обов’язків, прізвище, власне ім’я керівника структурного підрозділу , що доповідає та  готує документ для розгляду.
		 Керівники структурних підрозділів міської ради  завчасно подають для включення до плану роботи  виконавчого комітету перелік питань, що необхідно розглянути.
	
Затверджений рішенням виконавчого комітету план роботи доводиться до відома заступників міського голови, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, керівників структурних підрозділів Шосткинської міської ради та інших зацікавлених осіб. Додатково до плану роботи можуть бути включені питання за вказівкою міського голови. Начальник загального відділу Шосткинської міської ради інформує зацікавлених осіб про внесені до плану зміни.
	131. Документи,  що вносяться на розгляд засідань виконавчого комітету, повинні подаватися не пізніше ніж за три дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день. 
Зазначені документи містять:
	проект рішення та документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізований начальником юридичного відділу Шосткинської міської ради;
	листок погодження до проекту рішення, підписаний заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому, 
згідно розподілу обов’язків, начальником юридичного відділу Шосткинської міської ради, начальником фінансового управління Шосткинської міської ради (при наявності питань фінансування), начальником загального відділу Шосткинської міської ради, керівником структурного підрозділу Шосткинської міської ради, відповідальним за підготовку та іншими зацікавленими особами;
	список осіб, які запрошуються на засідання колегіального органу;
                список розсилки;
             

  інші документи, необхідні для розгляду питань.
	132. Проекти рішень, підготовлені для розгляду на засіданні виконавчого комітету  подаються до загального  відділу Шосткинської міської ради.
	133.   У разі проведення закритого засідання виконавчого комітету  (закритого обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.
	134. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань виконавчого комітету   відповідають виконавці,  заступники міського голови, керуючий справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.
	135. Начальник загального відділу Шосткинської міської ради здійснює контроль за своєчасним поданням проектів рішень виконавчого комітету, перевіряє їх наявність у повному обсязі та правильність оформлення. Проекти рішень виконавчого комітету, не надані у відповідний термін, можуть бути внесені до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови або керуючого справами виконкому.
	136 Результати засідання виконавчого комітету оформлюються протокольно, згідно з вимогами у пунктах 104-120 цієї Інструкції. 
	


137.Рішення  виконкому реалізуються шляхом видання копій, засвідчених печаткою  загального відділу Шосткинської міської ради, згідно наданих  виконавцями списків розсилки. 
	
  Документи про службові відрядження 
 
	138. Службові відрядження працівників оформлюються у порядку та згідно з формами документів, що визначаються чинним законодавством.
	139. Заступник міського голови, керуючий справами виконкому, секретар міської ради, направляються у  службові відрядження на підставі відповідних розпоряджень міського голови.                                                          
	140. У разі виникнення потреби в направленні у відрядження працівника , керівником структурного  підрозділу Шосткинської міської ради готується доповідна записка на ім’я міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, в якій зазначається про те, куди, на який строк, з якою метою відряджається працівник та про необхідність надання службового транспорту із зазначенням прізвища, власного ім’я  водія.
Доповідна записка разом з проектом розпорядження міського голови  про відрядження передається на підпис міському голові або, у разі його відсутності, особі , яка його заміняє.
 	141. Для реєстрації відряджень в організаційному відділі Шосткинської міської ради  ведеться журнал (додаток 6)
	142. Після повернення з відрядження працівник   подає звіт про  використання коштів у строки, визначені законодавством.
	


про використання коштів підписуються працівником, який перебував у відрядженні та передаються до відділу бухгалтерського обліку  Шосткинської міської ради.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ.
Вимоги щодо раціоналізації документообігу
	
	       143. Äîêóìåíòè, ñòâîðåí³ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, ïðîõîäÿòü ³ îïðàöüîâóþòüñÿ ó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  íà ºäèíèõ  îðãàí³çàö³éíèõ òà ïðàâîâèõ çàñàäàõ ç îðãàí³çàö³¿ äîêóìåíòîîá³ãó ³ç äîêóìåíòàìè, ñòâîðåíèìè â åëåêòðîíí³é ôîðì³, âèçíà÷åíèõ ²íñòðóêö³ºþ ç ä³ëîâîäñòâà â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Äëÿ äîêóìåíò³â, ñòâîðåíèõ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, çàñòîñîâóþòüñÿ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ äîêóìåíòîîá³ãó, âèçíà÷åí³ ö³ºþ ²íñòðóêö³ºþ.
        144. Åôåêòèâíà îðãàí³çàö³ÿ äîêóìåíòîîá³ãó ïåðåäáà÷àº:
ïðîõîäæåííÿ äîêóìåíò³â ó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ íàéêîðîòøèì øëÿõîì;
ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ³íñòàíö³é ïðîõîäæåííÿ äîêóìåíò³â (çîêðåìà, ï³ä ÷àñ ïîãîäæåííÿ);

óíèêíåííÿ äóáëåòíèõ îïåðàö³é ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè;
öåíòðàë³çàö³þ (çä³éñíåííÿ îäíîòèïíèõ îïåðàö³é ç äîêóìåíòàìè â îäíîìó ì³ñö³);
óñóíåííÿ ðó÷íèõ ðóòèííèõ îïåðàö³é, ÿê³ ìîæíà àâòîìàòèçóâàòè.

Ïðèéìàííÿ òà ïåðâèííå îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â, ùî íàäõîäÿòü äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

                 145. Доставка документів до виконавчого комітету Шосткинської міської ради здійснюється через систему взаємодії, а також може здійснюватися з використанням засобів поштового зв’язку та кур’єрською службою.
	146.Усі документи приймаються централізовано загальним відділом Шосткинської міської ради. Документи, що надійшли в неробочий час, приймаються працівниками служби «1555».
	Порядок розкриття конвертів визначається цією Інструкцією.
	У загальному відділі Шосткинської міської ради розкриваються всі конверти, крім тих, що мають надпис «особисто». У такому випадку реєстраційний індекс та дата реєстрації наноситься на конверт.
	 Рекомендована, спеціальна кореспонденція та кореспонденція з оголошеною цінністю приймається під підпис у журналі, реєстрі або повідомленні про вручення загальним відділом міської ради або особою, зазначеною у повідомленні.
        147. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ ç â³äì³òêîþ «Òåðì³íîâî» ô³êñóºòüñÿ íå ëèøå äàòà, à é ãîäèíè òà õâèëèíè äîñòàâêè.
	148. Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа або коли в конверті відсутні окремі документи чи 


встановлено невідповідність номерів документів номерам, зазначеним на конверті, а також адресні ярлики рекомендованих конвертів і пакетів.
Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ â³äñóòíîñò³ äîäàòê³â, çàçíà÷åíèõ ó äîêóìåíò³, àáî îêðåìèõ àðêóø³â, à òàêîæ çà íàÿâíîñò³ ïîìèëîê â îôîðìëåíí³ äîêóìåíòà, ùî óíåìîæëèâëþº éîãî âèêîíàííÿ (â³äñóòí³ñòü ï³äïèñó, â³äáèòêó ïå÷àòêè, ãðèôó çàòâåðäæåííÿ òîùî) äîêóìåíò íå ðåºñòðóºòüñÿ ³ ïîâåðòàºòüñÿ  â³äïðàâíèêîâ³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè ïîâåðíåííÿ àáî éîìó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ïîâåðíåííÿ äîêóìåíòà òåëåôîíîì. 
У разі пошкодження конверта робиться відповідна відмітка у поштовому реєстрі.
У разі відсутності, нецілісності вкладень внаслідок пошкодження конверта, упакування, що призвело до неможливості прочитання тексту документа, складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається кореспонденту, а інший зберігається у службі діловодства.
	149. Äîêóìåíò ïîâåðòàºòüñÿ â³äïðàâíèêîâ³ áåç ðîçãëÿäó ó ðàç³ éîãî íàäõîäæåííÿ íå çà àäðåñîþ, íàäõîäæåííÿ ïàïåðîâîãî ïðèì³ðíèêà äîêóìåíòà, ÿêèé  âæå íàä³éøîâ ó åëåêòðîíí³é ôîðì³ ÷åðåç ñèñòåìó âçàºìîä³¿, àáî 

íàäõîäæåííÿ äîêóìåíòà ó ïàïåðîâ³é ôîðì³.
   150. Ó ðàç³ îäåðæàííÿ  ôàêñèì³ëüíîãî ïîâ³äîìëåííÿ äîêóìåíò ìîæå íå ðåºñòðóâàòèñÿ. 



Попередній розгляд документів

	151. Усі вхідні документи підлягають попередньому розгляду у загальному відділі Шосткинської міської ради .
	152. Під час  попереднього розгляду визначається:
	 чи має документ бути допущений до  реєстрації;
	 чи потребує розгляду  заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому або передачі, після присвоєння облікового номеру, до структурного підрозділу або структурних підрозділів  Шосткинської міської ради, відповідно до функціональних обов’язків. 
	153. На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір документів, що не підлягають реєстрації в загальному відділі Шосткинської міської ради, а також таких, що визначено у додатку 4.
       	
Реєстрація документів

	154.Реєстрація документів всіх категорій полягає у створенні  запису  облікових даних про документ та оформлення  реєстраційно-контрольної картки із зазначенням обов’язкових реквізитів,  за допомогою яких фіксується факт створення, відправлення або одержання документа шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим внесенням у реєстраційно-контрольну картку  необхідних відомостей (додаток 7).
	

У разі потреби перелік обов’язкових реквізитів реєстраційно-контрольної картки може бути доповнений.
              Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, моніторингу стану  виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації.
     155. Реєстрація  документів проводиться централізовано загальним відділом міської ради, крім окремих груп спеціалізованих документів, що реєструються відповідно:
 	1). документів, що стосуються напрямків діяльності  структурних підрозділів міської ради – структурними підрозділами міської ради;
	2). äîêóìåíò³â «Òàºìíî» «Ë³òåð Ì» -  â³ää³ëîì ìîá³ë³çàö³éíî¿ òà ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ ðàäè.  
	3). ð³øåíü ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ç êàäðîâèõ ïèòàíü, â³äïóñòîê, â³äðÿäæåíü,   àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – îðãàí³çàö³éíèì â³ää³ëîì ì³ñüêî¿ ðàäè.
	

