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Актуальність дослідження обґрунтовується тим, 

що питання впровадження електронного документообігу в 

органах державної влади набувають особливої значущості. 

Саме тому важливим кроком є виконання державної 

програми, яка передбачає заходи щодо створення 

ефективного механізму інформаційної взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування, 

упровадження систем електронного документообігу та 

забезпечення інформаційної безпеки установ. 

Зауважимо, що управлінська діяльність та 

документообіг в органах державної влади та місцевого 

самоврядування є елементом складної організаційної 

структури, яка взаємодіє з іншими процесами управління і 

спрямована на досягнення глобальних цілей забезпечення 

інформаційно-аналітичної діяльності цих органів. Питання 

впровадження систем електронного документообігу в 

органах державної влади та місцевого самоврядування 

розглядалися у працях багатьох науковців, зокрема 

В. Пікульського, С. Дубової [2], О. В. Матвієнко [1] та 

багатьох інших дослідників. 

Розглянемо шляхи впровадження системи 

електронного документообігу на прикладі відділу по 

роботі з документами та організації контролю Луганської 

міської ради, який підпорядковується Управлінню 

справами. Відділ виконує такі функції: організовує та 



здійснює ведення діловодства; приймає, попередньо 

розглядає, перевіряє правильність оформлення документів 

згідно з вимогами діловодства, реєструє, опрацьовує і 

передає своєчасно за призначенням вхідну кореспонденцію 

Управління та кореспонденцію, яка надійшла на адресу 

Луганської міської ради, реєструє та відправляє вихідну 

кореспонденцію Управління та вихідну кореспонденцію 

Луганської міської ради, виконавчого комітету Луганської 

міської ради, Луганського міського голови; здійснює 

контроль за дотриманням термінів виконання  

виконавчими органами Луганської міської ради звернень 

юридичних та фізичних осіб; веде видачу та облік бланків 

суворої звітності; здійснює ведення бази автоматизованої 

системи документообігу; здійснює, за запитом відповідних 

осіб, в установленому порядку видачу копій документів, 

які зберігаються в управлінні справами Луганської міської 

ради [3]. 

Сьогодні в Луганській міській раді впроваджено 

шістдесят дев’ять робочих місць, що працюють з системою 

електронного документообігу „ДОК ПРОФ 2.0”, якими 

охоплені всі виконавчі органи Луганської міської ради, а 

також Центр адміністративних послуг у м. Луганську.  

Сьогодні автоматизованою системою 

документообігу охоплено процеси реєстрації і контролю за 

виконанням документів, рішень Луганської міської ради та 

виконавчого комітету Луганської міської ради, 

розпоряджень і доручень міського голови тощо. 

Упроваджена система електронного документообігу 

виконує такі основні функції: обмін документами 

всередині та між структурними підрозділами організації; 

реєстрація всіх документів, які надходять до організації, з 

подальшим спрямуванням на розгляд кореспонденції 

керівництву та в підрозділи; реєстрація, облік, видання, 

розсилання та повернення, забезпечення зберігання 



вхідних і вихідних документів, проектів документів; 

реєстрація руху документів, зокрема й резолюцій, звіти 

про виконання, погодження (візування); списання 

документів у справу та витягнення із справ; забезпечення 

збереженості, обліку та використання документів; обмін 

інформацією між співробітниками одного або кількох 

структурних підрозділів; здійснення контролю за 

своєчасним виконанням і доручень вищих органів 

державної влади, доручень керівництва організації, листів 

та звернень громадян, звернень закладів, організацій; 

перевірка правильності та своєчасності виконання 

документів тощо. 

Таким чином, система „ДОК ПРОФ 2.0”, 

упроваджена у відділі по роботі з документами та 

організації контролю Луганської міської ради, призначена 

для автоматизації процесів загального діловодства, 

діловодства за зверненнями громадян, контролю за 

виконанням доручень керівництва, поточної роботи з 

документами у структурних підрозділах організації, 

опрацювання й погодження проектів документів, ведення 

електронного архіву. Система має гнучкі засоби 

налаштування, які дозволяють реалізувати 

автоматизований процес діловодства та електронний 

документообіг у масштабах будь-якої корпорації, 

підприємства або установи зі складною організаційною 

структурою та територіально віддаленими підрозділами. 

Отже, можна назвати такі переваги впровадження 

системи електронного документообігу: виключення втрати 

оригіналів документів, скорочення часу на пошук 

документів, забезпечення цілісності й конфіденційності 

документів, прискорення внутрішнього документообігу, 

уникнення подвійної реєстрації, полегшення ведення 

контролю за виконанням документів та компактність 

архіву. У перспективі ми плануємо подальше вивчення 



шляхів упровадження систем електронного 

документообігу в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 
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