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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд k. 2t. Jo-q сел. Безлюдiвка 7у

Про затвердження Порядку вiзування
та погодження документiв, що створюються

у Безлюдiвськiй селищнiй радi

Керуючись <<Типовою iнструкцiею з дiловодства в MiHicTepcтBax, iнших
центр€tльних та мiсцевих органах виконавчоi влади>), затвердженою постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 сiчня 2018 р. JФ 55, вiдповiдно до Розподiлу
обов'язкiв Безлюдiвськоi селищноi ради:

1. Затвер дитиПорядок вiзування та погодження документiв, що створюються

у Безлюдiвськiй селищнiй ралi (лолаеться).

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв БезлюдiвськоТ селищноТ рали
забезпечити вивчення вимог Порядку працiвниками та неухильно дотримуватись
його виконання в управлiнськiй дiяльностi.

3. Контроль за виконанням розпорядження з€Lпишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕННО
розпорядженням Безлюдiвського
селищного голови
вiд J\ъ //

порядок вiзування та погодження документiв, що створюються у
Безлюдiвськiй селищнiй ралi

1. Загальнi положення

1.1 ЦеЙ ПорядоК встановлюс загальнi положення щодо здiйснення

дiловодства, в частинi вимог до вiзування та погодження документiв, створених

у паперовiй формi в Безлюдiвськiй селищнiй Радi та if структурними

пiдроздiлами (далi - селищна рала).
1.2. Погодження може здiйснюватися як в виконавчому органl селищноl

Ради (структурному пiдрозлiлi), якi вiдповiдно до Тх компетенцii вирiшують

питання, порушенi в проектi документа (внутрiшнс), так i за Тх межами iншими

заiнтересованими установами (зовнiшне).
1.3. Внутрiшне погодження документа оформлясться

проставляння вiзи. Вiза включас: особистий пiдпис, iнiцiал

особи, яка вiзус документ, дату вiзування iз зазначенням
iMeHi i

у разi

шляхом
прiзвище
потреби

найменування посади цiсi особи.
|.4. Вiза проставляеться як на лицьовому або у разi, колИ мiсцЯ на

лицьовому бочi останнього аркуша недостатньо, на зворотному боцi останнього

аркуша проекту документа. Вiзи проставляються на примiрниках документiв, що

зrцишаються в структурних пiдроздiлах селищноi рали вiдповiдно.

1.5. Погодження та пiдписання проекту документа на аркушi погодження

здiйснюеться у такому порядку:
О проскТ документа спочатку вiзусться його автором, керiвником

структурного пiдроздiлу (вiдповiдального пiдроздiлу);
о проект документа вiзуеться BciMa посадовими особами

(погоджувачами), наявнiсть вiзи яких передбачено в аркушi погодження, при

цьому вiзування проскту документа не затверджус зазначений документ;
о проскт документа вiзусться першим заступником селищного Голови,

заступниками селищного голови з питань дiяльностi виконавчих органiв,

керуючим справами (секретарем) виконавчого koMiTeTy та секретарем Ради
вiдповiдно до Розподiлу обов'язкiв;

1.6. Не погоджений у вiдповiдному порядку проект документа не

передасться на пiдписання (затвердження). Пiсля вiзування BciMa зазначеними в

аркушi погоджеНня погоДжувачаМи про€кт документа нада€ться на пiдписання

селищному головi (пiдписувачу).
1,7. Погоджувач несе вiдповiдальнiсть за вiдповiдне погодження та за

змiст документа, який вiзусться.



1.8. ЗовНiшне погоджеНня проеКтiв документiв, створених у паперовiй

формi, оформляеться шляхом проставлення на них грифа погодження, який

unnr"ua в себе слово "погодлtЕно", найменування посади особи та установи,
з якоЮ погоджуСться прОект докУмента, особистий пiдпис посадовоТ особи,

скрiплений гербовою печаткою, власне iм'я, прiзвище i дату або назву

документа, що пiдтверджу€ погодження, його дату i номер (iндекс).

