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Про Blrece}lllя змill д0 розпоряд)lсеtlлlrl селищlлOго голови вiд 08.09.202l Nь
101 <Про затl}ерлЖеIIl,trI lllcTpylcuiT з дiловодства у Безлкrлiвськiй се;lищIлiй
ралi>

Вiдповiлгrо До I{аказу MIillicTepc,r,Ba rос,гицiТ Укратни вiд 2l,04,2022
JVgl58l/5 uПро затверд)tення Змiн до Правил органiзачiТ дiловодства ].а
архiвltого зберiгаttня докумеt-tтiв у держав}Iих органах, органах мiсцевого
самоврядуванIlя, rla пiдприемстI]ах, в ycTa}IoBax i органiзацiях>>, заресстрованогов Мiнiс,герствi rос.гиr(iТ УкраТгrи 22.04,2О22 за ЛЬ 446lз]782, . rr,l..ro,u
забезпеченняt сдиного порялку ltoKyMeHTyBaHHrI y1,1paBrriHcbKoI iнформачiТ,
вдосконалення форм iметодiв робо.ги з докумеI{тами, вiдповiдно до с:rurTi 42
ЗакоrIу УкраТни <I1po мiсцеве самовряl{ува}{LIя в Украiнi>>:

l. Внесr,и д(о розtIорядженнrI сеJIиш{ного I,оJlови вiд 08.09.2о2| J\9 l0l <Про
затвердЖен}lя IHcTpyl<uiT з дiловодства у Безлlодiвськiй селиrцнiй ралi> TaKi
змiни:

ts Iнструкцiт з Дiловодс'гва у Безлlодiвськiй селлrщнiй ралi (далi
I нс,гру Krr iя ), що за,гвердЖеI l IJa зазtIачсн И ]\4 розпорrl/u(ен HrIM :

1.1. У Роздiлi I. Загальнi положеннrI виклас.ги пунк]. 5 у т.акiй РелакltiТ:

<5. Вiдгrовiдальнiсl.ь за органiзачiIо лi,поводства r,a apxiBtloT сгlрави несе:селиш{ний r,orIoBa. Кон,грtlllь за оформленнrIм на HaJIeжIJoN,Iy piBHi лопуraп.гiв, атако}к оргаttiзацitо та зберiганнrI докумегtтiв у .rpyirypn,"* .,iдроздiлах
здiйснtоtоть Тх керiвники.>

|.2. У роздi_lri II. fiокументуI]ання угrравлiгtськоТ iнформашiТ:



1.2.1. У пунктi 8. слова (з урахуванням вимог дсту4l63-2003)> замiнити

на слова (з урахуванням вимог Йацiонального стандарту Укратни <!,ержавна

унiфiкована система локументачiт. Унiфiкована система органiзаuiйно-

розпоряДчоТ докуМентацiТ. ДстУ 4|6з-2020>>, прийнятого наказом Щержавного

пiдприсмства ,iукратнський науково_дос'iдницький i навчальний цен,tр

проблем стандарТизацiТ, сертифiкацiТ якостi> вiд 01 липня 202О року Nч |44

кЩержавним класифiкатором управлiнськоТ

"riouu*" 
<Нацiональним класифiкатором HIt

(далi - ДС]l'У 4163-2020)),
|.2.2. У пуrrктi l3 слова

документаrriТ rЩК 0 1 0-9В)) замittи,ги

0l 0:202 l >

|,2.З. Пункт 1 8 доповнити новим абзацом такого змiсту:

кРозмiщення реквiзитiв на бланку повинно вiдповiдати ЩСТУ 4i 63-2020),

|,2,4.УпУнктi26сЛоВа(ЗУрахУВаНняМВИМоГДСТУ4163-2003)
замiнити на слова (з урахуванням вимог дстУ 41б3-2020)

|.2.5.Пункт 66 доповнити новим абзацом такого змiсту:

