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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

 

На виконання науково-дослідної роботи на тему: «Дослідження питань 

документування управлінської інформації та організації роботи з документами в 

центральних органах виконавчої влади» згідно з Технічним завданням у 

2020 році було проведено письмове опитування центральних органів виконавчої 

влади (далі – ЦОВВ) щодо з’ясування стану документування управлінської 

інформації та організації роботи з документами у відповідних органах. 

З цією метою виконавцями науково-дослідної роботи було розроблено 

Анкету-запитальник щодо стану документування управлінської інформації та 

організації роботи з документами у ЦОВВ та направлено згідно зі списком 

розсилки, погодженим із замовником теми, до 42 ЦОВВ. У відповідь було 

отримано лише 25 заповнених анкет. Одна установа – Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомила 

про припинення своєї діяльності 30 червня 2020 року і не забажала давати 

відповіді. 16 ЦОВВ взагалі проігнорували пропозицію щодо їх участі у 

науковому дослідженні. 

 З 25 респондентів, які надіслали заповнену анкету: 13 – міністерств, 6 – 

служб, 3 – агентства, один ЦОВВ зі спеціальним статусом – Фонд державного 

майна України, один інший ЦОВВ – Пенсійний фонд України, а також один 

державний правоохоронний орган – Державне бюро розслідувань, що фактично 

почав здійснювати свою діяльність 27 листопада 2018 року. 

Запитання у анкеті умовно розподілені на чотири блоки: 

загальна інформація про ЦОВВ (1 – 4 запитання); 

нормативно-правове та методичне забезпечення організації діловодства 

(5 – 9 запитання); 

стан діловодства та архівної справи в установі (10 – 21 запитання); 

документування управлінської інформації в електронній формі та 

організація роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну (22 – 32 запитання). 

Тому відповідно і аналіз отриманої інформації проводився у межах цих 

блоків і представлений в аналітичному огляді за окремими розділами.  

 

Загальна інформація про ЦОВВ 

 

Серед загальних пунктів анкети-запитальника було зазначення 

найменування, структури та кількості штатних працівників служби діловодства 

ЦОВВ. 

За результатами аналізу отриманих відповідей було з’ясовано, що для 

ЦОВВ не унормовано єдиного найменування служби діловодства і відповідно 

не визначено поділ цієї служби на структурні підрозділи. Кількість штатних 
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одиниць служби діловодства також суттєво різниться і звичайно залежить від 

масштабу діяльності ЦОВВ та загальної кількості штатних одиниць усієї 

установи, хоча є і виключення. 

 

Служба діловодства міністерств 

У міністерствах найбільш розповсюдженими є такі найменування служби 

діловодства: 

департамент документообігу та контролю за виконанням документів; 

департамент документального забезпечення; 

департамент адміністративно-організаційного забезпечення; 

управління документального забезпечення і контролю; 

управління забезпечення документообігу. 

Служба діловодства переважної більшості міністерств має структурний 

поділ на відділи і сектори. Кількість структурних підрозділів у службах 

діловодства коливається від двох до семи. 

Найбільш розгалужену структуру мають служби діловодства таких 

міністерств: 

Міністерство внутрішніх справ – 7 підрозділів, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – 7 підрозділів,  

Міністерство юстиції України – 6 підрозділів, 

Міністерство фінансів України – 5 підрозділів. 

Найбільша кількість штатних працівників служби діловодства у 

Міністерстві юстиції України – 54 особи, найменша кількість штатних 

працівників – по 9 осіб – у Міністерстві молоді та спорту України і Міністерстві 

освіти та науки України. 

До структури служби діловодства переважної більшості міністерств 

входять такі підрозділи: 

відділ організації документообігу; 

відділ контролю за виконанням документів; 

відділ організації роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної 

інформації. 

Найбільш складну та багатофункціональну структуру має служба 

діловодства Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України: 
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Департамент документообігу та контролю 

Управління документообігу Управління доступу до публічної 

інформації, звернень громадян та 

контролю 

Відділ вихідної кореспонденції Відділ організації роботи зі 

зверненнями громадян та доступу до 

публічної інформації 
Відділ вхідної кореспонденції 

Відділ попереднього розгляду 

кореспонденції  

Відділ автоматизації процесів 

документообігу 

Відділ контролю за виконанням 

доручень органів державної влади 

Відділ організаційно-методичної 

роботи та архіву 

На жаль, вищезазначений ЦОВВ не забажав зазначати загальну кількість 

працівників служби діловодства. У подальший розділах ця установа відзначила, 

що основною формою провадження діловодства є електронна форма із 

застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої 

електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, до того ж 

система електронного документообігу (далі – СЕД) в установі запроваджена з 

2014 року та успішно застосовується. У зв’язку з цим незрозумілою є 

необхідність у виокремленні в структурі служби діловодства деяких 

вузькопрофільних підрозділів, як-то відділ вихідної кореспонденції, відділ 

вхідної кореспонденції, відділ автоматизації процесів документообігу, відділ 

попереднього розгляду кореспонденції. 

 

Служба діловодства служб, агентств та інших ЦОВВ 

На відміну від міністерств, служби діловодства інших ЦОВВ, що виявили 

бажання взяти участь в опитуванні, мають більш просту структуру. 

Найпоширенішими найменуваннями служби діловодства цих установ є: 

управління документообігу та контролю; 

управління організаційно-документального забезпечення; 

відділ документального забезпечення і контролю. 

Кількість структурних підрозділів у службах діловодства цих ЦОВВ 

коливається від двох до чотирьох. У деяких ЦОВВ служба діловодства не має 

структурного поділу на підрозділи, зокрема у Державній міграційній службі 

України та Державному бюро розслідувань. 

Серед зазначеної групи ЦОВВ найбільша кількість штатних працівників 

служби діловодства – у Національному агентстві України з питань запобігання 

корупції – 35 осіб, найменша кількість – 5 осіб – у Державному агентстві 

рибного господарства України. 
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Форма провадження діловодства у ЦОВВ 

Останнім серед загальних питань щодо стану документування 

управлінської інформації та організації роботи з документами було визначення 

форми провадження діловодства у ЦОВВ. Аналіз отриманих на це запитання 

відповідей має такий результат: 

у 80 % респондентів (20 опитаних установ) основною формою 

провадження діловодства є електронна (із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої 

електронної позначки часу); 

у 12 % респондентів (3 установи) – змішана форма діловодства: частково –

електронна (із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, 

кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки 

часу), а частково – паперова, адже СЕД, упроваджені у роботу певних установ 

не є досконалими; 

у 8% респондентів (2 установи) до цього часу застосовується 

автоматизована форма провадження діловодства, тобто – мається на увазі 

паперова із веденням документів в електронній формі без застосування 

кваліфікованих електронних підписів чи печаток. 