156. Документи реєструються лише один раз: вхідні - у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час, створювані - у день підписання або затвердження.
        157. У разі передачі зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу Шосткинської міської ради до іншого,  новий реєстраційний індекс на документі не проставляється.
	158.Документи реєструються за групами залежно від назви, виду, автора і змісту документів. Наприклад окремо реєструються:
  	акти органів державної влади, доручення вищих посадових осіб,  запити, звернення, кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації, рішення обласної ради, протоколи колегіальних органів, службові листи; заяви від юридичних та фізичних осіб;
розпорядження  міського голови з основної діяльності;
розпорядження  міського голови з кадрових питань (особового складу) ;
рішення виконкому;
рішення міської ради;
звернення громадян;
запити на інформацію;
службова кореспонденція;
листи, довідки, створені у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради.
159. Реєстрація документа здійснюється з використанням журнальної та карткової форми реєстрації.
160. У разі застосування системи електронного діловодства формується єдина централізована база реєстраційних даних виконавчого комітету Шосткинської міської ради, що забезпечує працівників інформацією про всі документи у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради та їх місцезнаходження.
	


Îðãàí³çàö³ÿ ïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â òà ¿õ âèêîíàííÿ

	161. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ äîêóìåíò³â çàãàëüíèì â³ää³ëîì Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çã³äíî ãðàô³êó, çä³éñíþºòüñÿ ïåðåäà÷à äîêóìåíò³â êåð³âíèöòâó ³ ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ì³ñüêî¿ ðàäè.	
	162. Çàðåºñòðîâàí³ äîêóìåíòè ïåðåäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä ì³ñüêîìó ãîëîâ³, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ –  òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè ì³ñüêîãî ãîëîâè â äåíü ¿õ íàäõîäæåííÿ àáî íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ, ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîêóìåíò³â ï³ñëÿ 17 ãîäèíè. 
	Àêòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, äîðó÷åííÿ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, çàïèòè ³ çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â, à òàêîæ êîðåñïîíäåíö³ÿ Âåðõîâíî¿  Ðàäè, Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, êîðåñïîíäåíö³ÿ, ùî íàäõîäèòü â³ä óñòàíîâ âèùîãî ð³âíÿ, ïåðåäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä íåâ³äêëàäíî.
	

163. Äîêóìåíòè, ðîçãëÿíóò³ êåð³âíèöòâîì, ïîâåðòàþòüñÿ  ç â³äïîâ³äíîþ ðåçîëþö³ºþ  çàãàëüíîìó â³ää³ëó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çä³éñíþº ïåðåäà÷ó äîêóìåíò³â íà âèêîíàííÿ.
	164. Äîêóìåíò, âèêîíàâöÿìè ÿêîãî º ê³ëüêà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðåäàºòüñÿ  âèêîíàâöÿì îäíî÷àñíî ó âèãëÿä³ êîï³é ç ïåðåäà÷åþ îðèã³íàëó ãîëîâíîìó âèêîíàâöþ, âèçíà÷åíîìó ó ðåçîëþö³¿ ïåðøèì.
	165. Ôàêò ïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â âèêîíàâöÿì ô³êñóºòüñÿ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ â³äì³òêè  â ðåºñòðàö³éíî-êîíòðîëüí³é êàðòö³ ³ç çàçíà÷åííÿì ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîíàâö³â ÿêèì ïåðåäàíî ïàïåðîâèé îðèã³íàë äîêóìåíòà òà éîãî êîï³¿.
	166. Ïåðåäà÷à äîêóìåíò³â ç îäíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî ³íøîãî â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç çàãàëüíèé â³ää³ë, ÿêèé ðîáèòü â³äïîâ³äí³ â³äì³òêè â ðåºñòðàö³éíî-êîíòðîëüí³é êàðòö³.
	167. Ïåðåäà÷à äîêóìåíò³â ó ìåæàõ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç îñîáó, â³äïîâ³äàëüíó çà ä³ëîâîäñòâî â ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ë³ Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
	168. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ äîêóìåíòà íåñóòü îñîáè, çàçíà÷åí³ â ðîçïîðÿä÷îìó äîêóìåíò³, ðåçîëþö³¿ ì³ñüêîãî ãîëîâè , éîãî çàñòóïíèêè òà ïðàö³âíèêè, ÿêèì áåçïîñåðåäíüî äîðó÷åíî éîãî âèêîíàííÿ.
Ãîëîâíèé âèêîíàâåöü îðãàí³çîâóº ðîáîòó ñï³ââèêîíàâö³â, çîêðåìà, âèçíà÷àº ñòðîêè ïîäàííÿ íèìè ïðîïîçèö³é, ïîðÿäîê ïîãîäæåííÿ ³ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó äîêóìåíòà. Ñï³ââèêîíàâö³ â³äïîâ³äàþòü çà ï³äãîòîâêó íà íàëåæíîìó ð³âí³ òà ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ ãîëîâíîìó âèêîíàâöþ ïðîïîçèö³é. Ó ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é ñï³ââèêîíàâöÿìè ãîëîâíèé âèêîíàâåöü ³íôîðìóº ïðî öå êåð³âíèêà, ÿêèé íàäàâ äîðó÷åííÿ.
	169. Âèêîíàííÿ äîêóìåíòà ïåðåäáà÷àº çáèðàííÿ òà îïðàöþâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ï³äãîòîâêó ïðîåêòó â³äïîâ³ä³ íà äîêóìåíò ÷è íîâîãî äîêóìåíòà,  éîãî îôîðìëåííÿ, ïîãîäæåííÿ, ïîäàííÿ äëÿ ï³äïèñàííÿ íà



çàòâåðäæåííÿ) ì³ñüêîìó ãîëîâ³, çàñòóïíèêàì ì³ñüêîãî ãîëîâè, ñåêðåòàðþ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåðóþ÷îìó ñïðàâàìè âèêîíêîìó.
	170.Ïåðåä ïîäàííÿì ïðîåêòó äîêóìåíòà íà ï³äïèñ ì³ñüêîìó ãîëîâ³, çàñòóïíèêàì ì³ñüêîãî  ãîëîâè, ñåêðåòàðþ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåðóþ÷îìó ñïðàâàìè 
âèêîíêîìó àâòîð äîêóìåíòà, çîáîâ’ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè ïðàâèëüí³ñòü éîãî ñêëàäåííÿ òà îôîðìëåííÿ, ïîñèëàííÿ íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, óòî÷íèòè öèôðîâ³ äàí³, íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ â³ç ³ äîäàòê³â.
	171. Äîêóìåíò ïîäàºòüñÿ íà ï³äïèñ ðàçîì ç äîêóìåíòàìè, íà âèêîíàííÿ ÷è íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ éîãî ñêëàäåíî.
	172. Якщо документ надсилається до кількох установ, які не є користувачами системи взаємодії,  після його реєстрації,  автор документа організовує виготовлення необхідної кількості примірників.
	

173. Àâòîð äîêóìåíòà ó ðàç³ â³äïóñòêè, â³äðÿäæåííÿ, çâ³ëüíåííÿ çîáîâ’ÿçàíèé ïåðåäàòè ³íøîìó ïðàö³âíèêîâ³, çà ïîãîäæåííÿì ³ç ñâî¿ì áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèêîì àáî çã³äíî ç ä³þ÷èì ðîçïîä³ëîì,   óñ³ íåâèêîíàí³ äîêóìåíòè òà ïî³íôîðìóâàòè çàãàëüíèé â³ää³ë  Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïåðåäà÷ó äîêóìåíò³â. 

Організація моніторингу виконання документів

	174. Моніторинг виконанням документів здійснюється з метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання.
	 
	175.Строк виконання документа може встановлюватися в нормативно-правовому акті, розпорядчому документі або резолюції міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому.
	176. Строки можуть бути типовими або індивідуальними.
Типові строки виконання основних документів установлюються законодавством. Строки виконання основних документів наводяться у  додатку 5. 
Індивідуальні строки встановлюються міським головою (заступником голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому). 
	177. Документи, в яких не зазначено строк виконання, які не є документами інформаційного характеру або не містять контрольних завдань, повинні бути виконані не пізніше ніж за 30  днів з моменту реєстрації документа у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради. 
	178. Якщо завдання потребує термінового виконання, у тексті завдання обов’язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання.
	179. Співвиконавці зобов’язані подати пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання завдання.
	180. У разі потреби індивідуальний строк виконання документа може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається безпосередньо посадовій особі, яка встановила строк. Відповідне прохання 

не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку.
	181. Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, визначених у постановах Верховної Ради України та актах Президента України, що надіслані Кабінетом Міністрів України, подається Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з проектом листа, адресованого відповідно керівникові Апарату Верховної Ради України чи Главі Адміністрації Президента України, за сім днів до закінчення встановленого строку.
	182. Безпосередній моніторинг виконання документа проводиться на підставі резолюції міського голови (заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому).
	

183. Реєстраційно-контрольні картки документів, щодо виконання яких проводиться моніторинг, для зручності можуть групуватися за строками (наближення строків) виконання документів, за виконавцями, кореспондентами або групами (розпорядження з основної діяльності, розпорядження з адміністративно господарських питань, доручення вищих органів влади тощо).
	184. На  один документ може бути заведена лише одна реєстраційно-контрольна картка незалежно від кількості виконавців або строків виконання окремих завдань, визначених у документі.
	185. Дані про хід виконання документа можуть вноситися до реєстраційно-контрольної картки на підставі їх запиту телефоном або під час перевірки роботи структурного підрозділу – виконавця.
	186. За запитом структурного підрозділу Шосткинської міської ради загальний відділ надає інформацію про документи, виконавцем яких є відповідний підрозділ, щодо яких проводиться моніторинг.
	187. Інформація про стан виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця і подається керуючому справами виконкому.  
	
Інформаційно-довідкова робота з документами

	188. Засади проведення інформаційно-довідкової роботи з документами визначаються Інструкцією з діловодства в електронній формі.
	
Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів

	189. Âèõ³äí³ äîêóìåíòè ó ïàïåðîâ³é ôîðì³  íàäñèëàþòüñÿ àäðåñàòàì ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó, à òàêîæ äîñòàâëÿþòüñÿ  íàðî÷íèì.
	190.Îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ â³äïðàâëåííÿ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó çä³éñíþºòüñÿ çàãàëüíèì â³ää³ëîì ì³ñüêî¿ ðàäè, â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó.
	191. Âèõ³äí³ äîêóìåíòè îïðàöüîâóþòüñÿ ³ íàäñèëàþòüñÿ öåíòðàë³çîâàíî â äåíü ¿õ íàäõîäæåííÿ â³ä ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â - âèêîíàâö³â àáî íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ.
	192. Не допускається:
	

 надсилання або передача документів без їх реєстрації у загальному відділі Шосткинської міської ради;
	дублетне надсилання примірника, у тому числі оригінального документа у паперовій формі, якщо його примірник або копію вже надіслано в електронній формі через систему взаємодії.
	193. Під час приймання від виконавців вихідних документів працівники загального відділу Шосткинської міської ради зобов’язані перевірити:
	

правильність оформлення документа (склад і розміщення в ньому всіх реквізитів);
наявність і правильність зазначення адреси;
наявність на документі відмітки про додатки;
наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього;
наявність віз на паперовому примірнику вихідного документа, що залишається у справах виконавчого комітету;
наявність  додатків та відповідність заявленому складу;
відповідність кількості примірників кількості адресатів.
	194.На оригіналах документів, що підлягають поверненню, на верхньому правому полі першої сторінки ставиться штамп «Підлягає поверненню».
	195. Документи, що надсилаються одночасно одному і тому ж адресатові, вкладаються в один конверт (упакування). 
	На конверті проставляються реєстраційні індекси всіх документів, які містяться у конверті.
	196. Адреси можуть наноситися на конверт друкарським способом.
	197. Документи, що доставляються нарочним, передаються адресатам під підпис у відповідній книзі.
	198. Досилання або заміна надісланого раніше документа здійснюються за вказівкою посадової особи, яка підписала документ або керівника загального відділу Шосткинської міської ради. У такому випадку в документі зазначається, що він є досиланням або надсилається на заміну раніше надісланому.
	199. Структурні підрозділи Шосткинської міської ради та окремі виконавці зобов’язані передавати вихідні документи та інші поштові відправлення до загального відділу міської ради до 16 години.
	

 Ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ó ä³ëîâîäñòâ³

Ñêëàäåííÿ íîìåíêëàòóðè ñïðàâ
200. Îñíîâí³ çàñàäè ñêëàäåííÿ íîìåíêëàòóðè ñïðàâ, ôîðìóâàííÿ ñïðàâ òà çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â â ì³ñüê³é ðàä³ òà ¿¿ âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ âèçíà÷àþòüñÿ Ïðàâèëàìè îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà òà àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ó äåðæàâíèõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â 


óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 18.06.2015 ¹ 1000/5.
Ö³ºþ ²íñòðóêö³ºþ âèçíà÷àþòüñÿ îêðåì³ îñîáëèâîñò³ ñèñòåìàòèçàö³¿ òà  çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ÿê³ âèçíàþòüñÿ îá´ðóíòîâàíèìè äëÿ ñòâîðåííÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ¿¿ âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³.
201. Íîìåíêëàòóðà ñïðàâ — öå îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ êîæíî¿ óñòàíîâè 

ïåðåë³ê íàçâ (çàãîëîâê³â) ñïðàâ, ùî ôîðìóþòüñÿ â ¿¿ ä³ëîâîäñòâ³, ³ç çàçíà÷åííÿì ñòðîê³â çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñïðàâ 
(äîäàòêè 7 ³ 8).
202. Çâåäåíà íîìåíêëàòóðà ñïðàâ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè ñêëàäàºòüñÿ ó ÷îòèðüîõ ïðèì³ðíèêàõ, ÿêà ñõâàëþºòüñÿ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ àðõ³âíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîãîäæóºòüñÿ ç Äåðæàâíèì àðõ³âîì Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ îäèí ðàç íà ï’ÿòü ðîê³â àáî íåâ³äêëàäíî â ðàç³ ³ñòîòíèõ çì³í ó âëàñíîñò³ ìàéíà, ñòðóêòóð³, ôóíêö³ÿõ òà õàðàêòåð³ ðîáîòè óñòàíîâè, âòðàòè ÷èííîñò³ òèïîâèì (ãàëóçåâèì) ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â ³ç çàçíà÷åííÿì ñòðîê³â ¿õ çáåð³ãàííÿ.  Ïåðøèé (íåäîòîðêàííèé) ïðèì³ðíèê çâåäåíî¿ íîìåíêëàòóðè ñïðàâ çáåð³ãàºòüñÿ ó ñëóæá³ ä³ëîâîäñòâà, äðóãèé — âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñëóæáîþ ä³ëîâîäñòâà ÿê ðîáî÷èé, òðåò³é — ïåðåäàºòüñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîãî çà àðõ³â  âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ôîðìóâàííÿì ñïðàâ â âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ, ÷åòâåðòèé – íàäàºòüñÿ àðõ³âíîìó â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè.
203. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè àïàðàòó âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè îòðèìóþòü âèòÿãè ç â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ë³â çàòâåðäæåíî¿ çâåäåíî¿ íîìåíêëàòóðè ñïðàâ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ðîáîò³. Âèêîíàâ÷³ îðãàíè ì³ñüêî¿ ðàäè ñòâîðþþòü âëàñí³ íîìåíêëàòóðè ñïðàâ.
204. Ãðàôè íîìåíêëàòóðè ñïðàâ çàïîâíþþòüñÿ òàêèì ÷èíîì.
Ó ãðàô³ 1 ïðîñòàâëÿºòüñÿ ³íäåêñ êîæíî¿ ñïðàâè. ²íäåêñ ñïðàâè ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ñêëàäàºòüñÿ ç ³íäåêñó ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè (çà øòàòíèì ðîçïèñîì àáî êëàñèô³êàòîðîì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â) òà ïîðÿäêîâîãî íîìåðà ñïðàâè â ìåæàõ ï³äðîçä³ëó. Íàïðèêëàä: 06-12, äå 06 — ³íäåêñ ñàìîñò³éíîãî â³ää³ëó, 12 — ïîðÿäêîâèé íîìåð ñïðàâè, àáî 04.1—07, äå 04.1 — ³íäåêñ â³ää³ëó ó ñêëàä³ óïðàâë³ííÿ, 07 — ïîðÿäêîâèé íîìåð ñïðàâè.
Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ó ñïðàâ³ òîì³â ³íäåêñ ñòàâèòüñÿ íà êîæíîìó òîì³, íàïðèêëàä: ò. 1, ò. 2.
Ó ãðàôó 2 âêëþ÷àþòüñÿ çàãîëîâêè ñïðàâ (òîì³â).
Çàãîëîâîê ñïðàâè ïîâèíåí ÷³òêî ó ñòèñë³é óçàãàëüíåí³é ôîðì³ â³äîáðàæàòè ñêëàä ³ çì³ñò äîêóìåíò³â ñïðàâè.
Íå äîçâîëÿºòüñÿ âæèâàííÿ â çàãîëîâêàõ ñïðàâ íåêîíêðåòíèõ ôîðìóëþâàíü («ð³çí³ ìàòåð³àëè», «çàãàëüíå ëèñòóâàííÿ», «âõ³äíà êîðåñïîíäåíö³ÿ», «âèõ³äíà êîðåñïîíäåíö³ÿ» òîùî), à òàêîæ âñòàâíèõ ñë³â ³ ñêëàäíèõ ñèíòàêñè÷íèõ çâîðîò³â.
Ï³ä ÷àñ ôîðìóëþâàííÿ çàãîëîâê³â ñïðàâ âðàõîâóþòüñÿ òàê³ îçíàêè ôîðìóâàííÿ ñïðàâ, ÿê íîì³íàëüíà, àâòîðñüêà, êîðåñïîíäåíòñüêà, ïðåäìåòíî-ïèòàëüíà, õðîíîëîã³÷íà, ãåîãðàô³÷íà.
Äîêóìåíòè ôîðìóþòüñÿ ó ñïðàâè íà îñíîâ³ îêðåìî¿ îçíàêè àáî ñïîëó÷åííÿ îçíàê.


Çàãîëîâîê ñïðàâè ñêëàäàºòüñÿ ç åëåìåíò³â, ùî ðîçì³ùóþòüñÿ ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: íàçâà âèäó ñïðàâè (ëèñòóâàííÿ, æóðíàë, êíèãà òîùî) ÷è âèäó äîêóìåíò³â ó ñïðàâ³ (íàêàçè, ïðîòîêîëè, àêòè òîùî); àâòîð äîêóìåíò³â (íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè, ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó); êîðåñïîíäåíò àáî àäðåñàò (íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè, äî ÿêî¿ àäðåñîâàí³ àáî â³ä ÿêî¿ íàä³éøëè äîêóìåíòè); 