1.9. Гр"ф погодження ставиться нижче пiдпису на останнiЙ стОРiНЦi

проекту документа.
1.10. У разi коли змiст документа стосусться бiльше нiж трьох установ,

складаеться аркуш погодження, про що робиться вiдмiтка у документi на мiсцi
грифа погодження, наприклад: Аркуш погодження додаеться.

1.1 1. Дркуш погодження оформлюеться на лицьовому та у разi потреби

зворотному боцi одного аркуша.
1.12. Iм'я та прiзвище прачiвника, який створиВ документ, номер його

службовОго телефону зазначаються в нижньому лiвому кутку ocTaнHboi сторiнки

документа шрифтом розмiром 12 друкарських пунктiв.

2. Вiзування деяких видiв документiв

Розпоряdження
2,1. Рiшення селищноi ради, iJ виконавчого KoMiTeTy (далi - рiшення),

роз11орядження селищного голови (далi - розпорядження) видаються як рiшення
органiзацiйно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру, За змiстом

управлiНськоi дiТ розпОрядженНя видаюТься З основноТ дiяльностi селищноТ ради
(if виконавчих органiв), адмiнiстративно-господарських або кадрових питань.

2.2. Проскти розпоряджень з ocнoBнoi дiяльностi, адмiнiстративно-
господарських питань готуються i подаються структурниМи ПiдрОЗДiЛаМИ В

межах своi повноважень за дорученням селищного голови.
Проекти розпоряджень з кадрових питань (особового складУ) (ПРО

прийняття на роботу, звiльнення, надання вiдпустки, вiдрядження тошо) ГОТУе

сектор управлiння персон€lJIом на пiдставi рiшень (вказiвок) селищного голоВИ

органiзацiйно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру, допоВiДних
записок керiвникiв структурних пiдроздiлiв, конкурсних документiв (протоколiв

та рiшень атестацiйноi чи iншоi KoMicii), заяв працiвникiв, трудових договорiв та

iнших документiв.
2.З. В обов'язковому порядку Bci проскти розпоряджень з основноТ та

адмiнiстративно- господарськоi дiяльностi вiзуються:
о першим заступником голови селищнот ради;
о заступник селищного голови з питань дiяльностi виконавчих органiв

вiдповiдно до Розподiлу обов'язкiв;
о головним спецiалiстом з питань запобiгання та виявлення корупuiт;
о спецiалiстом (юристом), який провiв правову експертизу про€кту

розпорядження;
. начальником загаJIьного вiддiлу,



. посадовими особами, якi визначенi у проектi документа як виконавцl

завдань, що мiстяться в ньому;
о безпосереднiмвиконавцем.
проскти розпоряджень з кадрових питань (особового складу) вiзуються:

. поршим заступником селиIцного голови;
о головним спецiалiстом з питань запобiгання та виявлення корупuiт;

о спецiалiстом (юристом), який провiв правову експертизу проскту

розпорядження;
о головним бухг€uIтером централiзованот бухгалтерii;
о начаJIьником загапьного вiддiлу;
о завiдувачем сектору управлiння персона_пом;

2.4. Фiнансовi документи та кадровi розпорядження про здiЙснення

премiювання прачiвникiв вiдповiдно до Тх особистого вкладу в загальнi

результати роботи, а також до державних i професiйних свят та ювiлейних дат,

кадровi розпорядження про надання працiвникам матерiальну допомогу для
вирiшення соцiально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при

наданнi щорiчноi вiдпустки вiзуе заступник селищного голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв, який вiдповiдно до Розподiлу обов'язкiв

вiдповiдае за фiнансовi питання.
2.5. Якrцо в процесi погодження до про€кту розпорядження вносяться

змiни, BiH пiдлягае повторному погодженню (вiзуванню).
2,6. Щодатки до розпоряджень пiдписус посадова особа вiдповiдно до

розподiлу обов'язкiв, яка вiдповiдас за його пiдготовку, з обов'язковим
зазначенням безпосереднього виконавця, без зазначення номеру телефону,

наприклад:

