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РЕФЕРАТ 

«Организация документационного обеспечения отдела образования, 

спорта и туризма Узденского районного исполнительного комитета» 

Ключевые слова: документооборот, делопроизводство, система 

электронного делопроизводства, документационное обеспечение управления, 

классификация документов, номенклатура дел. 

Объектом исследования является организация ДОУ в отделе 

образования, спорта и туризма Узденского райисполкома Минской области. 

Предмет исследования: отдел образования спорта и туризма Узденского 

райисполкома Минской области. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию 

документационного обеспечения отдела образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома Минской области. 

В ходе проведенного исследования было проанализировано 

документационное обеспечение управления отдела образования спорта и 

туризма Узденского райисполкома, выявлены положительные стороны, 

обозначены проблемные вопросы с учетом действующих нормативных 

правовых актов и современных направлений ведения делопроизводства. 

Предлагаемые рекомендации по совершенствованию документационного 

обеспечения отдела направлены на повышение эффективности качества работы 

специалистов отдела и в целом качества образования. 

Предложенные рекомендации повысят эффективность, результативность, 

качество ДОУ в отделе образования, спорта и туризма в выполнении 

важнейшей функции – организации документооборота, оперативность 

принятия управленческих решений, обеспечат организацию информационного 

взаимодействия отдела с сотрудничающими с ним государственными 

организациями, будут способствовать дебюрократизации государственного 

аппарата, объединят в единое целое рассредоточенную информацию с целью 

получения необходимых интегрированных данных. 

Весь приведенный в работе материал, объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные материалы из литературы и 

других источников, отражающие теоретические и методологические положения 

и концепции, сопровождаются ссылками на их авторов. Дипломная работа 

состоит из 63 страниц, включает 81 позиций в списке источников и литературы, 

1 таблицы, 1 приложения. 

  



 

4 

 

РЭФЕРАТ 

«Арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння аддзела адукацыі, спорту і 

турызму Уздзенскага раѐннага выканаўчага камітэта» 

Ключавыя словы: дакументазварот, справаводства, электронны 

дакументазварот, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання, класіфікацыя 

дакументаў, наменклатура спраў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца арганізацыя ДЗК ў аддзеле адукацыі, 

спорту і турызму Уздзенскага райвыканкама Мінскай вобласці. 

Прадмет даследавання: аддзел адукацыі спорту і турызму Уздзенскага 

райвыканкама Мінскай вобласці. 

Мэта даследавання: распрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні 

дакументацыйнага забеспячэння аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Уздзенскага райвыканкама Мінскай вобласці. 

У ходзе праведзенага даследавання было прааналізавана 

дакументацыйнае забеспячэнне кіравання аддзела адукацыі спорту і турызму 

Уздзенскага райвыканкама, выяўлены станоўчыя бакі, пазначаныя праблемныя 

пытанні з улікам дзеючых нарматыўных прававых актаў і сучасных напрамкаў 

вядзення справаводства. 

Прапанаваныя рэкамендацыі па ўдасканаленні дакументацыйнага 

забеспячэння аддзела накіраваны на павышэнне эфектыўнасці якасці работы 

спецыялістаў аддзела і ў цэлым якасці адукацыі. 

Прапанаваныя рэкамендацыі павысяць эфектыўнасць, выніковасць, 

якасць ДЗК ў аддзеле адукацыі, спорту і турызму ў выкананні найважнейшай 

функцыі – арганізацыі дакументазвароту, аператыўнасць прыняцця кіраўніцкіх 

рашэнняў, якія забяспечаць арганізацыю інфармацыйнага ўзаемадзеяння 

аддзела з дзяржаўнымі арганізацыямі, будуць спрыяць дэбюракратызацыі 

дзяржаўнага апарата, аб'яднаюць у адзінае цэлае наяўную інфармацыю з мэтай 

атрымання неабходных інтэграваных дадзеных. 

Увесь прыведзены ў працы матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан 

доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя матэрыялы з літаратуры і іншых крыніц, 

якія адлюстроўваюць тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі, 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. Дыпломная праца складаецца з 63 

старонак, уключае 81 пазіцый у спісе крыніц і літаратуры, 1 табліцы, 1 

прыкладання. 
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SUMMARY 

«Organization of documentation support of the Department of education, sports 

and tourism of Uzda district Executive Committee» 

Keywords: document circulation, paperwork, electronic document circulation, 

documentary support of management document classification, the range of cases. 

The object: organization of documentary support of management in the 

Department of education, sports and tourism Uzda district Executive Committee of 

Minsk region. 

Subject of research of the study is the Department of education of sports and 

tourism Uzda district Executive Committee of Minsk region. 

Purpose of research: development of recommendations on improvement of 

documentary providing Department of education, sport and tourism of Uzda district 

Executive Committee of Minsk region. 

In the course of the study, documentary support of the Department of education 

of sports and tourism of the Uzda district Executive Committee was analyzed, the 

positive aspects were identified, problematic issues were identified taking into 

account the existing regulatory legal acts and modern areas of record keeping. 

The proposed recommendations for improving the documentation support of 

the division are aimed at improving the quality of the work of the specialists of the 

division and the overall quality of education. 

The proposed recommendations will improve the efficiency, effectiveness, 

quality of documentary support of management in the Department of education, 

sports and tourism in the implementation of the most important functions – the 

organization of document flow, efficiency of management decisions, will ensure the 

organization of information interaction of the Department with cooperating state 

organizations, will contribute to the de-bureaucratization of the state apparatus, will 

unite in a single whole dispersed information in order to obtain the necessary 

integrated data. 

All given in work material objectively reflects a condition of the investigated 

process, and all borrowed materials from the literature and other sources reflecting 

theoretical and methodological provisions and concepts are followed by references to 

their authors. Thesis consists of 63 pages, includes 81 items in the list of sources and 

literature, 1 table, 1 application. 

  


