
Сектор документального забезпечення та контролю 
  

Сектор контролю відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Організовує та здійснює загальне діловодство в Управлінні. 

Контролює виконання встановлених правил роботи з документами в 

Управлінні та здійснює організаційно-методичне керівництво щодо ведення 

діловодства у структурних підрозділах. 

2. Розробляє інструкцію з діловодства в Управлінні відповідно до 

чинних нормативно-правових актів та погоджує їх з державним архівом 

Рівненської області. 

3. Розробляє зведену номенклатуру справ Управління відповідно до 

чинних нормативно-правових актів за пропозиціями керівників структурних 

підрозділів та погоджує її з державним архівом Рівненської області.  

4. Організовує і забезпечує документаційне та організаційно-технічне 

обслуговування засідань та оперативних нарад у начальника Управління 

(збирає необхідні матеріали, повідомляє учасників про час, місце і порядок 

денний засідання або наради, веде реєстрацію тощо, оформляє відповідні 

протоколи). 

5. Одержує необхідні начальнику управління відомості від керівників 

структурних підрозділів або безпосередніх виконавців, викликає за його 

дорученням працівників. 

6. Організовує телефонні переговори керівництва, приймає і передає 

телефонограми, факсограми, записує в час відсутності начальника 

управління прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст. 

7. Приймає, реєструє, веде облік кореспонденції, яка надходить та 

створюється в Управлінні, здійснює її систематизацію відповідно до 

затвердженої номенклатури справ, і передає після її розгляду керівництвом  

управління у структурні підрозділи або конкретним виконавцям, а також 

відповідальній особі для розсилки. 

8. Здійснює реєстрацію та зберігання документів з грифом «ДСК» (для 

службового користування). 

9. Приймає документи і особисті заяви працівників та після перевірки 

правильності оформлення передає їх на підпис керівництву Управління. 

10. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за 

їх своєчасним виконанням, вживає заходів до скорочення термінів 

проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і 

результати цієї роботи, готує і подає щотижнево на нараду у начальника 

управління інформацію щодо недотримання посадовими особами 

встановлених термінів виконання документів, що перебувають на контролі. 

11. Приймає, реєструє, оформляє подані в усній формі або за 

телефоном запити щодо надання публічної інформації, якою володіє 

Управління. 

12. Веде електронний облік запитів щодо надання публічної 

інформації, якою володіє управління, в Журналі «Запити на публічну 

інформацію». 



13. Здійснює контроль за дотриманням термінів (зазначених в 

резолюції) надання відповідей на запити щодо надання інформації, якою 

володіє Управління. 

14. Розробляє, вдосконалює і вносить на розгляд безпосереднього 

керівника пропозиції щодо удосконалення форм і методів роботи з 

документами в Управлінні з урахуванням можливостей оргтехніки та 

персонального комп’ютера, вживає заходів до скорочення кількості 

документів.  

15. Впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи 

документування, удосконалює форми і методи роботи з документами в 

Управлінні з урахуванням використання оргтехніки і ПК, вживає заходів до 

скорочення кількості форм і видів документів.  

16. Здійснює підготовку проектів документів, у межах компетенції, 

забезпечує їх оформлення і випуск. 

17. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, 

схоронності, якості оброблення та використання документів, що 

створюються вУправлінні, для передачі в установлені строки на державне 

зберігання. 

18. Щорічно організовує збирання, систематизацію та передачу 

створених в Управлінні документів до відомчого архіву на зберігання.  

19. Забезпечує зберігання, оперативний розшук і використання 

архівних документів, створених в Управлінні. 

20. Організовує та забезпечує особистий прийом громадян 

керівництвом Управління. 

21. Організовує приймання відвідувачів.  

22. Завіряє печаткою з надписом «Для документів» документи у 

випадках, передбачених Інструкцією з діловодства. 
 

 


