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ПОЛОЖЕННЯ 
про управління документаційного забезпечення апарату  

Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

1. Управління документаційного забезпечення апарату Хмельницької об-
ласної державної адміністрації (далі – Управління) утворюється головою 
обласної державної адміністрації, є структурним підрозділом апарату обласної 
державної адміністрації. 

2. Управління утворюється для встановлення єдиного порядку документу-
вання управлінської діяльності і організації діловодства у паперовій та електрон-
ній формах, методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого 
порядку роботи з документами у структурних підрозділах апарату та облдерж-
адміністрації, у тому числі з документами, що містять службову інформацію. 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови, наказами керівника 
апарату обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими 
нормативно-правовими актами. 

З питань документування управлінської діяльності та організації роботи з 
документами Управління керується постановою Кабінету Міністрів України від 
17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”, 
Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
19 жовтня 2016 року № 736, Типовим положенням про архівний підрозділ дер-
жавного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального 
підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юсти-
ції України від 10 лютого 2012 року № 232/5, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 10 лютого 2012 року за № 202/20515, а також ДСТУ 4163:2020 
“Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-
розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”. 

4. Управління підпорядковується безпосередньо керівнику апарату обласної 
державної адміністрації. 

5. Порядок взаємодії Управління із структурними підрозділами обласної дер-
жавної адміністрації та її апарату, а також іншими органами виконавчої влади і ор-
ганами місцевого самоврядування визначається Регламентом Хмельницької облас-
ної державної адміністрації (далі – Регламент) та чинним законодавством України. 
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6. Діяльність Управління здійснюється на основі квартальних планів, що 
затверджуються керівником апарату обласної державної адміністрації. 

7. Управління має власну печатку. 

8. Основними завданнями Управління є: 

1) організація документування управлінської діяльності, забезпечення 
дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з 
ними в умовах електронного документообігу в апараті Хмельницької обласної 
державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил; 

2) редагування проєктів розпоряджень і доручень голови, наказів керівника 
апарату, рішень колегії обласної державної адміністрації з дотриманням вимог 
офіційно-ділового стилю української мови, технічно-реквізитного оформлення, 
визначеного Інструкцією з діловодства у Хмельницькій обласній державній 
адміністрації (далі – Інструкція з діловодства), забезпечення опрацювання 
означених документів у порядку і межах, визначених Регламентом; 

3) редакторське опрацювання проєктів рішень Хмельницької обласної ради, 
які вносяться на розгляд обласної ради головою обласної державної адміністрації, 
відповідно до Регламенту та з урахуванням вимог Інструкції з діловодства; 

4) забезпечення протоколювання засідань колегії обласної державної адмі-
ністрації та нарад, які проводяться головою обласної державної адміністрації, 
оформлення за їх підсумками протоколів та проєктів доручень голови обласної 
державної адміністрації; 

5) облік, обробка, оформлення, оперативне проходження, доведення до 
виконавців вхідних, а також внутрішніх документів, відправлення вихідних 
документів у порядку, визначеному Регламентом та Інструкцією з діловодства у 
системі електронного документообігу АСКОД або в інший спосіб, передба-
чений Інструкцією з діловодства; 

6) забезпечення в апараті обласної державної адміністрації організації 
роботи з документами, що містять службову інформацію, відповідно до вимог 
чинного законодавства; 

7) ведення архівної справи в апараті обласної державної адміністрації; 

8) друкування, тиражування документів, створених у процесі управлін-
ської діяльності обласної державної адміністрації. 

9. До складу Управління входять: 

відділ документування управлінської інформації; 

відділ опрацювання документів; 

сектор роботи з документами для службового користування. 

10. Відділ документування управлінської інформації Управління відповідно 
до завдань, визначених цим Положенням забезпечує: 

1) редагування проєктів розпоряджень, доручень голови, наказів керівника 
апарату, рішень колегії обласної державної адміністрації з дотриманням вимог, 
визначених Інструкцією з діловодства; 
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2) протоколювання засідань колегії обласної державної адміністрації та 
нарад, які проводить голова обласної державної адміністрації, оформлення 
протоколів та підготовку проєктів доручень за підсумками їх проведення; 

3) реєстрацію розпоряджень, доручень голови, наказів керівника апарату 
обласної державної адміністрації, своєчасне розсилання їх копій адресатам; 