êîðîòêèé çì³ñò äîêóìåíò³â ñïðàâè (ïèòàííÿ, ç ÿêîãî ôîðìóºòüñÿ ñïðàâà); íàçâà ðåã³îíó (òåðèòîð³¿), ç ÿêîþ ïîâ’ÿçàíèé çì³ñò äîêóìåíòà; äàòà (ïåð³îä), äî ÿêî¿ íàëåæàòü äîêóìåíòè ñïðàâè; âêàç³âêè íà íàÿâí³ñòü êîï³é äîêóìåíò³â ó ñïðàâ³ (ó ðàç³ ïîòðåáè).
Ó çàãîëîâêàõ îñîáîâèõ (ïåðñîíàëüíèõ) òà ³íøèõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü äîêóìåíòè ç îäíîãî ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ïîñë³äîâí³ñòþ âåäåííÿ ïðîöåäóð ä³ëîâîäñòâà, âæèâàºòüñÿ òåðì³í «ñïðàâà», íàïðèêëàä: «Îñîáîâà ñïðàâà», «Ïåðñîíàëüíà ñïðàâà».
Ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü äîêóìåíòè ç îäíîãî ïèòàííÿ, íå ïîâ’ÿçàí³ ïîñë³äîâí³ñòþ âåäåííÿ ïðîöåäóð ä³ëîâîäñòâà, âæèâàºòüñÿ òåðì³í «äîêóìåíòè», à ï³ñëÿ íüîãî â äóæêàõ çàçíà÷àþòüñÿ îñíîâí³ âèäè äîêóìåíò³â ñïðàâè, íàïðèêëàä: «Äîêóìåíòè (ïëàíè, àíêåòè, äîâ³äêè) ïðî ïðîâåäåííÿ îãëÿäó ñòàíó ä³ëîâîäñòâà òà àðõ³âíî¿ ñïðàâè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ».
Òåðì³í «äîêóìåíòè» âæèâàºòüñÿ òàêîæ ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü äîêóìåíòè-äîäàòêè äî áóäü-ÿêîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà àáî ðîçïîðÿä÷îãî äîêóìåíòà ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó.
Ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ãðóïóâàííÿ äîêóìåíò³â îäíîãî âèäó, çàçíà÷àºòüñÿ âèä äîêóìåíòà ó ìíîæèí³ òà àâòîð äîêóìåíò³â, íàïðèêëàä: «Ïðîòîêîëè çàñ³äàíü âèêîíêîìó Øîñòêèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».
Ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü ëèñòóâàííÿ, çàçíà÷àþòüñÿ êîðåñïîíäåíò ³ êîðîòêèé çì³ñò äîêóìåíò³â, íàïðèêëàä: «Ëèñòóâàííÿ ç Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â ïðî çàòâåðäæåííÿ ³ çì³íó øòàòíîãî ðîçïèñó».
Ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü ëèñòóâàííÿ ç êîðåñïîíäåíòàìè, îäíîð³äíèìè çà õàðàêòåðîì ä³ÿëüíîñò³, òàê³ êîðåñïîíäåíòè íå ïåðåðàõîâóþòüñÿ, à çàçíà÷àºòüñÿ ¿õ óçàãàëüíåíå íàéìåíóâàííÿ, íàïðèêëàä: «Ëèñòóâàííÿ ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ».
Ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü ëèñòóâàííÿ ç ð³çíèìè êîðåñïîíäåíòàìè, òàê³ êîðåñïîíäåíòè íå çàçíà÷àþòüñÿ, íàïðèêëàä: «Ëèñòóâàííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ñåì³íàðó ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â êàäðîâèõ ñëóæá».
Ó çàãîëîâêàõ ñïðàâ, ùî ì³ñòÿòü ïëàíîâî-çâ³òíó äîêóìåíòàö³þ, çàçíà÷àºòüñÿ ïåð³îä (ì³ñÿöü, êâàðòàë, ï³âð³÷÷ÿ, ð³ê), â ÿêîìó ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, àáî ïåð³îä ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ, íàïðèêëàä:
1. Ïëàí îñíîâíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â óñòàíîâè íà 2012 ð³ê.
2. Çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè çà 2011 ð³ê. 
ßêùî ñïðàâà ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ òîì³â, ôîðìóëþºòüñÿ çàãàëüíèé çàãîëîâîê ñïðàâè ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà òîìà.
Ï³ä ÷àñ ðîçì³ùåííÿ çàãîëîâê³â ñïðàâ ó íîìåíêëàòóð³ âðàõîâóºòüñÿ âàæëèâ³ñòü äîêóìåíò³â, âêëþ÷åíèõ äî ñïðàâè, ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê òà ñòðîêè 


çáåð³ãàííÿ. Íà ïî÷àòêó ðîçì³ùóþòüñÿ çàãîëîâêè ñïðàâ ùîäî äîêóìåíò³â, ÿê³ íàä³éøëè â³ä îðãàí³â âèùîãî ð³âíÿ, äàë³ — ùîäî îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷î¿ äîêóìåíòàö³¿, ïëàíîâî-çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ëèñòóâàííÿ, îáë³êîâî-äîâ³äêîâèõ âèä³â äîêóìåíò³â.


Ãðàôà 3 íîìåíêëàòóðè çàïîâíþºòüñÿ íàïðèê³íö³ êàëåíäàðíîãî ðîêó.
Ó ãðàô³ 4 íîìåíêëàòóðè çàçíà÷àþòüñÿ ñòðîêè çáåð³ãàííÿ ñïðàâ, íîìåðè ñòàòåé çà ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â ³ç ñòðîêàìè çáåð³ãàííÿ.
Ó ãðàô³ 5 ðîáëÿòüñÿ ïîçíà÷êè ïðî ïåðåõ³äí³ ñïðàâè; ïðî ôîðìó ñòâîðåííÿ äîêóìåíò³â ñïðàâè (åëåêòðîííà, ïàïåðîâà, çì³øàíà); ïðî ïîñàäîâèõ îñ³á, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ôîðìóâàííÿ ñïðàâ; ïðî ïåðåäà÷ó ñïðàâ äî â³äïîâ³äàëüíîãî çà àðõ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè ÷è ³íøèõ óñòàíîâ äëÿ ¿õ ïðîäîâæåííÿ òîùî.

Ôîðìóâàííÿ ñïðàâ
205. Ôîðìóâàííÿ ñïðàâ — öå ãðóïóâàííÿ âèêîíàíèõ äîêóìåíò³â ó ñïðàâè â³äïîâ³äíî äî íîìåíêëàòóðè ñïðàâ.
206. Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ñïðàâ íå äîïóñêàºòüñÿ âêëþ÷åííÿ äî ñïðàâ ÷îðíîâèõ, îñîáèñòèõ äîêóìåíò³â, ðîçìíîæåíèõ êîï³é òà äîêóìåíò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ. Äîêóìåíòè ïîñò³éíîãî ³ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ ãðóïóþòüñÿ ó ñïðàâè îêðåìî. Çà îáñÿãîì ñïðàâà ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 250 ñòîð³íîê (30—40 ì³ë³ìåòð³â çàâòîâøêè).
207. Äîêóìåíòè ãðóïóþòüñÿ ó ñïðàâè â õðîíîëîã³÷íîìó òà/àáî ëîã³÷íîìó ïîðÿäêó.
208. Ïîëîæåííÿ, ïðàâèëà, ³íñòðóêö³¿ òîùî, çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿä÷èìè äîêóìåíòàìè, ãðóïóþòüñÿ ðàçîì ³ç çàçíà÷åíèìè äîêóìåíòàìè.
209. Ðîçïîðÿäæåííÿ (íàêàçè) ç ïèòàíü îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü, ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) ãðóïóþòüñÿ ó ð³çí³ ñïðàâè. Ðîçïîðÿäæåííÿ (íàêàçè) ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) ãðóïóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ¿õ âèä³â òà ñòðîê³â çáåð³ãàííÿ.
210. Äîêóìåíòè çàñ³äàíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè ãðóïóþòüñÿ ó ñïðàâó:
ïðîòîêîëè ³ äîêóìåíòè äî íèõ (äîïîâ³ä³, äîâ³äêè òîùî).
211. Ïðîòîêîëè çàñ³äàíü âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè ãðóïóþòüñÿ ó ñïðàâè â õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó ³ çà íîìåðàìè. Äîêóìåíòè äî çàñ³äàíü ñèñòåìàòèçóþòüñÿ çà äàòàìè òà íîìåðàìè ïðîòîêîë³â, à â ìåæàõ ãðóïè äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ îäíîãî ïðîòîêîëó, — çà ïîðÿäêîì äåííèì çàñ³äàííÿ.
212. Äîðó÷åííÿ óñòàíîâ âèùîãî ð³âíÿ ³ äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ¿õ âèêîíàííÿì, ãðóïóþòüñÿ ó ñïðàâè çà íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó àáî çà àâòîðàìè ³í³ö³àòèâíèõ äîêóìåíò³â. Ó ñïðàâ³ äîêóìåíòè ñèñòåìàòèçóþòüñÿ çà äàòàìè äîðó÷åíü.
213. Çàòâåðäæåí³ ïëàíè, çâ³òè, êîøòîðèñè ãðóïóþòüñÿ ó ñïðàâè îêðåìî â³ä ïðîåêò³â öèõ äîêóìåíò³â.
214. Ëèñòóâàííÿ ãðóïóºòüñÿ çà çì³ñòîì òà êîðåñïîíäåíòñüêîþ îçíàêîþ ³ 


ñèñòåìàòèçóºòüñÿ â õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó: äîêóìåíò-â³äïîâ³äü ðîçì³ùóºòüñÿ çà äîêóìåíòîì-çàïèòîì.


215. Îñîáîâ³ ñïðàâè ïîñàäîâèõ îñ³á ôîðìóþòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÍÀÄÑ. 
216. Ðîçðàõóíêîâî-ïëàò³æí³ â³äîìîñò³ (îñîáîâ³ ðàõóíêè) ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ñèñòåìàòèçóþòüñÿ â ìåæàõ ðîêó çà ïð³çâèùàìè â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó, à â³äîìîñò³ ùîäî âèïëàòè ãðîøåé (â³äîìîñò³ ùîäî íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè) ïîâèíí³ áóòè ñôîðìîâàí³ ùîì³ñÿöÿ çà êàëåíäàðíèé ð³ê.
217. Ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî ³ êîíòðîëü çà ôîðìóâàííÿì ñïðàâ â àïàðàò³ âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþþòüñÿ çàãàëüíèì â³ää³ëîì òà â³äïîâ³äàëüíèì çà àðõ³â àïàðàòó âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â
218. Äîêóìåíòè ç ÷àñó ñòâîðåííÿ (íàäõîäæåííÿ) ³ äî ïåðåäà÷³ äî â³äïîâ³äàëüíîãî çà àðõ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè çáåð³ãàþòüñÿ çà ì³ñöåì ¿õ ñòâîðåííÿ. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè çáåð³ãàþòüñÿ çà ì³ñöåì ¿õ âèäàííÿ, à äîêóìåíòè ùîäî ¿õ ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òîùî — çà ì³ñöåì ñòâîðåííÿ.
219. Çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ³ ñïðàâ  çàáåçïå÷óþòü âèêîíàâ÷³ îðãàíè ì³ñüêî¿ ðàäè çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ (â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü). 
220. Ñïðàâè çáåð³ãàþòüñÿ ó ñïåö³àëüí³é ê³ìíàò³ ó âåðòèêàëüíîìó ïîëîæåíí³ â øàôàõ, ùî çàêðèâàþòüñÿ.
221. Äëÿ ï³äâèùåííÿ îïåðàòèâíîñò³ ïîøóêó äîêóìåíò³â ñïðàâè ðîçì³ùóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîìåíêëàòóðè ñïðàâ. Íà êîð³íöÿõ îáêëàäèíîê ñïðàâ çàçíà÷àþòüñÿ ³íäåêñè çà íîìåíêëàòóðîþ.
222. Âèäà÷à ñïðàâ, ñêëàäåíèõ ç äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ïðàö³âíèêàì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþºòüñÿ ç äîçâîëó êåð³âíèêà ñëóæáè ä³ëîâîäñòâà, ³íøèì óñòàíîâàì - ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó êåðóþ÷îãî ñïðàâàìè âèêîíêîìó. Íà âèäàíó ñïðàâó ñêëàäàºòüñÿ êàðòêà-çàì³ííèê. Ó êàðòö³ çàçíà÷àþòüñÿ íàéìåíóâàííÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ³íäåêñ ñïðàâè, çàãîëîâîê ñïðàâè, äàòà ¿¿ âèäà÷³, îñîáà, ÿê³é ñïðàâó âèäàíî, äàòà ¿¿ ïîâåðíåííÿ, ï³äïèñè îñ³á, ÿê³ âèäàëè òà ïðèéíÿëè ñïðàâó.
223. Íàäàííÿ ñïðàâ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íå á³ëüø ÿê íà îäèí ì³ñÿöü.
224. Âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ³ç ñïðàâè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ çàáîðîíÿºòüñÿ. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â äîïóñêàºòüñÿ ç äîçâîëó êåðóþ÷îãî ñïðàâàìè âèêîíêîìó ç îáîâ’ÿçêîâèì çàëèøåííÿì ó ñïðàâ³ çàñâ³ä÷åíèõ íàëåæíèì ÷èíîì êîï³é òà ïðîòîêîëó âèëó÷åííÿ (âè¿ìêè). 

