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РЕФЕРАТ  

Мироненко Ирины Александровны 

Тема: Совершенствование документационного обеспечения ведения 

административного делопроизводства в государственных органах 

Республики Беларусь на примере Голоцкого сельского исполнительного 

комитета 

Объем дипломной работы составляет 78 страниц, список 

использованных источников и литературы состоит из 79 позиций, количество 

приложений – 5. 

Ключевые слова: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Актуальность исследования обуславливается недостаточной 

проработкой проблемы документационного обеспечения ведения 

административного делопроизводства в государственных органах и 

организациях.  

Объект исследования – административное делопроизводство 

государственных органов и организаций. 

Предмет исследования – документационное обеспечение 

административного делопроизводства в государственных органах на примере 

Голоцкого сельского исполнительного комитета. 

Цель исследования: разработать мероприятия по совершенствованию 

документационного обеспечения административного делопроизводства в 

Голоцком сельском исполнительном комитете. 

Полученные результаты и их научная новизна: несмотря на 

количество проводимых исследований в области документационного 

обеспечения административного делопроизводства, до сих пор многие 

аспекты требуют продолжения своего более углубленного исследования. Так, 

в ходе проведенной работы был выявлен историографический уровень 

проблемы и очерчены основные источники по теме, проведен анализ 

административного делопроизводства в государственных органах 

Республики Беларусь и предложены пути его совершенствования. 

Научный и экономический эффект внедрения предлагаемых 

мероприятий планируется, что способен повысить эффективность 

организации работы по архивному хранению документов и значительному 

сокращению процесса осуществления административных процедур, что в 

свою очередь, позволит рационально использовать рабочее время 

должностных лиц и личное время граждан.  
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РЭФЕРАТ 

Міраненкі Ірыны Аляксандраўны 

 

Тэма: Удасканаленне дакументацыйнага забеспячэння вядзення 

адміністрацыйнага справаводства ў дзяржаўных органах Рэспублікі Беларусь 

на прыкладзе Голацкага сельскага выканаўчага камітэта. 

Аб'ём дыпломнай працы складае 78 старонак, спіс выкарыстаных 

крыніц і літаратуры складаецца з 79 пазіцый, колькасць прыкладанняў – 5. 

Ключавыя словы: СПРАВАВОДСТВА, ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ СПРАВАВОДСТВА, ЗВАРОТЫ 

ГРАМАДЗЯН, ЗАЯВУ.  

Актуальнасць даследавання абумоўліваецца недастатковай 

прапрацоўкай праблемы дакументацыйнага забеспячэння вядзення 

адміністрацыйнага справаводства ў дзяржаўных органах і арганізацыях.  

Аб'ект даследавання – адміністрацыйнае справаводства дзяржаўных 

органаў і арганізацый. 

Прадмет даследавання – дакументацыйнае забеспячэнне 

адміністрацыйнага справаводства ў дзяржаўных органах на прыкладзе 

Голоцкого сельскага выканаўчага камітэта. 

Мэта даследавання: распрацаваць мерапрыемствы па ўдасканаленні 

дакументацыйнага забеспячэння адміністрацыйнага справаводства ў 

Голацкім сельскім выканаўчым камітэце. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз, якасныя і колькасныя 

метады апрацоўкі статыстычнай інфармацыі інш.  

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна: нягледзячы на колькасць 

даследаванняў, якія праводзяцца ў галіне дакументацыйнага забеспячэння 

адміністрацыйнага справаводства, да гэтага часу многія аспекты патрабуюць 

працягу свайго больш паглыбленага даследавання. Так, у ходзе праведзенай 

працы быў выяўлены гісторыяграфічны ўзровень праблемы і акрэслены 

асноўныя крыніцы па тэме, праведзены аналіз адміністрацыйнага 

справаводства ў дзяржаўных органах Рэспублікі Беларусь і прапанаваны 

шляхі яго ўдасканалення, якія ў сваю чаргу, плануецца, дазволяць найбольш 

эфектыўна арганізаваць працэс прадастаўлення адміністрацыйных працэдур. 

Навуковы і эканамічны эфект ўкаранення прапанаваных 

мерапрыемстваў плануецца, што здольны павысіць эфектыўнасць 

арганізацыі работы па архіўнай захоўванні дакументаў і значнага скарачэння 

працэсу ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, што ў сваю чаргу, дасць 

магчымасць рацыянальна выкарыстоўваць працоўны час службовых асоб і 

асабісты час грамадзян.  
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ABSTRACT 

Mironenko Iriny Aleksandrovny 

 

Theme: Improvement of documentation to ensure administrative 

proceedings in the state bodies of the Republic of Belarus on the example of 

Golikovo rural Executive Committee 

The volume of the thesis is 78 pages, the list of sources and literature 

consists of 79 items, the number of applications-5. 

Key words: RECORDS MANAGEMENT, DOCUMENTATION 

SUPPORT, ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS AND APPEALS FILED BY 

CITIZENS, THE STATEMENT.  

The relevance of the study is due to the lack of study of the problem of 

documentary support of administrative records management in state bodies and 

organizations.  

The object of research-administrative records management of state bodies 

and organizations. 

The subject of the research – documentary maintenance of administrative 

documentation in the state bodies for example Golikovo rural Executive 

Committee. 

The aim of the study was to develop measures for improvement of 

documentation ensuring an administrative office in Holocom rural Executive 

Committee. 

Research methods: comparative analysis, qualitative and quantitative 

methods of statistical information processing, etc.  

The obtained results and their scientific novelty: despite the number of 

ongoing studies in the field of documentary maintenance of administrative records, 

there are still many aspects needed to continue my more in-depth study. Thus, in 

the course of the work, the historiographical level of the problem was revealed and 

the main sources on the topic of the existing historiography and source base were 

outlined, the analysis of administrative records management in the state bodies of 

the Republic of Belarus was carried out on the example of the Golotsk rural 

Executive Committee, and the ways of its improvement were proposed, which in 

turn, is planned to allow the most effective organization of the process of providing 

administrative procedures. 

The scientific and economic effect of the implementation of the 

proposed measures is planned, which can improve the efficiency of the 

organization of work on the archival storage of documents and a significant 

reduction in the process of administrative procedures, which in turn will allow the 

rational use of working time of officials and personal time of citizens  