Отже, як бачимо, все ж таки віддається перевага електронній формі 

діловодства. Втім, ця форма діловодства, на превеликий жаль, на сьогоднішній 

день не в усіх ЦОВВ є досконалою, не завжди відповідає вимогам нормативно-

правових актів щодо організації діловодства, потребує доопрацювання 

виробниками або іншими компаніями, що здійснюють супровід СЕД, 

приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 

17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» 

(далі – постанова № 55) та більш жорсткого контролю з боку відповідних 

державних архівів, у зоні комплектування яких перебувають ЦОВВ. 

Нижче ми надаємо більш конкретний аналіз стану документування 

управлінської інформації в електронній формі, організація роботи з 

електронними документами в діловодстві та електронного міжвідомчого обміну 

 

Нормативно-правове та методичне забезпечення організації діловодства 

 

Зазначений блок питань мав на меті визначити рівень відповідності 

локальних нормативних документів ЦОВВ, що регламентують зміст та 

організацію виконання процесів документування управлінської інформації та 

роботи зі службовими документами у діловодстві, чинним нормативно-

правовим актам у сфері діловодства й архівної справи, національному стандарту 

на оформлення організаційно-розпорядчих документів (далі – ОРД) та збірнику 

уніфікованих форм ОРД, а також отримати пропозиції від ЦОВВ щодо 

удосконалення змісту певних нормативно-правових актів. 
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Отже, за результатами анкетування були отримані такі результати і 

зроблені відповідні висновки: 

72 % респондентів (18 установ) підготували, погодили з експертно-

перевірною комісією Центрального державного архіву вищих органів влади 

України (далі – ЕПК ЦДАВО України) або ЕПК відповідного галузевого 

державного архіву (далі – ГДА), зокрема ГДА Міністерства внутрішній справ 

України та ГДА Міністерства оборони України, затвердили розпорядчим 

документом та запровадили у роботу відповідні інструкції з діловодства, 

розроблені відповідно до постанови № 55. Про це свідчать дати протоколів ЕПК 

та дати видання відповідних розпорядчих документів; 

12 % респондентів (3 установи) відповіли, що станом на липень 2020 року 

їх інструкції з діловодства перебувають на стадії розроблення; 

12 % респондентів (3 установи) керуються інструкціями з діловодства, 

розробленими, погодженими і затвердженими до прийняття постанови № 55; 

один ЦОВВ – Міністерство енергетики України, взагалі не має власної 

інструкції з діловодства, а керується безпосередньо типовими інструкціями, 

затвердженими постановою № 55. 

Таким чином, 28 % опитаних ЦОВВ порушують вимоги постанови № 55, а 

саме пункту 6, у якому зазначено, що «Міністерствам, іншим центральним та 

місцевим органам виконавчої влади в тримісячний строк привести власні 

нормативно-правові акти, зокрема про затвердження інструкцій з діловодства 

для підприємств, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією 

постановою.» 

Під час проведення дослідження інструкцій з діловодства у ЦОВВ була 

виявлена така особливість: 

у 3 установах організація діловодства регламентується двома окремими 

локальними нормативними документами, одним з яких охоплює питання 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну, другий – документування управлінської інформації та організації 

роботи з документами, створеними у паперовій формі. Обидва документа 

одночасно погодженні з ЕПК відповідного державного архіву, затверджені 

розпорядчим документом та запроваджені у роботу ЦОВВ; 

у назвах інструкцій з діловодства інших ЦОВВ, котрі було оновлено після 

прийняття постанови № 55, наголошується на тому, що вони регламентують 

питання документування управлінської інформації в електронній і паперовій 

формі, а також організації роботи з електронними та паперовими документами. 

Підставою для розроблення індивідуальної інструкції з діловодства у 68 % 

ЦОВВ є обидві типові інструкції, затверджені постановою № 55, а саме – 

Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній 

формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, 
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електронного міжвідомчого обміну та Типова інструкція з діловодства в 

міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади. 

24 % респондентів відзначили, що під час розроблення власних інструкції 

з діловодства керувалися тільки Типовою інструкцією з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, 

затвердженою постановою № 55. 

Дві установи – Міністерство освіти та науки України, у якому до цього 

часу не розроблено інструкції з діловодства, та Фонд державного майна 

України, що має нову інструкцію з діловодства, затверджену наказом ФДМУ від 

25.07.2019 № 738 (без зазначення дати і номеру протоколу погодження з ЕПК 

ЦДАВО України), не надали інформацію про підстави для розроблення власних 

інструкцій. 

Стосовно вищезазначених Типових інструкцій, затверджених постановою 

№ 55 переважна більшість респондентів – 76 % (19 установ), відповіли, що не 

мають жодних зауважень до структури, змісту і додатків цих нормативно-

правових актів. І лише 24 % (6 установ) висловили свої зауваження і надали 

деякі пропозиції щодо внесення певних змін, а саме: 

деталізувати питання документування управлінської інформації, 

організації роботи з документами у діловодстві та міжвідомчого обміну 

документами у службах, агентствах та інших ЦОВВ, діяльність яких 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних 

міністрів, наприклад: діяльність Державної архівної служби України 

спрямовується і координується через Міністра юстиції, діяльність Державного 

агентства водних ресурсів України спрямовується і координується через 

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України тощо. 

визначити порядок архівування управлінської інформації в електронній 

формі; 

виключити з Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну пункт 37 та 

додаток до нього, як такі, що вимагають додаткових затрат робочого часу i не 

мають корисного впливу на діяльність установи. 