V. Ïîðÿäîê ï³äãîòîâêè ñïðàâ äî ïåðåäà÷³ äëÿ àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ

Åêñïåðòèçà ö³ííîñò³ äîêóìåíò³â




225. Îñíîâí³ çàñàäè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ö³ííîñò³, ñêëàäåííÿ îïèñ³â ñïðàâ, îôîðìëåííÿ ñïðàâ òà ïåðåäà÷³ ñïðàâ äî â³äïîâ³äàëüíîãî çà àðõ³â âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè âèçíà÷àþòüñÿ Ïðàâèëàìè îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà òà àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ó äåðæàâíèõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 18.06.2015 ¹ 1000/5.
Öèìè Ïðàâèëàìè âèçíà÷àþòüñÿ îêðåì³ îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè ñïðàâ, ñôîðìîâàíèõ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, äî ïåðåäà÷³ äëÿ àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ÿê³ âèçíàþòüñÿ îá´ðóíòîâàíèìè äëÿ ñòâîðåííÿ óñòàíîâîþ äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³.
226. Ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ö³ííîñò³ äîêóìåíò³â ïîëÿãàº ó ¿õ âñåá³÷íîìó âèâ÷åíí³ ç ìåòîþ âíåñåííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó àáî âèëó÷åííÿ ç íüîãî òà âñòàíîâëåííÿ ñòðîê³â çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â, ùî íå ï³äëÿãàþòü âíåñåííþ äî çàçíà÷åíîãî Ôîíäó.
227. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ö³ííîñò³ äîêóìåíò³â   âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè óòâîðþºòüñÿ ïîñò³éíî ä³þ÷à åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ.
228. Åêñïåðòèçà ö³ííîñò³ äîêóìåíò³â ïðîâîäèòüñÿ ùîðîêó ïðàö³âíèêîì, â³äïîâ³äàëüíèì çà àðõ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàçîì ç åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ ï³ä ìåòîäè÷íèì êåð³âíèöòâîì àðõ³âíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè.
229. Âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â äëÿ çíèùåííÿ áåç ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüî¿ åêñïåðòèçè ¿õ ö³ííîñò³ çàáîðîíÿºòüñÿ.
230. Â³äá³ð äîêóìåíò³â ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ òèïîâèõ òà â³äîì÷èõ (ãàëóçåâèõ) ïåðåë³ê³â äîêóìåíò³â ³ç ñòðîêàìè çáåð³ãàííÿ, íîìåíêëàòóðè ñïðàâ óñòàíîâè øëÿõîì ïåðåãëÿäó êîæíîãî àðêóøà ñïðàâè. Äîðó÷åííÿ îðãàí³â âëàäè âèùîãî ð³âíÿ, ùî íàä³éøëè äî óñòàíîâè ó âèãëÿä³ ïàïåðîâî¿ êîï³¿, íå ìîæóòü áóòè â³ä³áðàí³ ÿê äîêóìåíòè ïîñò³éíîãî ÷è òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ.
231. Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðòèçè ö³ííîñò³ äîêóìåíò³â â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè ñêëàäàºòüñÿ àêò ïðî âèëó÷åííÿ äëÿ çíèùåííÿ äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ (äîäàòîê 9).
232. Çâåäåí³ îïèñè ñïðàâ ïîñò³éíîãî, òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ òà ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) òà àêò ïðî âèëó÷åííÿ äëÿ çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, íå â³äíåñåíèõ äî Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó, ðîçãëÿäàþòüñÿ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè îäíî÷àñíî. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ àêòà ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ìàº ïðàâî çíèùèòè âèçíà÷åí³ íèì äîêóìåíòè. 
233. Àêò ïðî âèëó÷åííÿ äëÿ çíèùåííÿ äîêóìåíò³â ñêëàäàºòüñÿ ùîäî äîêóìåíò³â, íå âíåñåíèõ äî Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó, íà ñïðàâè ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó. Íàéìåíóâàííÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó çàçíà÷àþòüñÿ ïåðåä ãðóïîþ çàãîëîâê³â ñïðàâ öüîãî ï³äðîçä³ëó. 

Ñêëàäåííÿ îïèñ³â ñïðàâ, ùî ñêëàäåí³  ó  ïàïåðîâ³é  ôîðì³
        234. Îïèñ ñïðàâ - àðõ³âíèé äîâ³äíèê, ïðèçíà÷åíèé äëÿ îáë³êó òà ðîçêðèòòÿ çì³ñòó îäèíèöü çáåð³ãàííÿ, îäèíèöü îáë³êó, çàêð³ïëåííÿ ¿õ ñèñòåìàòèçàö³¿ ó 


ìåæàõ àðõ³âíîãî ôîíäó.
235. Îïèñè ñïðàâ óêëàäàþòüñÿ îêðåìî íà ñïðàâè ïîñò³éíîãî òà òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ òà ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó). Íà ñïðàâè òèì÷àñîâîãî (äî 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ îïèñè íå ñêëàäàþòüñÿ. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ ÷è ðåîðãàí³çàö³¿ óñòàíîâè òàê³ îïèñè ñêëàäàþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî.
236. Îïèñè ñïðàâ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêî¿ ðàäè ñêëàäàþòüñÿ ùîðîêó çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ (äîäàòîê 10) â³äïîâ³äàëüíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ çà ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðàö³âíèêà, â³äïîâ³äàëüíîãî çà àðõ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè.
237. Íîìåð îïèñó ñïðàâ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ ç ³íäåêñó ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó çà íîìåíêëàòóðîþ ñïðàâ ç äîäàâàííÿì ïî÷àòêîâî¿ ë³òåðè íàçâè êàòåãîð³¿ äîêóìåíò³â, ùî âêëþ÷àþòüñÿ äî îïèñó, òà ÷îòèðüîõ öèôð ðîêó, â ÿêîìó ðîçïî÷àòî ñïðàâè, âêëþ÷åí³ äî îïèñó. Íàïðèêëàä, îïèñè ñïðàâ ïîñò³éíîãî, òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ òà ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ³íä. 5, ùî ðîçïî÷àò³ ó 2011 ðîö³, ìàòèìóòü íîìåðè: 5 Ï — 2011; 5 Ò — 2011; 5 ÎÑ — 2011.
238. Ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ îïèñ³â ñïðàâ ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ âèìîã: 
êîæíà ñïðàâà âíîñèòüñÿ äî îïèñó ï³ä ñàìîñò³éíèì ïîðÿäêîâèì íîìåðîì (ÿêùî ñïðàâà ìàº ê³ëüêà òîì³â, êîæíèé òîì âíîñèòüñÿ äî îïèñó ï³ä îêðåìèì íîìåðîì); 
ãðàôè îïèñó îôîðìëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ íà îáêëàäèíö³ ñïðàâè; 
ó ðàç³ âíåñåííÿ äî îïèñó ê³ëüêîõ ñïðàâ ï³äðÿä ç îäíàêîâèì çàãîëîâêîì çàçíà÷àºòüñÿ ïîâí³ñòþ ëèøå çàãîëîâîê ïåðøî¿ ñïðàâè, à âñ³ ³íø³ îäíîð³äí³ ñïðàâè ïîçíà÷àþòüñÿ ñëîâàìè «òå ñàìå», ïðè öüîìó ³íø³ â³äîìîñò³ ïðî ñïðàâè âíîñÿòüñÿ äî îïèñó ïîâí³ñòþ (íà êîæí³é íîâ³é ñòîð³íö³ îïèñó çàãîëîâîê â³äòâîðþºòüñÿ ïîâí³ñòþ); 
ãðàôà îïèñó «Ïðèì³òêà» âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ â³äì³òîê ïðî îñîáëèâîñò³ ô³çè÷íîãî ñòàíó ñïðàâ, ïðî ïåðåäà÷ó ñïðàâ ³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì óñòàíîâè àáî ³íø³é óñòàíîâ³, ïðî íàÿâí³ñòü êîï³é äîêóìåíò³â ó ñïðàâ³.
239. Îïèñè ñïðàâ âåäóòüñÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíî¿ íàñêð³çíî¿ íóìåðàö³¿. Ñïðàâè êîæíîãî ðîêó ñòàíîâëÿòü ð³÷íèé ðîçä³ë îïèñó.
240. Ó ê³íö³ îïèñó ðîáèòüñÿ ï³äñóìêîâèé çàïèñ ³ç çàçíà÷åííÿì ê³ëüêîñò³ (öèôðàìè ³ ñëîâàìè) ñïðàâ, ùî îáë³êîâóþòüñÿ çà îïèñîì, à òàêîæ îáóìîâëþþòüñÿ îñîáëèâîñò³ íóìåðàö³¿ ñïðàâ â îïèñ³ (ë³òåðí³ òà ïðîïóùåí³ íîìåðè ñïðàâ).
241. Ó ð³÷íèé ðîçä³ë îïèñó ñïðàâ âíîñÿòüñÿ òàêîæ ñïðàâè, íå çàâåðøåí³ ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ó ê³íö³ ð³÷íèõ ðîçä³ë³â îïèñó êîæíîãî íàñòóïíîãî ðîêó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñïðàâè ïðîäîâæóâàëèñÿ â ä³ëîâîäñòâ³, çàçíà÷àºòüñÿ «Äîêóìåíòè ç öüîãî ïèòàííÿ äèâ. òàêîæ ó ðîçä³ë³ çà ______ ð³ê, ¹ _____».
242. Îïèñ ñïðàâ, ñêëàäåíèõ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, ñêëàäàºòüñÿ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, îäèí ç ÿêèõ ïåðåäàºòüñÿ ðàçîì ³ç ñïðàâàìè äî â³äïîâ³äàëüíîãî çà àðõ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè, à ³íøèé çàëèøàºòüñÿ ÿê êîíòðîëüíèé ïðèì³ðíèê ó ñëóæá³ ä³ëîâîäñòâà.
243. Íà îñíîâ³ îïèñ³â ñïðàâ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â â³äïîâ³äàëüíèé çà 

