
сумсъкА оБлАснА дЕржАl}нА АдмrнrстрАцIя
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Про внесення змiн до наказу

управлiння культури СумськоТ
обласноi державноТ адмiнiстра-
цiТ вiд 0б.0б.2018 NЪ 104-ОД

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi б Закону Украiни <Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>>, постанови Кабiнету VIiHicTpiB Украiни вiд 19 лютого

zozO р. J\Ъ 119 <Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiД 1i сiчнЯ 201&р. 1',1i 55>>, на виконанНя розпорядження голови СумськоТ

обласноТ державноi адмiнiстрачii вiд 1 6.о4.2020 Jф 160-оД <Про внесення змiн

до розпорядження голови Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

вiд 22.05.2018 J\ъ 310-ОД), з метою приведення вимог щодо документування

управлiнськоТ iнформацii в управлiннi культури Сумськоi обласноТ державноТ

адмiнiстрацiт у вiдповiднiсть до чинного законодавства

**ýJ#r" 
до Iнструкцii з дiловодства в управлiннi купьтури Сумськоi

обласноi державноi адмiнiстрацii, затвердженоi наказом управлiння культури

Сумськот оЬласнот державноТ адмiнiстрацiт вiд 06.06.2018 Jф 104-оД <Про

Irп.rрупЦiю з дiлОводства в управПiннi культури Сумськоi обласноi державноТ

адмiнiстрацii> (у редакцiт 
-rrunury 

управлiння культури Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрачiт вiл оз.оi.zЬlq J\,9 114-од) (далi _ Iнструкцiя), TaKi

змiни:
1) абзац другий пункту 21 викласти в такiй редакцiТ:

<облiкВеДеТЬсяЗаПоряДкоВиМИноМераМи'rцопросТаВЛяЮТЬся
нумератором або друкарсьп"* ..rо.обом на нижньому гtолi зворотного боку

бланка.>>;

2) пункт 32 викласти в такiй редакцii:
<<з2.ПосиланняУтекстiДокУМенТанаДокуМенТ,НdякиЙДаеТЬся

вiдповiдь або на виконання якого пiдготовлено цей документ, наводитъся у

такiй послiдовностi: назва виду документа, найменування установи - автора

докуменТ а, дата та рессТрачiйниЙ iндекс, п"ро.1п"Й змiст документа, У разi

посилання на . заресстрований нормативно-правовий акт додатково

зазначаютъся так1 реестрацrинi данi: дата державноi реестрацii, "_оy:ч__1:"
згiдно з Щержавним реестроМ нормативно-правових aKTiB MiHicTepcTB та 1нших

органiв виконавчоТ впади,

ПосилаНня у TeKcTi докуллента на порядковi номери роздiлiв, пiдроздiлiв,
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глав, статей, пунктiв та пiдпунктiв розпорядчого документа, у тому числi того,
що мае запис про державну ресстрацiю, робитъся цифрами; порядковi номери
частиН статей, абзацiВ i реченъ - словами. Посилання у TeKcTi документа на цей
документ або його cTpyкTypHi одиницi робитъся з використанням вказiвного
займенника <цей>.>;

З) абзаЦ п'ятиЙ пунктУ З9 доповнити реченнями такого змiсту: uДбruц
пункту та пiдпункту починаеться з вiдступУ вiд лiвого поля сторiнки без буль-
якоi позначки (дефiс, крапка тощо). Кожна структурна одиниця нормативно-
правового акта (kpiM абзацу) вiдокремлюеться вiд попередньот прошуском
рядка. Визначення TepMiHiB у документi наводяться в алфавiтному порядку i в
називному вiдмiнку.>;

4) викласти абзаци перший - третiй пункту 44 у такiйредакцii:
<<44. Щодатки оформлюються, як правило, на стандартних аркушах

lтатrеру. На другiй i наступнiй cTopiHKax додаткiв, що с супровiдними
матерiаЛами довiдковогО або анаЛiтичного характеру (графiки, схеми, таблицi,
списки тощо) робиться така вiдмiтка: <Продовження додатка>>, <<Продовження
додатка 1>>.

на додатках до положень, правил, iнструкцiй тощо, затверджених
розпорядчими документами, у тому числi тих, що пiдлягають державнiй
ресстрацii, проставлясться вiдмiтка у верхньому правому KyTi першоi сторiнки
додатка, яка включас номер додатка, заголовок документа та посилання на
вiдповiдну структурну одиницю.