Найбільшу кількість пропозицій щодо змісту Типової інструкції з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну надала Державна аудиторська служба України, а саме: 

розмежувати обов’язкові реквізити, визначені у пункті 41 відповідно до 

поділу документів на вхідні, вихідні та внутрішні; 

узгодити положення пункту 45 зі статтею 124 Кодексу адміністративного 

судочинства України; 
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доповнити пункт 50 положенням щодо можливості проставляння на 

оригіналі паперового документа, який надійшов до установи, реєстраційного 

номера за допомогою реєстраційного штампа, що убезпечить вiд можливого 

фiзичного пошкодження оригiналу документа пiд час друку коду; 

виключити пункт 99 та додаток до нього, оскільки ведення журналу 

реєстрацій вiдряджень вже регламентоване наказом Міністерства фінансів 

України вiд 17.03.2011 № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові 

вiдрядження в межах України та за кордон), зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 29 березня 2011 р. за № 410/19148); 

доповнити абзац п’ятий пункту 124 положенням, яке дозволить у разi 

використання в установi штрих-кода та/або QR-кода роздруковувати паперовий 

примiрник документа постiйного або тривалого (понад 10 рокiв) зберiгання для 

подальшого формування справ; 

доповнити абзац другий пункту 206 умовою знищення електронних 

документів за погодженням з вiдповiдним архiвом; 

доповнити абзац перший пункту 209 положенням, яке дозволить у разi 

використання в установi штрих-кода та/або QR-кода роздруковувати паперовий 

примiрник документа постiйного або тривалого (понад 10 рокiв) зберiгання для 

подальшого формування справ без його засвідчення. 

Найбільш слушними, на наш погляд, є пропозиції Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державної служби 

статистики України стосовно того, що Типова інструкція з діловодства має 

встановлювати єдині вимоги до документування управлінської інформації та 

організації роботи зі службовими документами в установах незалежно від 

способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах. Отже 

має бути розроблено новий єдиний нормативно-правовий акт, що регламентує 

питання організації діловодства у паперовій та електронній формах і не 

суперечить національному стандарту на оформлення ОРД. 

На запитання, чи використовуєте Ви під час розроблення бланків, 

оформлення організаційно-розпорядчих та інших службових документів 

Національний стандарт «Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), 100 % ЦОВВ дали позитивну 

відповідь. Це означає, що чинний національний стандарт на оформлення ОРД, 

незважаючи на його застарілість за часом видання, є потрібним і корисним у 

роботі документом. Особливо це важливо напередодні набрання чинності 

01.09.2021 нового ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлення документів», розробленого співробітниками відділу 

документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства і затвердженого наказом Державного підприємства 
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«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144 «Про прийняття та скасування 

національних стандартів». 

На запитання, чи застосовуєте Ви під час створення конкретних видів 

організаційно-розпорядчих документів Збірник уніфікованих форм 

організаційно-розпорядчих документів, розроблений УНДІАСД і схвалений на 

засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву (протокол від 

22.11.2015 № 7), відповіді розділилися таким чином: 

60 % установ – так. 

40 % установ – ні. 

Такі результати передусім можуть бути пов’язані з недостатністю 

інформації щодо існування такого збірника форм та відсутністю його у 

паперовій формі. А також вказують на необхідність його оновлення, 

доповнення, можливо переформатування уніфікованих форм ОРД для 

застосування у СЕД. Що може у найближчий час спонукати відділ 

документознавства до проведення відповідної науково-дослідної роботи. 

 

 

Стан діловодства та архівної справи у ЦОВВ 

 

Обсяг документообігу  

Аналіз даних, отриманих від ЦОВВ щодо обсягу документообігу за 

останні три роки (2017, 2018, 2019), показав такі результати: 

у 52 % респондентів (13 установ) спостерігається щорічне зростання 

обсягу документообігу. У трьох з них таке зростання досить суттєве: за два роки 

обсяг зріс майже у 2 рази. Це, насамперед, Національне агентство України з 

питань запобігання корупції: 131902 документів (за 2017 рік), 173132 

документів (за 2018 рік) і 210885 документів (за 2019 рік), Державна 

казначейська служба України: 65962 документів (за 2017 рік), 72490 документів 

(за 2018 рік), 113520 документів (за 2019 рік) та Державне агентство водних 

ресурсів України: 19025 документів (за 2017 рік), 21815 документів (за 2018 рік), 

36213 документів (за 2019 рік). Також значне зростання обсягу документообігу 

відзначається у Міністерстві юстиції України: 497000 документів (за 2017 рік), 

586945 документів (за 2018 рік) і 600110 документів (за 2019 рік); 

у 28 % респондентів (7 установ) обсяг документообігу за 2017–2019 роки 

має приблизно однакові щорічні показники; 

у 12% респондентів (3 установи) відзначається зменшення обсягу 

документообігу протягом зазначених трьох років; 

у 8 % респондентів (2 установи) відслідкувати динаміку обсягу 

документообігу поки що неможливо, так як ці установи – Міністерство 
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культури та інформаційної політики України і Міністерство у справах 

ветеранів України, нещодавно створені. 

У підсумку до аналізу даних, отриманих від ЦОВВ щодо обсягу 

документообігу, слід відзначити, що надані показники є відносно неточними. 

Адже деякі з ЦОВВ надали щорічні підсумкові дані щодо загальної кількості 

вхідних, вихідних та внутрішніх документів. А деякі – окремі показники по 

кількості вхідних і вихідних документів, не враховуючи кількість внутрішніх 

документів. Так само нам невідомо, чи були підраховані разом документи, 

створені у паперовій та електронній формі. Або ж нам надіслали лише дані, 

автоматично підраховані у СЕД без урахування паперових документів, облік 

яких ведеться у окремих паперових формах. 

Міністерство оборони України у графі «Обсяг документообігу установи 

за останні три роки» зазначило кількість справ: 1050, 1050, 1000. При цьому 

невідомо, які саме справи були враховані: тільки заведені у відповідні роки чи 

тільки завершені у ці роки або усі справи, у тому числі і перехідні, відповідно 

до номенклатури справ. 

Такі висновки вказують на те, що існують порушення вимог постанови 

№ 55, а саме пункту 37 Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та додатку до 

нього, у якому наведено електронну форму для підрахунку підсумкових даних 

обліку обсягу документообігу. 