4) формування електронної бази розпоряджень, доручень голови, наказів 
керівника апарату, протоколів засідань колегії обласної державної адміністрації; 

5) формування для оприлюднення на офіційному вебсайті Хмельницької 
обласної державної адміністрації сканованих розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації; 

6) засвідчення гербовою печаткою документів, підписаних головою, пер-
шим заступником, заступниками голови, керівником апарату обласної держав-
ної адміністрації; печаткою Управління – копій документів, створених та тих, 
що зберігаються в обласній державній адміністрації; 

7) розроблення зведеної номенклатури справ апарату Хмельницької облас-
ної державної адміністрації. Тимчасове зберігання архівних документів, що 
накопичилися за час діяльності апарату обласної державної адміністрації; 

8) приймання від структурних підрозділів апарату і структурних підроз-
ділів Хмельницької обласної державної адміністрації без статусу юридичної 
особи публічного права на зберігання архівних документів з різними видами 
матеріальних носіїв інформації; 

9) організаційно-методичний супровід роботи експертної комісії апарату 
Хмельницької обласної державної адміністрації; 

10) надання практичної і методичної допомоги структурним підрозділам 
Хмельницької обласної державної адміністрації та її апарату, районним держав-
ним адміністраціям з питань дотримання вимог Інструкції з діловодства, 
Регламенту та національних стандартів у роботі з документами; 

11) формування справ, їх зберігання та передачу особі, відповідальній за 
архівний підрозділ; 

12) підготовку довідок, звітів, інформацій з питань, віднесених до компе-
тенції відділу та періодичне інформування начальника Управління з цих питань; 

13) підготовку інформації про документообіг в апараті обласної державної 
адміністрації; 

14) облік, зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих 
документів обласної державної адміністрації і законність користування ними; 

15) виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань. 

11. Відділ опрацювання документів Управління відповідно до завдань, 
визначених цим Положенням, забезпечує: 

1) реєстрацію вхідних документів, що надходять до обласної державної адміні-
страції у системі електронного документообігу (далі – АСКОД), у разі потреби – підбір 
документів, на які є посилання в отриманих для попереднього розгляду документах; 
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2) приймання, попередній розгляд паперових документів, їх сканування та 
завантаження в АСКОД для подальшого надсилання голові, заступникам 
голови відповідно до розподілу обов’язків, керівнику апарату обласної дер-
жавної адміністрації; 

3) приймання та перевірку проєктів вихідних документів в АСКОДі на від-
повідність їх оформлення вимогам Інструкції з діловодства та номенклатурі 
справ апарату Хмельницької обласної державної адміністрації; 

4) реєстрацію вихідних електронних та паперових документів в АСКОДі та 
надсилання їх адресатам відповідно до вимог Інструкціх з діловодства; 

5) реєстрацію та проходження інформаційних листів, приєднання цих 
листів до вхідних та вихідних документів, своєчасне доведення виконавцям 
через АСКОД або в інший спосіб, визначений Інструкцією з діловодства; 

6) надання практичної і методичної допомоги з питань дотримання струк-
турними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, район-
ними державними адміністраціями вимог Інструкції з діловодства, Регламенту 
та національних стандартів у роботі з документами, у тому числі з опрацювання 
документів в АСКОДі; 

7) підготовку довідок, доповідних записок, зведень, звітів, інформацій з 
питань, віднесених до компетенції відділу, періодичне інформування началь-
ника Управління з цих питань; 

8) формування справ з питань роботи відділу, їх зберігання та передачу 
відповідальному за архівний підрозділ; 

9) виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань. 

12. Сектор роботи з документами для службового користування 
Управління відповідно до завдань, визначених цим Положенням, забезпечує: 

1) реєстрацію вхідних, вихідних та внутрішніх документів з грифом “Для 
службового користування”, у тому числі з відміткою “Літер “М”, у журналах 
встановленої форми; 

2) облік, зберігання, використання і знищення документів з грифом “Для 
службового користування”, у тому числі з відміткою “Літер “М”, а також конт-
роль за дотриманням вимог з питань обліку, зберігання, використання і 
знищення документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що 
становлять службову інформацію, в облдержадміністрації; 

3) друкування документів з грифом “Для службового користування”, а 
також їх обробку з використанням комплексної системи технічного захисту 
інформації в автоматизованій системі класу 1 Управління; 