у разi доповнення положень, правил, iнструкцiй тощо, затверджених
розпорядчими документами, у тому числi тих, що пiдлягають державнiй
ресстрацii, новою структурною одиницею з посиланням на додаток або
виключення З тексту структурнот одиницi, яка мiстить посилання на додаток,
НУМеРаЦiЯ ДОДаТКiв та вiдповiднi посилання на них у TeKcTi цього документа
змiнюються. TaKi додатки не мiстять реквiзиту <пiдпис>. У кiнцi пiд текстом
додатка проставляеться риска, що свiдчить про його закiнчення.>;

5) у пунктi 77:
ВИКIIаСТИ абЗац першиЙ у такiЙ редакцiТ: <<Запис про державну реестрацiю

РОбиться на нормативно-правових актах (розпорядчих документах, якими вони
ЗаТВеРДЖеНi), ВклюЧеНИх до единого державного ре€стру нормативно-правових
aKTiB. Що роЗпорядчих документiв нормативно-правового характеру не
ВКЛЮчаЮтъся cTpyKTypHi одиницi, якими затверджуються, змiнюються або
ВИЗнаЮТъся такими, що втратили чиннiсть, документи, якi державнiй реестрацiТ
не пiдлягають, KpiM розпорядчих документiв про затвердження фор, звiтностi
та iнструкцiй щодо ik заповнення.));

абзац лругий виключити;
в абзацi третьому слова ((не наноситъся на документ, а)) виключити; t

6) абзац перший пункту 80 викласти в такiй редакцii:
<Проекти наказiв з основноТ дiяльностi, адмiнiстративно-господарських

питань в обов'язковому порядку вiзуютъся на зворотному боцi останнъого
аркушу працiвником, який створив документ, керiвником структурного
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пiдроздiлу, в якому його створено, вiдповiдальними особами з юридичних
питанЬ (головним спецiалiстом, а у разi його вiдсутностi - провiдним юристом),
з питанъ запобiгання та виявлення корупцii, з питань ведення дiлОвоДСТВа.);

7) у пунктi 89:
пiдпункт З доповнити абзацом такого змiсту:
(у разi доповнення розпорядчого документа) у тому числl того, що

пiдлягас державнiй реестрацii, новими структурними одиницями або

виключення з нъого структурних одиниць нумерачiя вiдповiдно змiнюсться.

ЗазначеНа вимога застосовУеться також у разi внесення змiн до структурноi
одиницi розпорядчого документа шляхом замiни if кiлькома структурними
одиницями. Пiд час внесення змiн до пункту (пiдпункту), який налiчуе декiлька
абзацiв (речень), вказусться мiсцезнаходження цих змiн. Одноманiтнi змiни за

текстом розпорядчого документа об'еднуються в одну структурну одиницю i

розмiщуються наприкiнцi тексту);
доповнити пункт гriдпунктами 4-8 такого змiсту:
<4) змiни вносяться до основного розпорядчого документа, у тому числi

того, що пiдлягае державнiй реестрацii, а не до розпорядчого документа про

внесення змiн до нього;
5) змiни до розпорядчого документа, у тому числ1 того, 

. 
що пlдлягас

державнiй реестрацii, викладаються у розпорядчому документ1; змlни У додаток

до розпорядчого документа оформлюються пiд грифом затвердження як

додатоК до розпОрядчогО докуменТа) за виняткоМ змiН до такого додатка, якi

маютЬ незначнИй обсяГ (як правИло, дО двоХ cTopiHoK) i зазначаються у TeKcTi

самого розпорядчого документа;
oj у pu.l внесення змiн до кiлькох розпорядчих документiв, у тому числi

тих, що пiдлягають державнiй ресстрацii, текст змiн наводиться в

хронологiчному порядку прийняття цих документiв;
7) У разi внесеннЯ змiН дО положень, гIравил, iнструкцiй тоIцо,

