
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про організацію роботи у автоматизованій системі електронного 

документообігу «ДОК ПРОФ3» 

 

 

З метою автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, 

одержання, оброблення, використання, зберігання документів та контролю за їх 

виконанням, відповідно до Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг», Порядку роботи з електронними документами у 

діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, 

затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 року № 

1886/5 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 року № 

1421/26198, наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015 року (із змінами та доповненнями), 

керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

 1. Визначити відповідальним за організацію роботи з електронними 

документами у діловодстві Мукачівської міської ради та її виконавчих органах 

відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради. 

 2. Відділу контролю та організаційного забезпечення діяльності 

виконавчого комітету та міської ради та відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Мукачівської міської ради: 

 2.1. Реєстрацію документів здійснювати виключно у автоматизованій 

системі діловодства на базі АСУД «ДОК ПРОФ3» (далі — Система). 

 2.2. Забезпечити створення документів постійного зберігання та з 

кадрових питань (особового складу) одночасно у паперовій та електронній 

формах. 

3. Визначити, що вимоги щодо автоматизації в Мукачівській міській раді 

та її виконавчих органах конкретних документаційних процесів в Системі, а 

також рівня їх автоматизації визначаються інструкцією з діловодства. 
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 4. Службі персоналу, створення документів з кадрових питань (особового 

складу) в електронній формі, погодити з архівним відділом Мукачівської 

міської ради. 

 5. Визначити відповідальним за технічне супроводження та програмно-

апаратне забезпечення системи електронного документообігу в Мукачівській 

міській раді та її виконавчих органах відділ інформаційно-аналітичних 

комплексів Мукачівської міської ради. 

 6. Призначити відповідальними адміністраторами Системи головних 

спеціалістів відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської 

міської ради Артема Пенського та Євгенія Баранова. 

 7. Адміністраторам Системи забезпечити: 

 7.1. Реєстрацію працівників у Системі при прийнятті на роботу та 

надавати доступи до картотек відповідно до посадових обов’язків. 

 7.2. Видалення користувачів із Системи в день їх звільнення. 

 7.3. Надання працівникам доступів у Системі виключно за поданням 

керівників виконавчих органів Мукачівської міської ради та за безпосереднім 

погодженням Мукачівського міського голови. 

 7.4. Зберігання та захист інформації, яка обробляється в Системі. 

 8. Визначити у Мукачівській міській раді та її виконавчих органах 

відповідальним за організацію роботи з архівними електронними документами 

та їх підготовку до передавання на архівне зберігання до архівного відділу 

Мукачівської міської ради начальника відділу контролю та організаційного 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Ганну Лендьєл. 

 9. Виконавчим органам Мукачівської міської ради (юридичним особам) 

визначити відповідальних осіб за організацію роботи з архівними 

електронними документами та їх підготовку до передавання на архівне 

зберігання до архівного відділу Мукачівської міської ради. 

 10. Встановити, що користувачам Системи забороняється передавати 

третім особам власні засоби ідентифікації у Системі та здійснювати дії у 

Системі від чужого імені. 

 11. Встановити, що користувачі несуть персональну відповідальність за 

власні дії чи їх відсутність у Системі. 

 12. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови «Про організацію роботи у автоматизованій системі 

електронного документообігу «ДОК ПРОФ3» від 07.12.2021 № 437. 

 13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

начальника відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 

ради Олесю Шпеник. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