На жаль, у зв’язку з карантинними загальнодержавними обмеженнями, не 

було можливості вийти у відповідні установи і безпосередньо на місці уточнити 

питання підрахунку обсягу документообігу. 

 

Кількість звернень громадян 

Аналіз підрахунку кількості звернень громадян у ЦОВВ за останні три 

роки показав такі результати: 

у 44 % респондентів (11 установ) кількість звернень громадян за 2017–

2019 роки є приблизно однаковою; 

у 28 % респондентів (7 установ) спостерігається незначне щорічне 

зростання кількості звернень; 

у 20 % респондентів (5 установ) відзначається щорічне зменшення 

кількості звернень. Так, наприклад, у 2017 році до Міністерства охорони 

здоров’я України надійшло 26472 звернення громадян, а у 2018 році кількість 

звернень зменшилася до 19629, у 2019 році кількість звернень становила 18268. 

Аналогічні показники зменшення кількості звернень громадян спостерігаються 

й у Міністерстві юстиції України: 34295 звернень за 2017 рік, 28010 звернень 

за 2018 рік і 26562 звернення за 2019 рік; 
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у 8 % респондентів (2 установи) відслідкувати динаміку звернень 

громадян неможливо, адже ці ЦОВВ є нещодавно створеними. 

Відзначимо, що відповідно до вимог Закону України «Про звернення 

громадян» громадяни України мають право звернутися до ЦОВВ із 

зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх основної 

діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-

економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про 

їх порушення. 

 

Відповідальні за діловодство у структурних підрозділах 

Щодо призначення у структурних підрозділах ЦОВВ осіб, відповідальних 

за діловодство, були отримані такі відповіді: 

у 84 % ЦОВВ (21 установа) призначено осіб, відповідальних за 

діловодство у структурних підрозділах; 

у 16 % ЦОВВ (4 установи) немає таких осіб. 

При цьому 65 % установ, які надали позитивну відповідь, зазначили що ці 

особи виконують обов’язки щодо організації діловодства у відповідних 

підрозділах на підставі своїх посадових інструкцій. Лише 35 % установ 

відповіли, що осіб, відповідальних за діловодство у структурних підрозділах, 

призначено на підставі відповідного наказу. Крім того, кілька ЦОВВ 

відзначили, що вимоги до наявності осіб, відповідальних за діловодство у 

структурних підрозділах, визначені в інструкції з діловодства цього ЦОВВ. 

 

Перевірки формування справ у структурних підрозділах 

Щорічні перевірки службою діловодства формування справ у структурних 

підрозділах відповідно до затвердженої номенклатури справ: 

у 80 % ЦОВВ (20 установ) проводяться; 

у 20 % ЦОВВ (5 установ) не проводяться. 

Як показало дослідження, такі перевірки переважним чином не 

проводяться у новоутворених установах, серед яких: Міністерство у справах 

ветеранів України, Державна служба якості освіти України та Державне бюро 

розслідувань. 

 

Втрата справ у структурних підрозділах 

Про випадки втрати справ у структурних підрозділах установи за останні 

10 років повідомили 20 % ЦОВВ (5 установ), а 80 % ЦОВВ (20 установ) дали 

негативну відповідь. 
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Номенклатура справ 

Номенклатура справ – обов’язковий для кожної установи 

систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із 

зазначенням строків зберігання справ. 

Усі ЦОВВ повідомили про наявність зведеної номенклатури справ, на 

підставі якої формуються справи установи у 2020 році. Втім, 4 з 25 установ 

(16 %) відзначили, що зведена номенклатура справ на 2020 рік станом на липень 

2020 року знаходиться тільки на стадії погодження або затвердження. Трохи 

дивним є відповідь Державного агентства водних ресурсів України з приводу 

того, що їх зведена номенклатура справ на 2019 рік надіслана на погодження до 

ЕПК ЦДАВО України. В інших установах немає порушень щодо строків 

погодження номенклатури справ з ЕПК ЦДАВО або ЕПК відповідного ГДА. 

Зважаючи на те, що відповідно до вимог нормативно-правових актів з 

діловодства й архівної справи зведена номенклатура справ підлягає погодженню 

з відповідним державним архівом або схваленню органом вищого рівня один 

раз на п’ять років або невідкладно в разі істотних змін у власності майна, 

структурі, функціях та характері роботи установи, втрати чинності типовим 

(галузевим) переліком документів із зазначенням строків їх зберігання, усі з 

опитаних ЦОВВ дотримуються цих вимог. Найдавнішою за датою погодження з 

ЕПК ЦДАВО України є зведена номенклатура справ Міністерства освіти і науки 

України, погоджена у листопаді 2015 року. Це означає, що наприкінці 2020 року 

це міністерство має подати на погодження до ЕПК ЦДАВО зведену 

номенклатуру справ, підготовлену на 2021 рік. Усі інші ЦОВВ погоджували чи 

подали на погодження свою номенклатуру справ у період з 2016 по 2020 рік 

включно.  

 

Положення про експертну комісію 

На виконання вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства й 

архівної справи ЦОВВ повинні розробляти положення про свої експертні 

комісії (далі – ЕК) на підставі Типового положення про експертну комісію 

державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і 

комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 

1062/23594 (із змінами). 

У результаті опитування усі 100 % ЦОВВ (25 установ) дали позитивну 

відповідь щодо наявності у них положення про експертну комісію. Втім, деякі 

установи відзначили, що їх положення не погоджені з ЕПК ЦДАВО України. 

Так, проект положення про ЕК Міністерства у справах ветеранів України, 

утвореного 28 листопада 2018 року шляхом реорганізації Державної служби 

України у справах ветеранів, влітку 2020 року знаходився на погодженні у 
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ЦДАВО України. А також положення про ЕК Державної міграційної служби 

України, затверджене наказом ДМС України від 28 листопада 2018 року № 202, 

з невідомих причин до цього часу не погоджено з ЕПК ЦДАВО. 

 

Положення про архівний підрозділ (архів) 

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі – наказ № 1000/5), архівом 

установи вважається структурний підрозділ (відповідальна за ведення архіву 

особа установи), що організовує і забезпечує приймання, нагромаджування 

архівних документів, їх облік, зберігання та користування ними. Архів може 

бути самостійним структурним підрозділом або входити до складу служби 

діловодства установи. При цьому служба діловодства та архів, якщо вони є 

структурними підрозділами, працюють на підставі положень про них, що 

погоджуються і затверджуються згідно із законодавством. 