àðõ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè ãîòóº çâåäåí³ îïèñè ñïðàâ ïîñò³éíîãî òà òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ, ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó).
244. Çâåäåíèé îïèñ ñïðàâ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ó ÷îòèðüîõ ïðèì³ðíèêàõ, òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ — ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) — ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ. Îäèí ïðèì³ðíèê çàòâåðäæåíîãî îïèñó ïîäàºòüñÿ äåðæàâíîìó àðõ³âó.
245. Îïèñóâàòè äîêóìåíòè ïîñò³éíîãî òà òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ, ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) íåîáõ³äíî íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñïðàâ ó ä³ëîâîäñòâ³, à òàêîæ ïåðåäàâàòè äîêóìåíòè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ îïèñ³â ñïðàâ äî àðõ³âíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè â óñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì ñòðîêè. 

Îôîðìëåííÿ ñïðàâ, ñêëàäåíèõ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³
246. Îôîðìëåííÿ ñïðàâè ïîñò³éíîãî ³ òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ ïåðåäáà÷àº íóìåðàö³þ ñòîð³íîê ó ñïðàâ³, ñêëàäåííÿ ó ðàç³ ïîòðåáè âíóòð³øíüîãî îïèñó äîêóìåíò³â ñïðàâè, íàÿâí³ñòü çàñâ³ä÷óâàëüíîãî íàïèñó ñïðàâè ïðî ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê ³ ïðî îñîáëèâîñò³ ô³çè÷íîãî ñòàíó òà ôîðìóâàííÿ ñïðàâè, ï³äøèâàííÿ àáî îïðàâëåííÿ ñïðàâè, îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè ñïðàâè.
247. Äîêóìåíòè òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ, ñôîðìîâàí³ ó ñïðàâè, íå ï³äøèâàþòüñÿ, ñòîð³íêè íå íóìåðóþòüñÿ, óòî÷íåííÿ åëåìåíò³â îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè íå ïðîâîäèòüñÿ, çà âèíÿòêîì ïåðâèííî¿ áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿.
248. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ä³ëîâîäíîãî ðîêó äî íàïèñ³â íà îáêëàäèíêàõ ñïðàâ ïîñò³éíîãî ³ òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ âíîñÿòüñÿ íåîáõ³äí³ óòî÷íåííÿ, ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü çàãîëîâê³â ñïðàâ íà îáêëàäèíö³ çì³ñòó ï³äøèòèõ äîêóìåíò³â, âíîñÿòüñÿ ó ðàç³ ïîòðåáè äî çàãîëîâêà ñïðàâè äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ (ïðîñòàâëÿþòüñÿ íîìåðè íàêàç³â, ïðîòîêîë³â, çàçíà÷àþòüñÿ âèäè ³ ôîðìè çâ³òíîñò³ òîùî).
249. Äàòà íà îáêëàäèíö³ ñïðàâè ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ðîêó ïî÷àòêó ³ çàê³í÷åííÿ ñïðàâè; ó ñïðàâ³, ùî ìàº äîêóìåíòè çà á³ëüø ðàíí³ ðîêè, í³æ ð³ê óòâîðåííÿ ñïðàâè, ï³ä äàòîþ ðîáèòüñÿ íàïèñ «º äîêóìåíòè çà __ ðîêè».
250. Íà îáêëàäèíêàõ ñïðàâ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ê³ëüêîõ òîì³â, ïðîñòàâëÿþòüñÿ äàòè ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî äîêóìåíò³â êîæíîãî òîìó (÷àñòèíè). Ó ðàç³ çàçíà÷åííÿ òî÷íî¿ êàëåíäàðíî¿ äàòè ïðîñòàâëÿºòüñÿ ÷èñëî, ì³ñÿöü ³ ð³ê. ×èñëî ³ ð³ê ïîçíà÷àþòüñÿ àðàáñüêèìè öèôðàìè, ì³ñÿöü ïèøåòüñÿ ñëîâîì.
251. Íà îáêëàäèíö³ ñïðàâè ïðîñòàâëÿºòüñÿ íîìåð ñïðàâè çà çâåäåíèì îïèñîì ³ çà ïîãîäæåííÿì ç àðõ³âîì àïàðàòó âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè — íîìåð îïèñó ³ ôîíäó.
252. Ó ðàç³ çì³íè íàéìåíóâàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó (¿¿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â) ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ÿêèé îõîïëþþòü äîêóìåíòè ñïðàâè, àáî ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ ñïðàâè äî ³íøî¿ óñòàíîâè (ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) íà îáêëàäèíö³ ñïðàâè çàçíà÷àºòüñÿ íîâå íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè (ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó), à ïîïåðåäíº áåðåòüñÿ â äóæêè.
253. Íàïèñè íà îáêëàäèíêàõ ñïðàâ ïîñò³éíîãî òà òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ ðîáëÿòüñÿ ÷³òêî ÷îðíèì ñâ³òëîñò³éêèì ÷îðíèëîì àáî 

ïàñòîþ. Íàêëåþâàííÿ òèòóëüíîãî àðêóøà íà îáêëàäèíêó ñïðàâè íå äîïóñêàºòüñÿ. 

Çáåð³ãàííÿ ñïðàâ, ñêëàäåíèõ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, 
ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ì³ñüêî¿ ðàäè çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³
 (â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü)
254. Ñïðàâè ïîñò³éíîãî òà òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ, ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) ÷åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ¿õ âåäåííÿ óïîðÿäêîâóþòüñÿ òà îïèñóþòüñÿ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñüêî¿ ðàäè  çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ (â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü) äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ òà êîðèñòóâàííÿ.
255. Îïèñè ñïðàâ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ  âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ì³ñüêî¿ ðàäè çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ (â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü) ïåðåäàþòüñÿ äî çàãàëüíîãî â³ää³ëó  äëÿ ñêëàäàííÿ çâåäåíîãî îïèñó ñïðàâ ïîñò³éíîãî òà òðèâàëîãî (ïîíàä 10 ðîê³â) çáåð³ãàííÿ, ç êàäðîâèõ ïèòàíü (îñîáîâîãî ñêëàäó) .
256. Ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ âèêîíàâ÷èé êîì³òåò çîáîâ’ÿçàíà çàáåçïå÷èòè çáåð³ãàííÿ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â òà ïåðåäà÷ó äîêóìåíò³â, ùî íàëåæàòü äî Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíèõ ãðàíè÷íèõ ñòðîê³â ¿õ çáåð³ãàííÿ â âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ì³ñüêî¿ ðàäè çà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ (â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü) äëÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ äî àðõ³âíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè.


Êåðóþ÷èé ñïðàâàìè âèêîíêîìó                                               Îëåíà ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ




















