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ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ 

ТА ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ 

 

Діловодство - це діяльність, яка охоплює питання документування і 

організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій. 

Основними елементами діловодства є письмові документи і 

документування, а саме створення документів. Головним завданням 

діловодства є забезпечення швидкої і ефективної роботи підприємства, 

установи чи організації. В цілому діловодство в системі управління будь-

якої установи можна поділити на декілька видів : загальне діловодство, 

кадрове діловодство, діловодство з документами, що носять конфіденційну 

інформацію та діловодство зі звернення громадян. 

В Міністерстві надзвичайних ситуацій України діловодство 

встановлює загальні правила документування управлінської діяльності 

структурних підрозділів центрального апарату Міністерства надзвичайних 

ситуацій, регламентує порядок роботи з документами з моменту їх 

створення або надходження до відправлення і передачі в архів 

центрального апарату Міністерства. В Міністерстві надзвичайних ситуацій 

України діловодство ведеться відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2011 року №1242 “Про затвердження Типової 

інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 

влади”, постанови Кабінету Міністрів України “Про проведення 

експертизи цінності документів” від 8 серпня 2007 року №1004 (Із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011), 

ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

формування документів” та наказу МНС України від 19 листопада 2009 

року № 765 “Інструкція з діловодства у Міністерстві надзвичайних 

ситуацій ”. 

Відповідальність за організацію діловодства в установах несуть їх 

керівники. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні 

документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у 

законах України, постановах Верховної Ради України, актах та дорученнях 

Президента України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях 

Прем'єр-міністра України, актах Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і 

звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, 



кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента 

України, Кабінету Міністрів, погодження проектів нормативно-правових 

актів відповідають заступники керівника установи згідно з розподілом 

функціональних обов'язків. 

В Міністерстві ведення діловодства відповідно до вимог державних 

стандартів покладається на Департамент організаційно-контрольної 

роботи. Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства 

несе директор Департаменту організаційно-контрольної роботи МНС 

України. У структурних підрозділах центрального апарату Міністерства та 

організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, 

відповідальність за ведення діловодства несуть їх керівники та спеціально 

виділені для цього особи. Діловодство в підрозділах здійснюється 

призначеними відповідальними за діловодство особами відповідно до їх 

посадових інструкцій. 

Загальне керівництво роботою діловодних служб Міністерства 

здійснюється Департаментом організаційно-контрольної роботи. 

Керівники інших структурних підрозділів центрального апарату 

Міністерства та його підпорядкованих підрозділів зобов’язані: 

- забезпечувати дотримання строків виконання завдань, визначених 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів, дорученнями 

Прем’єр-міністра України, строків, установлених для вирішення питань, 

що порушені у листах Президента України, Голови Верховної Ради 

України та його заступників, голів комітетів Верховної Ради України і 

депутатських фракцій, Голови Конституційного Суду України, Голови 

Верховного Суду України та голів вищих спеціалізованих судів, 

Генерального прокурора України, а також строків виконання інших 

документів, що надходять на виконання. 

- не допускати вимагання від організацій, що належать до сфери 

управління Міністерства, різних відомостей, звітів, зведень та інших не 

передбачених нормативно-правовими актами документів, якщо воно не 

викликане необхідністю; 

- забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства відповідно в 

центральному апараті Міністерства та організаціях, що належить до сфери 

його управління ; 

- всебічно сприяти раціоналізації, механізації та автоматизації 

діловодних процесів, вживати заходів до оснащення канцелярій сучасним 

обладнанням та автоматизованими робочими місцями і локальними 

обчислювальними мережами на базі ПК; 

- забезпечувати організацію навчання працівників діловодної служби 

Міністерства та підпорядкованих організацій для підвищення їх 

кваліфікації; 



- здійснювати контроль за обов’язковим додержанням у 

центральному апараті Міністерства та його організаціях вимог щодо 

складання, оформлення документів і організації діловодних процесів, 

передбачених державними стандартами на організаційно-розпорядчу 

документацію та цією Інструкцією; 

- вживати необхідних заходів до скорочення службового листування. 

Отже, організація діловодства є однією з форм управлінської 

діяльності, що здійснюється в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування. Документування управлінської діяльності полягає у 

фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях 

управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення 

документів в організаціях є необхідність засвідчення наявності та змісту 

управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації 

протягом певного часу або постійно. Управлінська діяльність Міністерства  

здійснюється шляхом видання розпорядчих документів. Видання 

розпорядчих документів визначається актами законодавства, Положенням 

про МНС. Підставами для прийняття розпорядчих документів у діяльності 

Міністерства та організацій сфери його управління є:  

- Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, 

акти Президента України і Кабінету Міністрів України та накази МНС; 

- провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою 

виконання Міністерством покладених на нього завдань і функцій згідно з 

Положенням про МНС;  

- потреба у правовому регулюванні діяльності підрозділів і 

організацій Міністерства. 

Зважаючи на швидкі темпи розвитку і вдосконалення комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення, для покращення управлінської 

діяльності МНС потрібно пришвидшити створення системи електронного 

документообігу та запровадження електронного цифрового підпису. 
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