У процесі анкетування ми мали з’ясувати наявність положень про архів 

(архівний підрозділ) у ЦОВВ із зазначенням дати і номеру затвердження 

положення розпорядчим документом установи та дати і номеру протоколу 

погодження ЕПК ЦДАВО України. При цьому слід відзначити, що у опитування 

взяли участь два ЦОВВ, які мають свої ГДА. Це Міністерство внутрішніх 

справ України та Міністерство оборони України, положення про ГДА яких є 

нормативно-правовими актами, зареєстрованими у Міністерстві юстиції 

України. Тому відповіді цих двох ЦОВВ у підрахунок результатів щодо 

положення про архів та кількість його штатних працівників ми не брали. 

Отже, у результаті проведеного опитування було з’ясовано, що: 

57 % ЦОВВ (13 установ) не мають положень про архівний підрозділ; 

43 % ЦОВВ (10 установ) мають положення про архів (архівний підрозділ). 

Але в трьох з них (Міністерство юстиції України, Державна казначейська 

служба України та Фонд державного майна України) ці положення не 

погоджені з ЕПК ЦДАВО України. Крім того, одна установа  – Пенсійний фонд 

України, користується застарілим положенням, адже було зазначено, що це 

положення погоджено з ЕПК ЦДАВО України у 2009 році (протокол № 5 від 

07.05.2009) і затверджене наказом Пенсійного фонду України від 25.06.2009 

№ 80. При цьому в 2012 році було видано наказ Міністерства юстиції України 

від 10.02.2012  № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний 

підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і 

комунального підприємства, установи та організації», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 202/20515. 

Лише 25 % респондентів (6 установ) повідомили про наявність штатних 

одиниць у архівному підрозділі. Максимальна кількість штатних одиниць в 
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опитаних ЦОВВ, не враховуючи ГДА, – 3 особи у Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій. До того ж ця установа повідомила, що усі три 

працівника архівного підрозділу мають вищу освіту та стаж архівної роботи 

понад 4 роки. 

Працівники архівного підрозділу деяких інших ЦОВВ, що забажали 

надати таку інформацію, також мають вищу освіту – технічну, юридичну, 

педагогічну. 

3 з 25 установ повідомили, що за ведення архіву у них відповідає 

провідний документознавець служби діловодства на підставі своєї посадової 

інструкції. 

 

Описи справ 

Інформацію про зведені описи справ постійного зберігання та описи справ 

з кадрових питань не надали шість ЦОВВ. Переважним чином це новостворені 

установи, а саме: 

Міністерство культури та інформаційної політики України, створене у 

2019 році; 

Міністерство у справах ветеранів України, створене у 2018 році; 

Державна служба якості освіти України, створена у 2017 році; 

Державне бюро розслідувань, створене у 2016 році; 

Національне агентство України з питань запобігання корупції, створене у 

2015 році; 

Державне агентство рибного господарства України, створене у 

1992 році. 

 

Інформація щодо складення зведених описи справ постійного зберігання 

та описів справ з кадрових питань із зазначенням дати і номеру протоколу 

останнього погодження описів таких справ з ЕПК відповідного архіву надана 

таким чином: 

№ 

з/п 
Найменування установи 

За які роки 

складено звед. 

описи справ пост. 

зб., дата і номер 

протоколу 

останнього 

схвалення описів 

справ ЕПК 

За які роки 

складено описи 

справ з кадр. 

питань, дата і 

номер протоколу 

останнього 

погодження 

описів справ ЕПК  

1.  
Міністерство внутрішніх справ 

України 

2009–2018 

(інформація про 

схвалення 

відсутня) 

2011–2014 

(інформація про 

погодження 

відсутня) 
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№ 

з/п 
Найменування установи 

За які роки 

складено звед. 

описи справ пост. 

зб., дата і номер 

протоколу 

останнього 

схвалення описів 

справ ЕПК 

За які роки 

складено описи 

справ з кадр. 

питань, дата і 

номер протоколу 

останнього 

погодження 

описів справ ЕПК  

2.  Міністерство енергетики України 

1989–2011 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 15.06.2018 

№ 7) 

1996–2007 

(протоколи ЕПК 

ЦДАВО України 

від 30.10.2009 

№ 12 і від 

30.09.2011 № 9) 

3.  
Міністерство молоді та спорту 

України 

1969–2018 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

18.12.2019 № 16)  

1980–2018 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

18.12.2019 № 16) 

4.  
Міністерство соціальної політики 

України 

1992–1997 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

15.12.2017 № 11 

1992–1997 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

15.12.2017 № 11) 

5.  Міністерство оборони України 

1991–2018 

(протокол ЕПК 

ГДА МОУ від 

17.05.2019 № 7 

1991–2018 

(протокол ЕПК 

ГДА МОУ від 

17.05.2019 № 7) 

6.  
Міністерство освіти і науки 

України 

по 2015 рік 

включно 

(інформація про 

схвалення 

відсутня) 

2006–2010 

(інформація про 

погодження 

відсутня) 

7.  Міністерство охорони здоров’я 

1995-1999 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України  

№12 28.12.2017 

Не складені, 

не погоджені 

8.  
Міністерство розвитку громад та 

територій України 

1958–1997; 

2005–2006 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України  

від 29.07.2009 

№ 9) 

1958–1996 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України  

від 29.07.2009 

№ 9) 
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№ 

з/п 
Найменування установи 

За які роки 

складено звед. 

описи справ пост. 

зб., дата і номер 

протоколу 

останнього 

схвалення описів 

справ ЕПК 

За які роки 

складено описи 

справ з кадр. 

питань, дата і 

номер протоколу 

останнього 

погодження 

описів справ ЕПК  

9.  