<текст, як правило, складасться з вступното мотивувальнот та заключнот

частин. Вступна "u.r""u 
мiстить пiдставу, обгрунтування або мету складення

документа, мотивувальна - обrрунтування позицiт установи, в заключнiй

висновкИ, пропозИчii, рiшеНня, прохання' - ,Ся вiдповiдь або
ПосиланняУТексТiлокУменТаНаДокУМенТ,НаякииДаеТь

на виконання якого пiдготовлено цей документ, наводиться у такlи

послiдовностi: назва виду документа, найменування установи - автора

докуменТа, дата та рессТраrriйниЙ iндекс, короткиЙ змiсТ документа, У разi

посилання на заресстрований нормативно-правовий акт додатково

зазначаються Taki рЁсстрачiйнi данi: дата державноi реестраuii, номер акта

згiдно з Щержавним реестром нормативно-правових aKTiB MiHicTepcTB та iнших

органiв виконавчоТ влади, . :

посилання у TekcTi документа на порядковi номери роздlлlв, пlдроздlлlв,

глав, статей, пунптiu та Йiдпунктiв нормативно-правового акта робиться

шифрами; порялковi номери частин статей, абзацiв i речень - словами,

Посилання у TeKcTi нормативно-правового акта на цей документ або його

cTpyKTypHi одиницi робиться з використанням вказiвного займенника "цей",))

t.2.6, Пункт 1 06 доповнити новим абзацом такого змiсту:

ккопiя набувае юридичнот сили лише у разi if засвiдчення в установленому

порядку.)

|.2.7 . Пункт l22 викласти у такiй релакuiТ:

<ВiзуваНня просКту розпорядження заJIежить вiд його змiсту i проводиться

у чiткiй послiдовностi.



В обов'язковомУ порялкУ Bci просI(ти розпоряд}кень э основноТ та

адмiнiстра,гивгtо - госгtодарськот цiяльttост,i вiзуtоться:
о 11€РШИМ ЗаС'ГУПrIИКОМ СеЛИШlНОГО ГОJIОВИ;

о ззст}пI]иком гOлови з питаFIь ДiЯЛЫ{ОСТi ВИКОНаВЧИХ ОРГаНiВ

вiдповiдгlо ло Розгlодiлу обов'язкiв;
. сек,гоРоN,,I запобiI,аннЯ та виrIt]JlеIlня ltopyt-ttliT, який провiв експер,гизу

просI(тУ розпоряДженнЯ на вiдпоВiднiсr,ь до/]ержаннrl норм законодавс,гва шодо

запобiгання корупчiТ;
. Iориличним Bi,tlдirlcrM, яtкий провiв правову еКСПеР]'ИЗУ ПРОеКТУ

розпорядженнrI;. фiгrансовим пiдрозлiлом або головним бухгалтером (бухгалтером)

фiнансових питань);(якщО проскТ докумеIIТа с1осусТься ФlнаНсових llи,l,ань/,

о з&г€lльним вiддiлом _ на належнiсть додержання правил оформлення

докуменТiв вiдпоВiдно дО вимоГ чiеТ IнструкцiТ;
. безпосереднiмвико}Iавцем.
проскти розпоряджень з кадрових питань (особового складу) вiзуються:

о ПеРШИМ ЗаСТУПНИКОМ СеJIИЩНОГО ГОЛОВИ;

о з&ступником голови з питань дiяльностi вИКОНаВЧИХ ОРГаНiВ, ЯКИЙ

вiдповiдно до Розподiлу обов'язкiв вiдповiдас за фiнансовi питання (тiльки лля

фiнансових документiв та кадроl]их розпоряджень про здiйснення премiювання

прашir""кiв вiдповiдно до Тх особистого вкладу в загаJIьнi результати робо,ги, а

також до державних i професiйних свят та ювiлейних Дот, кадрових

розпоряджень про надання працiвникам матерiальну допомогу для вирiшення

ЬоцiалопО-побутовиХ питанЬ та допомогУ длЯ оздоровЛення при наданнi

щорiчноТ вiлпустки);
. сектором запобiгання та виявлення корупцi[, який провtв експертизу

