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РЕФЕРАТ 

Бирюковой Юлии Анатольевны 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников                   

и литературы, три приложения. Общий объем работы – 66 страниц, из них: 

список источников и литературы – 6 (75 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3, приложения – 3 страницы. 

Ключевые слова: документ, делопроизводство, документооборот, 

система электронного документооборота, орган местного управления, Пинский 

городской исполнительный комитет. 

Цель дипломной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию организации документооборота в Пинском городском 

исполнительном комитете как органе местного управления Республики 

Беларусь. 

Объект дипломной работы: документационное обеспечение 

деятельности органа местного управления. 

Предмет дипломной работы: документооборот Пинского городского 

исполнительного комитета. 

Основные положения, выносимые на защиту. С нечеткой 

организацией движения документов в Пинском городском исполнительном 

комитете связано много недостатков в организации документооборота. 

Качество и эффективность работы в Пинском городском исполнительном 

комитете во многом определяется умением специалистов отдела по 

организационно-методической работе и контролю исполнения документов 

составлять и оформлять документы. Все это особенно необходимо для 

оперативного выполнения срочного задания руководства определенным 

должностным лицам горисполкома. 

Главным правилом организации документооборота является оперативное 

прохождение документа по наиболее короткому и прямому маршруту с 

наименьшими затратами времени. Для этого необходимо в Пинском городском 

исполнительном комитете максимально сократить инстанции прохождения 

документов, исключить или максимально ограничить возвратные движения 

документов, максимально сократить порядок прохождения документов и 

процесс обработки основных категорий документов. 
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РЭФЕРАТ 

Біруковай Юліі Анатольеўны  

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, чатырох раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, тры прыкладання. Агульны аб'ём работы – 66 старонак, з іх: спіс 

крыніц і літаратуры – 6 (75 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і 

англійскай мовах – 3, прыкладання – 3 старонкі. 

Ключавыя словы: дакумент, справаводства, дакументазварот, сістэма 

электроннага дакументазвароту, орган мясцовага кіравання, Пінскі гарадскі 

выканаўчы камітэт. 

Мэта дыпломнай працы – распрацоўка мерапрыемстваў па 

ўдасканаленні арганізацыі дакументазвароту ў Пінскім гарадскім выканаўчым 

камітэце як органе мясцовага кіравання Рэспублікі Беларусь. 

Аб'ект дыпломнай працы: дакументацыйнае забеспячэнне дзейнасці 

органа мясцовага кіравання. 

Прадмет дыпломнай працы: дакументаабарот Пінскака гарадскога 

выканаўчага камітэта. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. З невыразнай 

арганізацыяй руху дакументаў у Пінскім гарадскім выканаўчым камітэце 

звязана шмат недахопаў у арганізацыі дакументазвароту. Якасць і 

эфектыўнасць работы ў Пінскім гарадскім выканаўчым камітэце шмат у чым 

вызначаецца ўменнем спецыялістаў аддзела па арганізацыйна-метадычнай 

рабоце і кантролю выканання дакументаў складаць і афармляць дакументы. Усё 

гэта асабліва неабходна для аператыўнага выканання тэрміновага заданні 

кіраўніцтва вызначанага да службовых асоб гарвыканкама. 

Галоўным правілам арганізацыі дакументазвароту з'яўляецца аператыўнае 

праходжанне дакумента па найбольш кароткім і прамым маршруце з 

найменшымі выдаткамі часу. Для гэтага неабходна ў Пінскім гарадскім 

выканаўчым камітэце максімальна скараціць інстанцыі праходжання 

дакументаў, выключыць або максімальна абмежаваць зваротныя рухі 

дакументаў, максімальна скараціць парадак праходжання дакументаў і працэс 

апрацоўкі асноўных катэгорый дакументаў. 
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SUMMARY 

Yuliya Biryukova  

The structure and volume of the diploma work. The diploma work consists 

of an introduction, four chapters, a conclusion, a list of sources and literature used, 

and three annexes. The total amount of work is 66 pages, including: a list of sources 

and literature - 6 (75 titles), abstract in Russian, Belarusian and English - 3, 

applications - 3 pages. 

Key words: document, records management, workflow, electronic document 

management system, local authorities, Pinsk city executive committee. 

The purpose of the diploma work – the development of measures to improve 

the workflow in Pinsk city executive committee as the local government of the 

Republic of Belarus. 

Object of the diploma work: documentary maintenance of activity of the 

local government. 

Subject of the diploma work: document management Pinsk city executive 

committee. 

The main provisions taken out on protection. With the fuzzy organization of 

the movement of documents in the Pinsk city executive committee, many 

shortcomings in the organization of document circulation are associated. The quality 

and efficiency of work in the Pinsk city executive committee is largely determined by 

the skills of the department's specialists in organizational and methodological work 

and control over the execution of documents to draft and execute documents. All this 

is especially necessary for the prompt execution of the urgent task of the leadership 

of certain officials of the city executive committee. 

The main rule of the organization of document circulation is the operative 

passage of the document on the shortest and direct route with the least amount of 

time. To do this in the Pinsk city executive committee necessary to minimize the 

instances of passing documents, to exclude or limit as much as possible the return 

traffic of documents, to minimize the order of passing documents and process the 

processing of the main categories of documents. 