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 

по 2017 рік 

включно 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 04.06.2020 

№ 6) 

по 2017 рік 

включно 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 04.06.2020 

№ 6) 

10.  Міністерство фінансів України 

по 2009 рік 

включно 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 29.03.2016 

№ 3) 

по 2004 рік 

включно складені, 

але не погоджені 

11.  Міністерство юстиції України 

по 2013 включно,  

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 31.01.2019 

№ 2) 

Не складені, 

не погоджені 

12.  
Державна аудиторська служба 

України 

1993–2018 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 16.01.2019 

№ 1) 

1993–2018 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 16.01.2019 

№ 1) 

13.  
Державна служба статистики 

України 

Роки, за які 

складено описи 

не зазначені  

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 21.12.2012 

№ 13) 

Не складені, 

не погоджені 

14.  
Державна казначейська служба 

України 

1996–1998; 

1999–2010; 

2011–2014; 2015 

(протокол ЕПК 

1997–2005; 

2011–2015; 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України  
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№ 

з/п 
Найменування установи 

За які роки 

складено звед. 

описи справ пост. 

зб., дата і номер 

протоколу 

останнього 

схвалення описів 

справ ЕПК 

За які роки 

складено описи 

справ з кадр. 

питань, дата і 

номер протоколу 

останнього 

погодження 

описів справ ЕПК  

ЦДАВО України  

від 10.06.2019 

№ 8)   

від 10.06.2019 

№ 8) 

15.  
Державна міграційна служба 

України 

2010–2016 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 04.06.2020 

№ 6) 

2010–2016 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 04.06.2020 

№ 6) 

16.  
Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій 

1960–1996; 

1990–2015; 

2013–2015. 

Опис справ МНС 

за 2010–2012 

схвал. протоколом 

ЕПК ЦДАВО 

України від 

30.09.2016 № 9 

1960–1996; 

1990–2015; 

2013–2015. 

Опис справ МНС 

за 2010–2012 

погод. протоколом 

ЕПК ЦДАВО 

України від 

30.09.2016 № 9 

17.  
Державне агентство водних 

ресурсів України 

1986–1991 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 18.01.2013 

№ 1) 

1991–2000 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 29.03.2005 

№ 3) 

18.  Пенсійний фонд України 

1991–2008 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 03.08.2018 

№ 7)  

1991–2008 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України 

від 03.08.2018 

№ 7) 

19.  Фонд державного майна України 

1991–2015 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України  

від 04.06.2020 

№ 6) 

1991–2015 

(протокол ЕПК 

ЦДАВО України  

від 04.06.2020 

№ 6) 
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Передавання справ на постійне зберігання до державних архівів 

ЦОВВ є утворювачами документів Національного архівного фонду (далі – 

НАФ), що підлягають передаванню до державних архівів в обов’язковому 

порядку. 

Одним із завдань опитування було з’ясувати: за які роки справи 

постійного зберігання передано на постійне зберігання до ЦДАВО України. 

Як вже вище зазначалося, два респондента відзначили, що не передають 

свої документи до ЦДАВО України, так як вони є фондоутворювачами 

відповідних ГДА. При цьому, Міністерство внутрішніх справ України не 

надало інформації, за які роки справи постійного зберігання передано до ГДА 

МВС України. Натомість Міністерство оборони України відповіло, що до ГДА 

МОУ передано справи по 2014 рік включно і частково за 2015 рік. 

Стосовно інших установ ми отримали такі результати: 

лише 52 % ЦОВВ (12 установ) хоча б один раз передавали свої справи 

постійного зберігання до ЦДАВО України; 

48 % ЦОВВ (11 установ)  жодного разу ще не передавали справи 

постійного зберігання до ЦДАВО України. З них тільки 5 установ можна 

вважати новоутвореними, тому що дати їх створення – у межах 2015–

2019 років. Інші 6 установ існують понад 10 років, утім причин, за якими не 

передавались відповідні справи до ЦДАВО, вони зазначити не забажали. Лише 

Державне агентство водних ресурсів України повідомило, що запланувало 

найближчим часом передати справи за 1991–2003 роки. 

Наводимо інформацію від 12 ЦОВВ, що надали позитивну відповідь 

стосовно передання справ постійного зберігання до ЦДАВО України: 

№ 

з/п 
Найменування установи 

За які роки справи постійного 

зберігання передано на постійне 

зберігання до ЦДАВО України 

1.  Міністерство енергетики України до 1989 року 

2.  
Міністерство молоді та спорту 

України 

за 1969–2012 роки  

3.  
Міністерство освіти і науки 

України 
за 1992–2000 роки 

4.  Міністерство охорони здоров’я за 1939–1994 роки 

5.  
Міністерство розвитку громад та 

територій України 
за 1958–1996 роки 

6.  

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 

по 2005 рік включно 

7.  Міністерство фінансів України по 2002 рік 

8.  Міністерство юстиції України по 2002 рік 

9.  Державна аудиторська служба за 1993–2000 роки 
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№ 

з/п 
Найменування установи 

За які роки справи постійного 

зберігання передано на постійне 

зберігання до ЦДАВО України 

України 

10.  
Державна служба статистики 

України 

за 2003 рік 

11.  Пенсійний фонд України за 1991–1999 роки 

12.  Фонд державного майна України за 1991–2001 роки 

 

Підсумовуючи інформацію цього блоку відповідей на анкету, відзначимо, 

що ЦОВВ, керуючись постановою № 55, зобов’язані описувати документи 

постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань 

(особового складу) не пізніше ніж через два роки після завершення справ у 

діловодстві, а також передавати документи постійного зберігання відповідно до 

затверджених описів справ до відповідних державних архівів в установлені 

законодавством строки. Для управлінської документації міністерств, інших 

ЦОВВ та державних органів і безпосередньо підпорядкованих їм організацій, 

граничним строком зберігання в архівному підрозділі фондоутворювача до 

передання на постійне зберігання до державного архіву є 15 років відповідно до 

Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України 08 квітня 2013 року № 656/5, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116. Отже, як бачимо, мають 

місце порушення. 

 

 

Документування управлінської інформації в електронній формі та 

організація роботи з електронними документами в діловодстві, 

електронного міжвідомчого обміну 

 

Повсякденне життя громадян стає дедалі все більш «цифровим», що 

передбачає високий рівень очікувань від діяльності органів влади, зокрема 

розвитку сучасних електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості 

діяльності, залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Тому 

звичайно в останні 5 років невід’ємної складовою діяльності усіх ЦОВВ стало 

запровадження СЕД. 