            
Äîäàòîê 1 
äî ²íñòðóêö³¿
(ï.7)
ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÐÀÂÈËÀ 
 îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â
1. Äëÿ îôîðìëåííÿ òåêñò³â ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ãàðí³òóðà Times New Roman, øðèôò ðîçì³ðîì 12-14 äðóêàðñüêèõ ïóíêò³â àáî 8-12 äðóêàðñüêèõ ïóíêò³â äëÿ äðóêóâàííÿ ðåêâ³çèòó «Ïð³çâèùå âèêîíàâöÿ ³ íîìåð éîãî òåëåôîíó», âèíîñîê, ïîÿñíþâàëüíèõ íàïèñ³â äëÿ îêðåìèõ åëåìåíò³â òåêñòó äîêóìåíòó àáî éîãî ðåêâ³çèò³â òîùî. 
2.Ïðè îôîðìëåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ  øðèôò:
 íàï³âæèðíèé øðèôò âåëèêèìè ë³òåðàìè — äëÿ íàçâè âèäó äîêóìåíòà. Ó íàçâàõ âèä³â äîêóìåíò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó (ïîëîæåííÿ, ²íñòðóêö³¿, ïðàâèëà, ïîðÿäêè òîùî), ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ðîçïîðÿä÷èìè äîêóìåíòàìè, âåëèêèìè ë³òåðàìè íà îêðåìîìó ðÿäêó äðóêóºòüñÿ ò³ëüêè ïåðøå ñëîâî.
íàï³âæèðíèé (ïðÿìèé) — äëÿ çàãîëîâê³â , ï³äçàãîëîâê³â, íàçâ ðîçä³ë³â, ï³äðîçä³ë³â òîùî òà êîðîòêîãî çì³ñòó äîêóìåíòà.
3. Ïðè îôîðìëåíí³ òåêñò³â ì³æðÿäêîâèé ³íòåðâàë ïîâèíåí ñòàíîâèòè:
1 — äëÿ ñêëàäîâèõ òåêñòó äîêóìåíòà, ðåêâ³çèòó «Äîäàòîê» òà ïîñèëàííÿ íà äîêóìåíò, ùî ñòàâ ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äãîòîâêè (âèäàííÿ) ïîòî÷íîãî äîêóìåíòà;
1,5 — äëÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ðåêâ³çèò³â «Àäðåñàò», «Ãðèô ïîãîäæåííÿ» òà «Ãðèô çàòâåðäæåííÿ» (ãðèôè ïîãîäæåííÿ ³ çàòâåðäæåííÿ íàï³âæèðíèì øðèôòîì íå âèä³ëÿþòüñÿ, òåêñò âèð³âíþºòüñÿ ïî ë³âîìó ïîëþ. Ðèñêà íà ì³ñö³, äå ìàº áóòè ï³äïèñ, íå äðóêóºòüñÿ);
1,5-3 — äëÿ â³äîêðåìëåííÿ ðåêâ³çèò³â äîêóìåíòà îäèí â³ä îäíîãî, à òàêîæ ðèñêè âê³íö³ äîäàòêà äî äîäàòêà.
4. Âëàñíå ³ì’ÿ òà ïð³çâèùå â ðåêâ³çèò³ «Ï³äïèñ» ðîçì³ùóºòüñÿ íà ð³âí³ îñòàííüîãî ðÿäêà íàçâè ïîñàäè.
5. Ìàêñèìàëüíà äîâæèíà ðÿäêà áàãàòîðÿäêîâèõ ðåêâ³çèò³â (êð³ì ðåêâ³çèòó òåêñòó) — 73 ì³ë³ìåòðè (28 äðóêîâàíèõ çíàê³â).
6. ßêùî êîðîòêèé çì³ñò äî òåêñòó ïåðåâèùóº 150 çíàê³â (ï’ÿòü ðÿäê³â), éîãî äîçâîëÿºòüñÿ ïðîäîâæóâàòè äî ìåæ³ ïðàâîãî ïîëÿ. Êðàïêà â ê³íö³ çàãîëîâêà íå ñòàâèòüñÿ.
7. Ïðè îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â â³äñòóï â³ä ìåæ³ ë³âîãî ïîëÿ äîêóìåíòà ñòàíîâèòü:
125 ì³ë³ìåòð³â — äëÿ âëàñíîãî ³ìåí³ òà  ïð³çâèùà ðåêâ³çèòó «Ï³äïèñ» (ÿêùî äîêóìåíò ìàº àëüáîìíó îð³ºíòàö³þ – 155 ì³ë³ìåòð³â).
104 ì³ë³ìåòð³â — äëÿ ðåêâ³çèòó «Ãðèô çàòâåðäæåííÿ», ñëîâî «Äîäàòîê» (ÿêùî äîêóìåíò ìàº àëüáîìíó îð³ºíòàö³þ – 185 ì³ë³ìåòð³â).
92 ì³ë³ìåòðè — äëÿ ðåêâ³çèòó «Àäðåñàò»;
12,5 ì³ë³ìåòð³â — äëÿ àáçàö³â ó òåêñò³;
0 ì³ë³ìåòð³â äëÿ ñë³â:
«ÑËÓÕÀËÈ»,  «ÂÈÑÒÓÏÈËÈ»,  «ÂÈÐ²ØÈËÈ»,  «ÓÕÂÀËÈËÈ»,  «ÍÀÊÀÇÓÞ»; 
äëÿ ðåêâ³çèò³â: «Äàòà äîêóìåíòà», «Êîðîòêèé çì³ñò äîêóìåíòà», «Òåêñò» (áåç àáçàö³â), «Â³äì³òêà ïðî íàÿâí³ñòü äîäàòê³â», «Ïð³çâèùå âèêîíàâöÿ ³ íîìåð éîãî òåëåôîíó», «Â³äì³òêà ïðî âèêîíàííÿ äîêóìåíòà ³ íàäñèëàííÿ éîãî äî ñïðàâè», ñëîâî «Äîäàòîê», ðåêâ³çèòè «Äîäàòîê» òà ñëîâî «Ï³äñòàâà» çàïèñó ïðî ïîñèëàííÿ íà äîêóìåíò, ùî ñòàâ ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äãîòîâêè (âèäàííÿ) ïîòî÷íîãî äîêóìåíòà, íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè ó ðåêâ³çèò³ «Ï³äïèñ», çàñâ³ä÷óâàëüíîãî íàïèñó «Çã³äíî ç îðèã³íàëîì» òà äëÿ ïåðøîãî ðåêâ³çèòó «Ãðàô çàòâåðäæåííÿ», ÿêùî ¿õ ó äîêóìåíò³ äâà.
8. Ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â (äîäàòê³â äî íèõ) íà äâîõ ³ á³ëüøå ñòîð³íêàõ äðóãà òà íàñòóïí³ ñòîð³íêè ïîâèíí³ áóòè ïðîíóìåðîâàí³.
9. Íîìåðè ñòîð³íîê ñòàâëÿòüñÿ ïîñåðåäèí³ âåðõíüîãî ïîëÿ ñòîð³íêè àðàáñüêèìè öèôðàìè áåç çàçíà÷åííÿ ñëîâà «ñòîð³íêà» òà ðîçä³ëîâèõ çíàê³â. Ïåðøà ñòîð³íêà íå íóìåðóºòüñÿ í³ â äîêóìåíò³, í³ â êîæíîìó ç äîäàòê³â. Äîêóìåíò ³ êîæåí ç äîäàòê³â ìàþòü îêðåìó íóìåðàö³þ. Íîìåð ñòîð³íêè ìàº áóòè íàäðóêîâàíèé ãàðí³òóðîþ Times New Roman òà øðèôòîì òîãî æ ðîçì³ðó, ùî é òåêñò ñàìîãî äîêóìåíòà (12-14 äðóêàðñüêèõ ïóíêò³â).
10. Òåêñòè äîêóìåíò³â äðóêóþòüñÿ íà îäíîìó áîö³ àðêóøà. Äîêóìåíòè ç³ ñòðîêîì çáåð³ãàííÿ äî 5 ðîê³â ìîæíà äðóêóâàòè íà ëèöüîâîìó ³ çâîðîòíîìó áîö³ àðêóøà. 
11. QR-êîä ðîçì³ðîì 21 íà 21 ìì ðîçì³ùóºòüñÿ íà íèæíüîìó ë³âîìó êóò³ ïåðøî¿ ñòîð³íêè äîêóìåíòà.
12. Ðèñêà â ê³íö³ äîäàòêà äî äîäàòêà ðîçòàøîâóºòüñÿ ïî öåíòðó ³ äðóêóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ 15 çíàê³â íèæíüîãî ï³äêðåñëþâàííÿ ãàðí³òóðîþ Times New Roman òà øðèôò ðîçì³ðîì 14 äðóêàðñüêèõ ïóíêò³â.
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Äîäàòîê 2 
äî ²íñòðóêö³¿
(ï.19)
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ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ØÎÑÒÊÈÍÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
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shostka-rada.gov.ua; E-mail: shstisp@ukr.net
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Продовження додатку 2
до Інструкції
(пункт 19)
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ØÎÑÒÊÈÍÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
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Äîäàòîê 3
äî ²íñòðóêö³¿(ïóíêò 65)

ÏÅÐÅË²Ê
äîêóìåíò³â, ï³äïèñè íà ÿêèõ  ñêð³ïëþþòüñÿ ãåðáîâîþ ïå÷àòêîþ ó ðàç³ ¿õ ñòâîðåííÿ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ àáî çàñâ³ä÷óþòüñÿ êâàë³ô³êîâàíîþ åëåêòðîííîþ ïå÷àòêîþ ó ðàç³ ¿õ ñòâîðåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³
1. Àêòè (âèêîíàíèõ ðîá³ò ³ íàäàíèõ ïîñëóã, ñïèñàííÿ, åêñïåðòèçè, ô³íàíñîâèõ ïåðåâ³ðîê; âèëó÷åííÿ ñïðàâ äëÿ çíèùåííÿ; ïåðåäà÷³ ñïðàâ òîùî).
2. Àðêóø³ ïîãîäæåííÿ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
3. Äîâ³äêè (ë³ì³òí³; ïðî âèïëàòó ñòðàõîâèõ ñóì; âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü íà çàðïëàòó; ïðî íàðàõîâàíó çàðïëàòó òîùî).
4. Äîãîâîðè (ïðî ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íàóêîâî-òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî, ï³äðÿäè, îðåíäó ïðèì³ùåíü; ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò òîùî).
5. Äîêóìåíòè (äîâ³äêè, ïîñâ³ä÷åííÿ òîùî), ùî çàñâ³ä÷óþòü ïðàâà ãðîìàäÿí ³ þðèäè÷íèõ îñ³á.
6. Äîðó÷åííÿ íà îäåðæàííÿ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, áþäæåòí³, áàíê³âñüê³, ïåíñ³éí³, ïëàò³æí³.
7. Çàâäàííÿ (íà ïðîåêòóâàííÿ îá’ºêò³â, òåõí³÷íèõ ñïîðóä, êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî; òåõí³÷í³ òîùî).
8. Çàÿâè (íà àêðåäèòèâ; ïðî â³äìîâó â³ä àêöåïòó òîùî).
9. Çàÿâêè (íà îáëàäíàííÿ, âèíàõîäè òîùî).
10. Çðàçêè â³äáèòê³â ïå÷àòîê ³ ï³äïèñ³â ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿.
11. Êîøòîðèñè òà ïëàíè àñèãíóâàíü âèêîíêîìó.
12. Ëèñòè ãàðàíò³éí³ (íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, íàäàííÿ ïîñëóã òîùî).
13. Íîìåíêëàòóðà ñïðàâ.
14. Îïèñè ñïðàâ.
15. Ïîäàííÿ ³ êëîïîòàííÿ (ïðî íàãîðîäæåííÿ îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè; ïðî ïðåì³þâàííÿ).
16. Ïðîòîêîëè (ïîãîäæåííÿ ïëàí³â ïîñòàâîê).
17. Ðåºñòðè (÷åê³â, áþäæåòíèõ äîðó÷åíü).
18. Ñï³ëüí³ äîêóìåíòè, ï³äãîòîâëåí³ â³ä ³ìåí³ äâîõ ³ á³ëüøå óñòàíîâ.
19. Ñòàòóòè óñòàíîâ.
20. Òèòóëüí³ ñïèñêè.
21. Òðóäîâ³ êíèæêè.
22. Øòàòí³ ðîçïèñè.
23. ²íø³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
24. Àðêóø³ ïîãîäæåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.

									
Додаток 4
до Інструкції(пункт 153)




ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають реєстрації у загальному відділі Шосткинської міської ради

Зведення та інформація надіслані до відома.
Навчальні плани, програми (Копії).
Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.
Прейскуранти (копії).
Норми витрати матеріалів.
Вітальні листи і запрошення.
Друковані видання (книги, журнали, бюлетні)
Наукові звіти за темами.
Місячні. квартальні, піврічні, річні звіти.
Форми статистичної звітності.
 Договори
    12. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.



