4) організаційно-методичний супровід діяльності комісії з питань роботи із 
службовою інформацією в апараті обласної державної адміністрації; 

5) формування документів з грифом “Для службового користування” у 
справи відповідно до номенклатури справ Управління; 

6) копіювання і тиражування документів в апараті обласної державної 
адміністрації; 
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7) отримання в установленому порядку необхідних для забезпечення ко-
піювально-розмножувальних робіт витратних матеріалів, облік і періодичну 
звітність про їх використання; 

8) складання щомісячної довідки про об’єм виконаних копіювально-
розмножувальних робіт; 

9) у разі потреби брошурування документів; 

10) виконання інших функцій, що випливають із покладених на нього 
завдань. 

13. Управління має право: 

1) вивчати стан діловодства у структурних підрозділах обласної державної 
адміністрації, районних державних адміністраціях і вимагати виконання вста-
новленого законодавством порядку роботи з документами; 

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облас-
ної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, організацій та установ необхідну інформацію,  
а у разі потреби – відповідні документи; 

3) вносити на розгляд керівнику апарату обласної державної адміністрації 
проєкти розпоряджень, наказів, доручень, доповідні записки, пропозиції з 
питань, що належать до компетенції Управління; 

4) брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в обласній 
державній адміністрації, скликати за дорученням керівника апарату обласної дер-
жавної адміністрації наради з питань, що належать до компетенції Управління; 

5) повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у ви-
падках порушення встановленого Інструкцією з діловодства та Регламентом 
порядку роботи з документами. 

14. Структура Управління, чисельність та посадові оклади працівників 
встановлюються штатним розписом апарату обласної державної адміністрації. 

15. Управління утворюється у складі начальника управління, заступника на-
чальника Управління – начальника відділу документування управлінської інфор-
мації, головних спеціалістів відділу документування управлінської інформації, 
завідувача друкарського бюро відділу документування управлінської інформації; 
начальника відділу опрацювання документів, головних спеціалістів відділу опрацю-
вання документів, завідувача експедиції відділу опрацювання документів; завіду-
вача сектору роботи з документами для службового користування, головного 
спеціаліста сектору роботи з документами для службового користування. 

16. Начальник Управління, заступник начальника Управління – начальник 
відділу документування управлінської інформації, начальник відділу опрацю-
вання документів, завідувач сектору роботи з документами для службового 
користування, головні спеціалісти відділу документування управлінської інфор-
мації, відділу опрацювання документів, сектору роботи з документами для 
службового користування Управління призначаються на посаду і звільняються 
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з посади керівником апарату обласної державної адміністрації відповідно до 
вимог Закону України “Про державну службу”. 

17. Завідувач друкарського бюро відділу документування управлінської 
інформації, завідувач експедиції відділу опрацювання документів Управління 
призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату обласної 
державної адміністрації відповідно до Кодексу законів про працю України. 

18. Начальник Управління: 

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Управління і забезпечує 
виконання покладених на нього завдань; 

2) планує роботу Управління, забезпечує виконання квартальних планів роботи; 

3) розподіляє обов’язки між працівниками Управління, аналізує результати їх 
роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Управління; 

4) забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови, наказів керівника 
апарату обласної державної адміністрації та інших службових документів з 
питань, що належать до компетенції Управління; 

5) виконує за дорученням керівника апарату обласної державної адміні-
страції завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, надає 
пропозиції з питань, що стосуються діяльності Управління; 

6) планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими 
структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату при 
вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління; 

7) вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників, 
надає пропозиції керівнику апарату обласної державної адміністрації щодо 
переведення працівників Управління, їх заохочення або притягнення до відпо-
відальності згідно із законодавством. 

19. У разі тимчасової відсутності начальника Управління (відрядження, 
відпустка, тимчасова втрата працездатності тощо) виконання його обов’язків покла-
дається на заступника начальника Управління – начальника відділу документу-
вання управлінської інформації, у разі відсутності останнього – начальника відділу 
опрацювання документів, а у разі їх відсутності, відповідно до наказу керівника 
апарату обласної державної адміністрації, – на іншого працівника Управління. 

20. Діяльність працівників Управління регламентується посадовими інструк-
ціями, які розробляються начальником Управління і затверджуються керівни-
ком апарату обласної державної адміністрації. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