проскту розпорядження на вiдповiднiсть додержання законодавства щодо

залобiгання корупuiТ;
о Iори.цичним вiддiлом, якиЙ провiв правову експертизу проскту

розпорядження;
о ГоловгIим бухгал,гером централiзованот бухгалтерiт (для окремих

самос,гiliних гri71рtlз.rriлi в - бухr,а.lrr,ер rriлрозlti.lry);

о ЗаГаЛьtлим вiддiлопл - 
[Ia належгtiсть llодер)I(аI,"ttlя llравltл o(loprvrJlellltrl

докумен,гi лз вi:tгtсlвiдно :to l]1,1N4Oг Ltic:T I rlc lрукшiТ;

сектором угrравлiння персоtlалом (або посадовоIо особою, яка

вiдповiдаJ,]ьFIа за кадрову роботу).>>

1.2,8. l1yrlKT, l47 tзик.ltасl,и у т,акiй релакцiТ:

<Оригiнали докуменr,i в гtiдutи ваю,гься у хронологiчному пор,Iдку,

Оригiнали розпорrIдженI{ь 
,з ос:гtовноТ дiялььtсlстi та адмiгriстративI,1о-

госполарськот ,цiяльt,tос,t,i зберiгаrоr,ьсяr в загальному вiддiлri селиLцноТ рали.

Оригiнали ро3поряджень з Ka/ipoBoT роботи зберiгаютьсrI в ceKTopi управлiнгrяt

персоналом селищноТ ради.>>



1'3.УроздiлiIII.органiзацiядокУмеr'rтообiгУТаВИItоНаНнядокУментiв:
1 .3.1 . у пунктi 3 1 3 0лова (на n,prrloio ,u,l{:y,п:,, 

",пюдiвського
селищного голови з питань дiяльност,i виконавчих органiв> замiнити на слова

(на першого заступника селищного ::лови,]._,,r.

h.Z,Пункт 324 викласти у новiй редакLill:

кПогоДженазЕПК(ЕК)вiдповiдноТДерхiаВноТархiвноТУсТаноВи'
архiвного вiллiлу районнот ради (EIt органу вищого рiвня) номенклатура справ

УсТаноВинепtзнituеГруДн'IПоТоЧНоГорокуУТоЧнЮСТЬс'l,'ПереДрУкоВУсТЬсЯ'
затверджусться керiвttиком установи та uuод"iо.я в дirо з 1 сiчня наступного

калеНДаРноГо рокУ, лfrббD r.тпvктчпного цiдроз.шiл} Та

наприкiншi року номенклатури справ структурного цiдрозшiл} т

номенклатури справ устаI]ови закриваIоться пiдсумковими записами про

фактичну наявнiсть заведених за pik справ,)

Z, Заступникам селищгIог() голови? керуIочому справами (секретарю)

виконавчогО KoMiTeTY, секретарЮ ради, перй"пu* структурних пiдроздiлiв

Ь..подiuськоТ селиtцноТ РаДИ, СТаРОСТаМ: никами селищноi
2,|. Органiзувати вивче}{ня змiлt до IHcTpyKuiT працlв

дотриманIIя l-tових вимог lнструкчii,

затвердЖениХ Llим розПорядженням; :__л_iпнiсть до введе
2.3.ПривесТисИсТемуДiловоДоТВаУвiлповiДtлiстьДоВВеДенихзМlн.

3. Контроль за виконанням розпорядженн,I 
залиIilаю за собою,

Безлtолiвсьtслtй селиlIlIIий го;lо Микола кУЗъN{IноВ

ради;
2.2. Забезпечи,ги }{еухиJIьне

бb1ц,ь

iilW;"Ё\tb f,/зi:fi9