Додаток 5
до Інструкції(пункт 176)

ÑÒÐÎÊÈ 
âèêîíàííÿ îñíîâíèõ äîêóìåíò³â
1. Äîêóìåíòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,  Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ ³ äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,  ðîçïîðÿäæåííÿ òà äîðó÷åííÿ ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîòîêîëüí³ äîðó÷åííÿ, êîëåã³àëüí³ ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, äîðó÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè – 30 äí³â ç äàòè íàáðàííÿ íèìè ÷èííîñò³, ÿêùî öèìè àêòàìè íå ïåðåäáà÷åíî ñòðîê âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ íèìè çàâäàíü.
2. Çàïèò íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè - íå ï³çí³øå í³æ ó ï»ÿòíàäöÿòèäåííèé ñòðîê ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ àáî â ³íøèé, óñòàíîâëåíèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ñòðîê.
Çàïèò äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ ðàäè – â òðèäöÿòèäåííèé ñòðîê ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ.
Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ ðàäè) â óñòàíîâëåíèé ñòðîê éîìó ïîâ³äîìëÿþòü ïðî öå îô³ö³éíèì ëèñòîì ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ðîçãëÿäó. Ñòðîê ðîçãëÿäó äåïóòàòñüêîãî çâåðíåííÿ ç óðàõóâàííÿì ñòðîêó ïðîäîâæåííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 30 äí³â ç ìîìåíòó éîãî íàäõîäæåííÿ. 
3. Çâåðíåííÿ  íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ ðàäè ïðîòÿãîì  íå á³ëüøå ÿê 10 äí³â ç äíÿ íàäõîäæåííÿ.
Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ  íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ ðàäè)  â óñòàíîâëåíèé ñòðîê éîìó ïîâ³äîìëÿþòü ïðî öå îô³ö³éíèì ëèñòîì ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ðîçãëÿäó. Ñòðîê ðîçãëÿäó äåïóòàòñüêîãî çâåðíåííÿ ç óðàõóâàííÿì ñòðîêó ïðîäîâæåííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 30 äí³â ç ìîìåíòó éîãî íàäõîäæåííÿ. 
5. Çàïèò íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ â³ä ô³çè÷íî¿, þðèäè÷íî¿ îñîáè, îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí áåç ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè, êð³ì ñóá’ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü òà íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò íà ³íôîðìàö³þ – ïðîòÿãîì ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ñòàòòåþ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿».
äëÿ çàõèñòó æèòòÿ ÷è ñâîáîäè îñîáè, ïðî ñòàí äîâê³ëëÿ, ÿê³ñòü õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ ïðåäìåò³â ïîáóòó, àâàð³¿, êàòàñòðîôè, íåáåçïå÷í³ ïðèðîäí³ ÿâèùà òà ³íø³ íàäçâè÷àéí³ ïîä³¿, ùî ñòàëèñÿ àáî ìîæóòü ñòàòèñü ³ çàãðîæóþòü áåçïåö³ ãðîìàäÿí, â³äïîâ³äü ïîâèííà áóòè íàäàíà íå ï³çí³øå í³æ ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ç äíÿ íàäõîäæåííÿ çàïèòó.
Ó ðàç³ êîëè çàïèò ñòîñóºòüñÿ âåëèêîãî îáñÿãó ³íôîðìàö³¿ àáî ïîòðåáóº ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ ñåðåä çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ äàíèõ, ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿ ìîæå ïðîäîâæèòè ñòðîê ðîçãëÿäó çàïèòó äî 20 ðîáî÷èõ äí³â ç îá´ðóíòóâàííÿì òàêîãî ïðîäîâæåííÿ. Ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿ ïîâ³äîìëÿº çàïèòóâà÷ó â ïèñüìîâ³é ôîðì³ íå ï³çí³øå í³æ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàäõîäæåííÿ çàïèòó.
6. Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí - íå á³ëüøå îäíîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ, à ò³, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ - íå ï³çí³øå 15 äí³â â³ä äíÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ.
ßêùî â ì³ñÿ÷íèé ñòðîê âèð³øèòè ïîðóøåí³ ó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ íåìîæëèâî, ì³ñüêèé ãîëîâà  âñòàíîâëþº íåîáõ³äíèé ñòðîê äëÿ éîãî ðîçãëÿäó, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿþòü îñîá³, ÿêà ïîäàëà çâåðíåííÿ. Ïðè öüîìó çàãàëüíèé ñòðîê âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó çâåðíåíí³, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 45 äí³â.
7. Ëèñòè-äîðó÷åííÿ ³ ëèñòè-çàïèòè óñòàíîâ âèùîãî ð³âíÿ - äî çàçíà÷åíîãî â íèõ ñòðîêó.
8. Òåëåãðàìè, â ÿêèõ ïîðóøóþòüñÿ ïèòàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü òåðì³íîâîãî âèð³øåííÿ, - äî äâîõ äí³â, ðåøòà - ïðîòÿãîì 10 äí³â.
9. Äîêóìåíòè ç ïîçíà÷êîþ «òåðì³íîâî» ïðîòÿãîì 7 ðîáî÷èõ äí³â, â³ä äàòè ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòà






























Додаток 6
									До Інструкції
(ï.141)

Æóðíàë 
ðåºñòðàö³¿ â³äðÿäæåíü

¹

Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè
Ì³ñöå ðîáîòè òà ïîñàäà
Ì³ñöå â³äðÿäæåííÿ
Äàòà ³ íîìåð ðîçïîðÿäæåííÿ (íàêàçó)
Äàòà âèáóòòÿ ó â³äðÿ-
äæåííÿ
Äàòà ïðèáóòòÿ 
ç â³äðÿ-
äæåííÿ
1
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Äîäàòîê 7 äî ²íñòðóêö³¿ 
 (ïóíêò 154)
Ïîðÿäîê 
çàïîâíåííÿ ðåêâ³çèò³â 
ðåºñòðàö³éíî-êîíòðîëüíî¿ êàðòêè 
Ðåêâ³çèòè
Ïîÿñíåííÿ äî çàïîâíåííÿ
Àâòîð äîêóìåíòà àáî êîðåñïîíäåíò
ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ äîêóìåíòà, ùî íàä³éøîâ, çàçíà÷àþòüñÿ íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè (îñîáè) - àâòîðà äîêóìåíòà. Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ äîêóìåíòà, ùî íàäñèëàºòüñÿ, çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè (îñîáè) - êîðåñïîíäåíòà. Äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ñêîðî÷åíîãî íàéìåíóâàííÿ óñòàíîâè
Íàçâà âèäó äîêóìåíòà
çàïîâíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàçâè äîêóìåíòà, ùî ðåºñòðóºòüñÿ. Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ëèñò³â ãðàôà íå çàïîâíþºòüñÿ
Òåðì³í âèêîíàííÿ
ïðîñòàâëÿºòüñÿ ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê (÷èñëî ³ ì³ñÿöü çàçíà÷àþòüñÿ äâîìà ïàðàìè àðàáñüêèõ öèôð, ð³ê - ÷îòèðìà àðàáñüêèìè öèôðàìè). Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ³í³ö³àòèâíîãî äîêóìåíòà, ùî íàäñèëàºòüñÿ, ïðîñòàâëÿºòüñÿ î÷³êóâàíà äàòà íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³ä³
Äàòà òà ³íäåêñ íàäõîäæåííÿ
äàòà íàäõîäæåííÿ äîêóìåíòà äî àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåíîñèòüñÿ íà êàðòêó ç ðåºñòðàö³éíîãî øòàìïà;
³íäåêñ, ïðèñâîºíèé âõ³äíîìó äîêóìåíòó óñòàíîâîþ-îäåðæóâà÷åì, ïåðåíîñèòüñÿ ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ íàäõîäæåííÿ íà êàðòêó ç ðåºñòðàö³éíîãî øòàìïà. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ äîêóìåíòà äîïîâíþºòüñÿ íîìåðîì ñïðàâè çà íîìåíêëàòóðîþ ñïðàâ àáî ³íøèìè ³íäåêñàìè
Äàòà òà ³íäåêñ äîêóìåíòà
äàòà, ùî ïðîñòàâëÿºòüñÿ íà äîêóìåíò³ óñòàíîâîþ - àâòîðîì, ïåðåíîñèòüñÿ íà ðåºñòðàö³éíî-êîíòðîëüíó êàðòêó (äàë³ - êàðòêà) ç âèêîðèñòàííÿì öèôð ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê (÷èñëî ³ ì³ñÿöü çàçíà÷àþòüñÿ äâîìà ïàðàìè àðàáñüêèõ öèôð, ð³ê - ÷îòèðìà àðàáñüêèìè öèôðàìè);
³íäåêñ, ïðèñâîºíèé äîêóìåíòó óñòàíîâîþ - àâòîðîì, ïåðåíîñèòüñÿ íà êàðòêó ç äîêóìåíòà, ùî íàä³éøîâ àáî íàäñèëàºòüñÿ
Çàãîëîâîê äîêóìåíòà àáî êîðîòêèé çì³ñò
ïåðåíîñèòüñÿ çàãîëîâîê, ñôîðìóëüîâàíèé íà äîêóìåíò³. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàãîëîâêà íà äîêóìåíò³ â³í ôîðìóëþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë
Ðåçîëþö³ÿ àáî êîìó íàïðàâëåíî 
ïåðåíîñèòüñÿ íà êàðòêó ç äîêóìåíòà îñíîâíèé çì³ñò äîðó÷åííÿ, ïð³çâèùå àâòîðà ³ äàòà ðåçîëþö³¿ 
Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü
ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàâöÿ ïåðåíîñÿòüñÿ ç ðåçîëþö³¿, ó ðàç³ ïîòðåáè çàçíà÷àºòüñÿ íîìåð òåëåôîíó
Ïîçíà÷êà ïðî âèêîíàííÿ
êîðîòêèé çàïèñ òîãî, ÿê âèð³øåíî ïèòàííÿ ïî ñóò³, àáî äàòà òà ³íäåêñ äîêóìåíòà-â³äïîâ³ä³ 

file_5.jpg

file_6.wmf











Äîäàòîê 8
äî ²íñòðóêö³¿ 
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Журнал 
реєстрації листів, довідок створених у виконавчому комітеті міської ради

Дата
№ п/п
Адресат
Короткий зміст
Індекс, виконавець
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