Заступник
селищного голови пiдпис

IBaH ЗIНЧЕНКО (пiдпис)
або
I. ЗIНЧЕНКО (пiдпис)

Власне iм'я i ПРIЗВИЩЕ

Додатки нормативно-правового характеру (положення, iнстрУкuii,
правила тощо), що затверджуються розпорядженням Безлюдiвського сеЛищнОГО

голови - пiдписуються керiвниками структурних пiдроздiлiв усТанОВИ На

лицьовому боцi останнього аркуша додатка,
2.7. Розпорядження пiдписуються селищним головою. У разi ЙОгО

вiдсутностi розпорядження пiдписуються посадовою особою, яка виконус його

обов'язки.
2,8. На пiдпис селищному головi розпорядження подаються з yciMa

необхiдними вiзами.
2.9. Контроль за виконанням завдань (доручень), зазначених у

розпорядженнi, здiйснюс пiдроздiл, або особа, на яку покладенi вiдповiднi
повноваження.



2.|0. .Щля ознайомлення з розпорядженням укладач готус та пода€ на

ресстрацiю разом з пiдписаним розпорядчим документом перелiк виконавчих

op.uni" (устЪнов), структурних пiдроздiлiв, посадових (службових) осiб, яких

треба ознаЙомити iз цим документом (список розсилки).
2,L|. Список розсилки складасться структурним пiдроздiлом

розробником розпорядженн я, та пiдписуеться його керiвником.

2.|2. CTpyKTypHi пiдроздiли селищноi рали (виконавui) готують

необхiдну кiлькiсть примiрникiв розпоряджень для подальшот розсилки з

вiдмiткоЮ про мiсЦе знахоДження оригiнzlлу документу, яка розташову€ться в

правому нижньому бочi лицьовот сторони останнього аркуша розпорядження,
нижче реквiзитУ <Пiдпис>) та передаютЬ до заг€Lльного вiддiлу БезлюдiвськоТ

селищноi ради.
2.|з. Виправлення <вiд руки) в оригiналах розпоряджень не

допускасться. Пiсля пiдписання розпорядження селищного голови внесення до

його змiсту будь-яких змiн, у тому числi виправлення орфографiчних та

стилiстичних помилок, здiйсню€ться шляхом видання вiдповiдного

розпорядження селищного голови з новим погодженням.
2.|4. Порядок пiдготовки розпоряджень нормативно-правового

характеру, якi пiдлягають державнiй реестрацii в територiальних органах

ГоловномУ територiальномУ управлiннi юстицii в Харкiвськiй областi,

визначаеться законодавством.

Лuсmu, dоповidнi mа службовi запuскu
2.|5. Щокументи, щО надсилаються до Верховноi Ради УкраТни,

Ддмiнiстрацii Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTB та

KoMiTeTiB, пiдписуються Безлюдiвським селищним головою, а за його вiдсутностi

виконуючим обов'язки Безлюдiвського селищного головИ вiдповiднО дО

чинного законодавства.
2.16.,Щокументи, що надсилаються в межах областi пiдписуються

Безлюдiвським селищним головою, першим заступником селищного голови,

заступнИкамИ селищногО головИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв

вiдповiдно до розпорядження голови про надання права пiдпису та Розподiлу

обов'язкiв.
2.|1. Кожний вихiдний документ повинен мати позначку про

безпосереднього виконавця iз зазначенням його прiзвища, iMeHi, та номера
службового телефону, якi зазначаються на лицьовому боui останНЬОГО аРКУШа

документа в нижньому лiвому кутку та друкуються l0 шрифтом.
2.18. Щругий екземпляр вихiдного листа обов'язково вiзуеться

виконавцем.
2.18, ,.Щоповiдну записку пiдписуе укладач (якщо вона подасться

керiвниковi структурного пiдроздiлу) або керiвник структурного пiдрОЗЛiЛУ

(якшо вона подаеться керiвництву Безлюдiвськоi селищноТ ради)

Начальник зага_пьного вiддiлу олена БоКЛАГ


