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Нормативні акти СЕД 
Івано-Франківської міської ради 

 
Рішення виконавчого комітету  №804 від 01.12.2016р. 

 "Про запровадження Порядку роботи у системі 
 електронного документообігу "Система електронного 
 документообігу Івано-Франківської міської ради" 

 
Рішення виконавчого комітету  №736 від 03.11.2016р. 

 "Про перехід на електронний документообіг у 
 виконавчих органах Івано-Франківської міської ради" 

 
Розпорядження міського голови  №28-р від 
22.01.2016р. 

 "Про організацію роботи щодо впровадження 
 електронного документообігу у виконавчому комітеті 
 Івано-Франківської міської ради" 

 
Розпорядження міського голови  №217-р від 
19.04.2012р. 

 "Про створення робочої групи з впровадження 
 електронного документообігу" 



Липень 2012 

Система електронного документообігу 
“Діловод” 



Електронний цифровий підпис. Підписувачі. 
Візування та погодження документів. 



Контроль документів 



Зберігання документів. Архів документів. 



Cистема станом на 01.05.2017р. 
встановлено в 76 відділах, управліннях, 

департаментах та інших  виконавчих органах 
міської ради 



Адміністративно-господарське управління 

Архівний відділ 
Відділ бухгалтерського обліку і звітності 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

Відділ внутрішньої політики 

Відділ економічного аналізу та стратегічного планування 

Відділ економічного аналізу та стратегічного планування управління економічного та інтеграційного розвитку 

Відділ з питань державнї реєстрації речових прав на нерухоме майно управління реєстраційних процедур 

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур 

Відділ з питань реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної громади міста 
Івано-Франківська 

Відділ звернень громадян 

Відділ інформаційно-організаційної роботи та контролю 

Відділ інформаційно-організаційної роботи управління організаційно-інформаційної роботи та контролю 

Відділ кадрів 
Відділ контролю управління організаційно-інформаційної роботи та контролю 

Відділ патронатної служби 

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення 

Відділ сприяння діяльності депутатам 

Відділ сприяння діяльності депутатів 

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою 

Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 
Департамент культури міської ради 

Департамент молодіжної політики та спорту 

Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради 



Департамент освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

Департамент правової політики 

Департамент соціальної політики 

Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

Експертно-аналітичний відділ 

Заступник міського голови з гуманітарних питань 

Заступник міського голови з економічних питань 

Заступник міського голови з комунальних питань 

Канцелярія ДМП ІФТКЕ 

Канцелярія загального відділу 

Керуючий справами виконкому 

Комітет фізкультури і спорту 

Міський голова 
Міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді 

Перший заступник міського голови 

Помічник заступника міського голови 

Помічник заступника міського голови з гуманітарних питань 

Помічник заступника міського голови з економічних питань 

Помічник першого заступника міського голови 

Протокольна частина загального відділу 
Секретар міської ради 

Секретаріат міської ради 

Сектор діловодства загального відділу 

Служба оперативного реагування 

Служба у справах дітей 



Управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) 

Управління економічного та інтеграційного розвитку 

Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

Управління з питань надзвичайних ситуацій 

Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів 

Управління інвестиційної політики 
Управління капітального будівництва 

Управління культури 

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю 

Управління праці 

Управління реєстраційних процедур 

Управління торгівлі 

Управління транспорту і зв'язку 

Управління транспорту і звязку 

Управління у справах сім'ї молодіжної та гендерної політики 

Фінансове управління 

Центральна міська клінічна лікарня 
Усі комунальні підприємства міської ради 



Станом на 01.05.2017р зареєстровано: 
53578 вхідних документів 
37231 вихідних документів 
18189 звернень громадян 
11215 звернень та запитів з “електронної приймальні” 
12182 внутрішніх документів 
27491 нормативних актів 

Разом: 159886 документів 



Серверне обладнання працює з двома інтернет 
каналами зв’язку загальною пропускною 

спроможністю 200 Мбіт/c, 
в яких працюють: 

 
210 віддалених користувачі 
22 структурні підрозділи 

 



Схема роботи СЕД “Діловод” 



Плани на майбутнє: 
Розвиток системи 
Введення нових функційних можливостей програми 
Робота системи з великими даними 
Робота системи з темними даними 
Використання графічних планшетів підписувачів в 
системі документообігу 
Встановлення нових робочих місць 
Підвищення пропускної спроможності каналів зв’язку 



Дякую за увагу! 


