
                                                              
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

______10.02.2021      Стрий                      № _____24_________

Про введення у експлуатацію системи 
документообігу Megapolis.DocNet 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018          
№ 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами), 
Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 11.11.2014 № 1886/5, Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті 
Стрийської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету  
Стрийської міської ради від 05.02.2021 № 39:

1. Ввести у експлуатацію Систему електронного документообігу 
Megapolis.DocNet (далі – Система) апарату Стрийської міської ради та її 
виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради.

2. Затвердити План заходів розгортання експлуатації Системи 
електронного документообігу Megapolis.DocNet в апараті Стрийської міської ради 
та її  виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, згідно з додатком. 

3. Виконання обов’язків адміністрування Системи покласти на відділ 
організаційної роботи виконавчого комітету Стрийської міської ради.

4. Відділу організаційної роботи виконавчого комітету Стрийської міської 
ради, відділу внутрішньої та інформаційної політики: 

4.1. Організувати проведення дослідної експлуатації Системи у 
виконавчому комітеті Стрийської міської ради.

4.2. Забезпечити всебічну консультаційну та віддалену навчальну 
допомогу щодо налаштування Системи.

5. Керівникам управлінь, відділів, та служб виконавчого комітету 
Стрийської міської ради призначити при кожному структурному підрозділі 
відповідальних осіб за впровадження та функціонування Системи  і надіслати 
копії листів до  відділу  організаційної роботи  виконавчого комітету Стрийської 
міської ради  до 26 лютого 2021 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету Стрийської міської ради Затварницьку О.М.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  міського голови

План заходів
розгортання та дослідної експлуатації Системи електронного документообігу 

Megapolis.DocNet 
в апараті Стрийської міської ради та її  виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради
№
з/п

Найменування заходів Строки 
виконання

Відповідальні за 
виконання

1  Введення в дослідну експлуатацію Системи в апараті Стрийської міської 
ради та її  виконавчого комітету, інших виконавчих органах  ради 

1.1 Здійснення запуску Системи в 
дослідну експлуатацію виконавчого 
комітету Стрийської міської ради

10.02.2021 – 
10.03.2021

відділ організаційної 
роботи

1.2 Проведення в апараті міської ради 
консультацій з користувачами 
Системи, ознайомлення з інструкціями 
користування

10.02.2021 – 
10.03.2021

відділ організаційної 
роботи

1.3 Налаштування довідників Системи для 
апарату та структурних підрозділів 
міської ради:
1. Створення структури організації;
2. Реєстрація користувачів і штатного 
розпису;
3. Створення журналів реєстрації;
4. Створення томів для журналів 
реєстрації на 2021 рік;
5. Заповнення учасників обміну 
кореспонденції 

10.02.2021 – 
26.02.2021

відділ організаційної 
роботи

1.4 Тестовий обмін електронними 
документами між апаратом та 
структурними підрозділами міської 
ради

15.02.2021 – 
15.03.2021

відділ організаційної 
роботи

Керуюча  справами О.М.Затварницька