затвердЖених розпоряДчими документами, у тому числi тих, що пiдлягають

державнiЙ р"Ь.rрuцii' шляхоМ викладеннЯ В новiЙ редакцiТ у грифi

затвердження робиться посилання на дату i реестрацiйний iндекс розпорядчого

докуменТа, якиМ булО затвердЖено оснОвниЙ докуменТ, та зазначаютъся дата i

реестрацiйний iндекс розпорядчого документа, яким затверджуеться нова

Ъедакцiя. Дналогiчнi вимоги застосовуютъся до оформлення вiдмiтки до

додатка до роз11орядчого документа. У разi доповнення розпорядчого

документа, у тому числi того, що пiдлягае державнiй ресстрацiт, новою

структурноЮ одиницеЮ щодО затвердЖеннЯ додатка до нього у грифi

затвердження робиться посилання на дату i реестрацiйний iндекс розпорядчого

ДокУМеНТа' якиМ ВносяТЬся змiни До осноВноГо роЗПоряДЧоГо ДокУМенТui- _ '-^
S) у разi коли змiни вносятъся до положенъ, правил, tнструк1],и т:_ьlо,

затвердЖениХ розIторяДчими документами, у тому числi тих, що пlдлягаютъ

державнiй ресстрuцii, та якi викладено в новiй редакцiт, текст "чI..гI|тi
одиницi розпорядчого документа викладасться З урахуванням того, що змlни

вносяться до тексту його новоТ редакцii з посиланням на розпорядчий



4

документ, яким затверджено першу редакцiю, iз зазначенням його

ресстрацiйних даних; в дужках зазначаеться розпорядчий документ, якиМ
затверджено нову редакцiю, посилання на його реестрацiйнi данi та попереднi

редакцii не робляться.);
8) пункт 90 доповнити абзацами такого змiсту:
<Не пiдлягають визнанню такими, що втратили чиннiсть, cTpyKTypHi

одиницi розпорядчого документа, положень, правил, iнструкцiй тощо,
затверджених розпорядчими документами, у тому числi тих, tцо пiдляГаЮТЬ

державнiй реестрацii, та додаткiв до них.
У зв'язку з прийняттям розпорядчого документа, у тому числi того, ЩО

пiдлягае державнiй реестрацiТ, визнаються такими, що втраТИЛи ЧиннiсТЬ,

ранiше прийнятi розпорядчi документи, якщо вони не узгоджуються З нОРМаМИ

цього документа, виявилися такими, що поглинутi ним або втра'ГИЛИ СВОЮ

aKTyaJIbHicTb; перелiк таких розпорядчих документiв наводитЬСя В ОКРеМОМУ

пунктi (пiдпунктi) розпорядчого документа або оформлюеться ДоДаТКОМ ДО

нього. У перелiках розпорядчих документiв, якi пiдлягають визнанню такими,

що втратили чиннiсть, вони розмiщуються в хронологiчному порядку iх
прийняття. Разом з розпорядчим документом, якиЙ визнаетЬсЯ ТаКИМ, ЩО

"ipur"" 
чиннiстЬ, визнаються такими, що втратили чиннiсть, розпорядчi

документи, якими до нього внесено змiни.
не визнаються такими, що втратили чиннiстъ, розпорядчi документи з

обмеженим строком дii, строк дii яких минув. Визнання розпорядчого
документа таким' що втратив чиннiсть, не поновлюе дiю документiв, якi

визнанi ним такими, що втратили чиннiстъ. Дi" окремих структурних одиниць

розпорядчого документа, виключених розпорядчим документом, який мас

Ьбr.*."ий строк дii, вiдновлюеться пiсля закiнчення строку його дii,>;

9) абзац перший пункту 95 пiсля слiв <<власне iм'я>) доповнити словами

(, по батьковi>;
10) пункт 97 доповнити абзацом такого змiсту:
ку разi коли спiльний нормативно-правовий акт, у тому числi який

пiдлягас державнiй ресстрацii, приймаеться суб'сктами нормотворення, як1

видають рiзнi видирозпорядчих документiв, кiлькiсть розпорядчих документiв
мас вiдпОвiдатИ кiлiкостi суб'ектiВ нормотворення, при цьому TaKi розпорядчi

документи повиннi мати одну дот}l однаковий заголовок та однакову

структурну одиницю щодо затвердження спiльного нормативно-правового акта,

внесення до нього змiн чи визнання такого акта такиМ, Що втратив чиннiсть, а

також однаковий змiст нормативно-правового акта, який цим розпорядdим

документом затверджено. ).

начальник олена МЕЛьнИк