 

Наявність СЕД в установі та участь у СЕВ ОВВ 

У результаті опитування отримано таку інформацію: 

52 % респондентів (13 установ) повідомили, що у них СЕД упроваджена і 

успішно застосовується; 
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36 % респондентів (9 установ) зауважили, що у них також упроваджена 

СЕД, але вона не є досконалою; 

12 % респондентів (3 установи) відзначили, що у них СЕД станом на 

липень 2020 року знаходиться на стадії впровадження. 

Довше за інших СЕД застосовують у Міністерстві розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України – з 2014 року. 

Як показало опитування, не існує єдиної СЕД для усіх ЦОВВ. Між тим, 

аналіз отриманих відповідей дав можливість виокремити найбільш популярні 

серед ЦОВВ системи, їх версії та виробників. Отже: 

у 40 % ЦОВВ (10 установ) запроваджено СЕД «АСКОД», розроблену 

Приватним акціонерним товариством «Центр комп’ютерних технологій 

“ІнфоПлюс”». При цьому версії цієї системи в ЦОВВ різняться. Програмні 

продукти цієї компанії та їх особливості опишемо нижче; 

у 28 % ЦОВВ (7 установ) упроваджено у роботу або знаходиться на стадії 

впровадження СЕД «Megapolis. DocNet» (у різних версіях, зокрема 1.2.4.21, 

1.2.5.13), розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «Айкюжен 

ІТ»; 

у 12 % ЦОВВ (3 установи) уведено у роботі Автоматизовану систему 

управління документами (далі – АСУД) «Док Проф 3» (у різних версія, зокрема 

3.0.2.108, 3.0.2.124), розроблену Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Транслінк Консалтинг»; 

інші 5 установ запровадили різні, іноді адаптовані саме під специфіку 

діяльності певної ЦОВВ, системи, а саме: 

СЕД системи МВС «Master», версія 2019, розроблена Державним 

підприємством «ІНФОТЕХ», що є офіційним постачальником програмних 

продуктів для Міністерства внутрішніх справ України та підпорядкованих йому 

державних структур; 

програмно-апаратний комплекс «СЕД Міністерства освіти і науки 

України», версія 2.0, розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Смарт Бізнес»; 

СЕД «IT-Enterprise» (ІТ Підприємство), версія 2018, розроблена 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 

“Інформаційні технології”» (запроваджена у Міністерстві розвитку громад та 

територій України); 

система «Мегаполіс. Документообіг-ДСК», версія 2.63 для апарату 

Державної міграційної служби України, її територіальних органів та установ, 

що належать до сфери її управління, розроблена Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Софтлан-ІТ»; 

Автоматизована система електронного документообігу (далі – АСЕДО), 

версія 2,  розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство “Медирент”» для Пенсійного фонду України. 
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Звертаємо увагу, що в установах, які відзначили, що СЕД у них успішно 

застосовується переважним чином запроваджені програмні продукти компанії 

«ІнфоПлюс». 

Найпоширеніші продукти компанії «ІнфоПлюс», які успішно впроваджені 

у ЦОВВ, це АСКОД™ Корпоративний і АСКОД WEB. 

АСКОД™ Корпоративний – перший із основних продуктів сімейства 

АСКОД, який забезпечує класичний тип доступу до функціоналу АСКОД-

платформи (Desktop-клієнт). Робочі місця з встановленою підсистемою 

АСКОД™ Корпоративний працюють в локальній (LAN) та корпоративній 

(Intranet) мережі, охоплюючи як діловодний, так і управлінський контур 

організаційної структури установи/підприємства, втілюючи при цьому 

специфіку Desktop-орієнтованих застосувань і надаючи користувачам відповідні 

переваги (швидкодія, підвищена стійкість, надійність і захищеність, відсутність 

дефіциту системних ресурсів і обмежень при роботі з периферійними 

пристроями, тощо). 

АСКОД™ Корпоративний реалізує функції системи електронного 

Документообігу та функції системи електронного Діловодства (зокрема 

електронне діловодство), забезпечуючи при цьому створення єдиного 

інформаційно-комунікаційного простору і загального структурованого сховища 

документів. 

У межах системи Діловодство, АСКОД™ Корпоративний автоматизує 

ділові процеси організації і відповідну ділову логіку щодо створення та обліку 

проектів документів, реєстрації та опрацювання вхідної, вихідної і внутрішньої 

службової кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів і нормативно-

правових актів, звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів та 

інших комерційних документів, прийняття рішень і формування резолюцій, 

доручень, завдань, використання запитів на узгодження/візування, 

забезпечуючи при цьому контроль виконавчої дисципліни, скорочення термінів 

проходження документів та покращення ефективності роботи персоналу. 

АСКОД™ Корпоративний автоматизує процеси обміну та маршрутизації 

проходження документів, формуючи при цьому гнучке/масштабоване 

комунікаційне середовище і дозволяючи швидко і прозоро організувати 

електронний документообіг будь-якої установи як в умовах зосередженої в 

одному приміщенні, так і територіально-розподіленої організаційної структури. 

АСКОД WEB – другий із основних продуктів сімейства АСКОД, який за 

допомогою лінійки популярних Інтернет-браузерів (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft IE/Edge, Opera, Safari) забезпечує сучасний тип доступу до 

функціоналу АСКОД-платформи (Web-клієнт). Робочі місця з встановленою 

підсистемою АСКОД WEB працюють в локальній (LAN), корпоративній 

(Intranet) та глобальній (Internet) мережі, охоплюючи як діловодний, так і 

управлінський контур організаційної структури установи/підприємства, 
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втілюючи при цьому специфіку Web-орієнтованих застосувань і надаючи 

користувачам відповідні переваги (простота розгортання і підтримки спільної 

роботи співробітників в умовах територіально-розподіленої оргструктури, 

природна мультиплатформність , широка палітра образів графічного інтерфейсу 

користувача, тощо). 

Будучи за рівнем попиту флагманським продуктом платформи, АСКОД 

WEB реалізує набір функцій, аналогічний функціоналу АСКОД™ 

Корпоративний. 

 

Відповіді на запитання, чи здійснюється супровід СЕД Вашої установи її 

безпосереднім виробником, розподілилися таким чином: 

72 % респондентів (18 установ) дали позитивну відповідь; 

28 % респондентів (7 установ), дали негативну відповідь. При цьому одна 

з установ – Міністерство розвитку громад та територій України, назвала 

причину: у зв’язку з обмеженим фінансуванням. Друга установа – Державна 

міграційна служба України, повідомила, що супровід здійснюється іншою 

компанією – Товариством з обмеженою відповідальністю «Айкюжен ІТ». Інші 

п’ять установ не забажали повідомляти, ким саме і з яких причин на даний 

період часу обслуговується їх СЕД.  

 

Усі 100 % ЦОВВ, котрі взяли участь у опитуванні, є учасниками системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ). Навіть, якщо 

у деяких установах, наприклад у Державному бюро розслідувань, СЕД 

знаходиться поки що на стадії впровадження, вони повідомили, що все ж таки 

підключені до СЕВ ОВВ через вебінтерфейс.  

 

На запитання щодо відповідності СЕД установи вимогам форматів даних 

згідно з наказом Міністерства юстицiї України вiд 11 листопада 2014 року 

№ 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у 

діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання» негативну 

відповідь дав лише один ЦОВВ – Міністерство у справах ветеранів України. 

При цьому респондент зазначив формати, які застосовуються: doc, docx, xls, 

xlsx, jpg, ppt, pptx, pdf. 

 

Стосовно послідовності оформлення електронних документів, не 

враховуючи Державне бюро розслідувань, отримано три варіанти відповідей: 

64 % ЦОВВ (16 установ) спочатку накладають електронний 

кваліфікований підпис чи печатку, а потім відбувається реєстрація документа у 

системі; 



22 
 

у 24 % ЦОВВ (6 установ) навпаки – спочатку відбувається реєстрація 

документа у системі, а потім накладається електронний кваліфікований підпис 

чи печатка 

12 % ЦОВВ (3 установи) повідомили, що у їх системі реєстрація 

здійснюється одночасно з накладанням електронного кваліфікованого підпису 

чи печатки, особливо це стосується вихідних електронних документів. При 

цьому в усіх трьох установах запроваджено абсолютно різні СЕД. 

 

Створення електронних документів, формування їх у електронні 

справи та підготовка описів справ в електронній формі 

Анкетування мало на меті з’ясувати, які види службових документів 

ЦОВВ створюються виключно у електронній формі, а які – виключно у 

паперовій формі. 

Лише дві установи – Державна служба України з надзвичайних ситуацій і 

Державне бюро розслідувань, попередили, що їх СЕД знаходиться тільки на 

стадії впровадження, у зв’язку з цим абсолютно усі службові документи поки 

що створюються виключно у паперовій формі. 

Проаналізувавши і узагальнивши відповіді інших 23 установ, ми отримали 

такий наочний результат: 

Перелік видів службових 

документів ЦОВВ, що створюються 

виключно у електронній формі 

Перелік видів службових 

документів ЦОВВ, що створюються 

виключно у паперовій формі 

Службове листування з Кабінетом 

Міністрів України, ЦОВВ та іншими 

установами, які є користувачами СЕВ 

ОВВ 

Документи, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом 

Доручення керівництва ЦОВВ Документи, що не можуть бути 

застосовані у електронній формі як 

оригінал згідно з вимогами закон 

Внутрішні службові документи 

(доповідні та пояснювальні записки) 

Документи, вимога щодо опрацюван-

ня яких у паперовій формі 

встановлена актами Кабінету 

Міністрів України 

Протоколи службових нарад Протоколи засідань колегіальних 

органів 

Накази з адміністративно-господарсь-

ких питань 

Спільні накази кількох установ 

 Накази з основаної діяльності  

 Накази з кадрових питань 

 Кадрова документація, зокрема заяви 

працівників та інші документи, що 
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містять персональні дані 

 Бухгалтерсько-облікова та фінансова 

документація, зокрема договори, 

довіреності тощо 

 Документи (акти, висновки тощо) 

службових розслідувань 

 Звернення громадян, запити на 

отримання  публічної  інформації, а 

також листи та інші документи, що 

надійшли у паперовій формі від 

фізичних і юридичних осіб, які не є 

користувачами СЕВ ОВВ 

 

Крім вищезазначених загальних для усіх ЦОВВ видів управлінської 

документації, деякі ЦОВВ повідомили про специфічні для їх галузі види 

документів, які створюються виключно у паперовій формі. 

Так, наприклад, Міністерство охорони здоров’я України у паперовій 

формі створює: 

Накази з питань направлення громадян України за кордон для лікування; 

Накази про направлення жінок для лікування безплідності методами 

допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти; 

Накази про затвердження рішення Центральної атестаційної комісії при 

Міністерстві охорони здоров’я України з атестації лікарів; 

Меморандуми, міжнародні угоди та додатки до них, договори та додаткові 

угоди, що укладає Міністерство охорони здоров’я України. 

Державна аудиторська служба України виключно у паперовій формі 

створює документи за результатами здійснених заходів державного фінансового 

контролю. 

Національне агентство України з питань запобігання корупції – 

документи, які стосуються здійснення цим агентством повноважень щодо 

контролю та перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання 

корупції». 

 

На запитання, чи формуються виконані електронні документи в 

електронні справи згідно з номенклатурою справ для передання на зберігання 

до архівного підрозділу установи та подальшого користування ними, було 

отримано переважним чином негативні відповіді. Отже: 

68 % ЦОВВ (17 установ) поки що не формують виконані електронні 

документи у електронні справи; 

32 % ЦОВВ (8 установ) формують електронній справи. 
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Стосовно створення паперових примірників електронних справ постійного 

та тривалого (понад 10 років) строків зберігання результати розподілилися 

таким чином: 

76 % ЦОВВ (19 установ) створюють паперові примірники електронних 

справ; 

24 % ЦОВВ (6 установ) не створюють паперові примірники електронних 

справ. 

 

І, нарешті, останнім у блоці питань щодо документування управлінської 

інформації в електронній формі та організація роботи з електронними 

документами в діловодстві було складання в установі описів справ в 

електронній формі: 

84 % ЦОВВ (21 установа) ще не складали описи справ у електронній 

формі; 

16 % ЦОВВ (4 установи) вже складають такі описи. Це Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство молоді та спорту України, 

Міністерство розвитку громад та територій України та Пенсійний фонд 

України. 

 


