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ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
з електронного документообігу в Національному університеті
водного господарствата природокористування
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Тимчасова інструкція з електронного документообігу в Національному
університеті водного господарства та природокористування (далі  Інструкція)
розроблена відповідно до Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» і є документом, що регламентує ведення
електронного документообігу в Національному університеті водного
господарства та природокористування (далі  Університет).
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
- електронний документообіг – (далі - ЕДО) сукупність процесів
створення, обробки, відправлення, передачі, отримання, зберігання,
використання і знищення електронних документів, що виконуються з
застосуванням перевірки цілісності, а в разі необхідності – з підтвердженням
факту отримання таких документів;
- електронний документ – (далі - ЕД) документ, в якому інформація
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити
документа;
- користувачі – працівники Університету зі складу керівного та науковопедагогічних працівників Університету, працівників структурних підрозділів
(крім робітників), студентів уповноважені створювати та підписувати ЕД .
- автор електронного документа – користувач який створив електронний
документ.
1.3. ЕДО в Університеті здійснюється на підставі договору між НУВГП
та ПАТ КБ «Приватбанк», яким визначено взаємовідносини між сторонами.
1.4. Відправлення та
передавання
електронних
документів
здійснюються автором або посередником в електронній формі за допомогою
засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем.

1.5. Строк зберігання електронних документів на електронних носіях
інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого
законодавством для відповідних документів на паперових носіях.
1.6. Підписання погодження або затвердження електронного документа
здійснюється шляхом накладення на нього електронних цифрових підписів
відповідних посадових осіб. На момент збереження документа технологічно
та/або організаційно забезпечується проставлення його реєстраційного номера і
дати реєстрації.
1.7. Електронний варіант наказів, розпоряджень, протоколів нарад повинен
бути роздрукований на паперовому носії, підписаний та переданий в архівний
підрозділ в установленому порядку для подальшого зберігання.
2. Порядок здійснення ЕДО
2.1. ЕДО сторін учасників включає виконання наступних процедур:
- формування (створення, погодження, затвердження) ЕД;
- відправку і доставку ЕД;
- підтвердження отримання ЕД;
- відкликання ЕД;
- облік ЕД;
- зберігання ЕД (ведення архівів ЕД);
- створення додаткових примірників ЕД;
- створення паперових копій ЕД.
2.2. Формування ЕД здійснюється особисто користувачем відповідно до
наданих повноважень.
2.3 Підписання (відпрацювання) ЕД здійснюється особисто користувачем,
якому адресований даний документ.
2.4. Облік ЕД здійснюється автоматизовано шляхом ведення відповідних
електронних карток.
2.5. Всі ЕД зберігаються в електронних архівах впродовж 5 (п’яти) років з
дати створення ЕД, термін зберігання яких постійний, зберігаються в архівах
підрозділів 3 (три) роки та передаються в архівний підрозділ університету в
установленому порядку на паперових носіях для подальшого зберігання.
3. Забезпечення інформаційної безпеки в системі ЕДО
3.1. Вимоги щодо інформаційної безпеки при організації ЕДО реалізуються
за допомогою застосування програмно-технічних та організаційних заходів.
3.2. До програмно-технічних засобів відносяться:
- програмне забезпечення ЕДО;
- система паролів та ідентифікаторів для обмеження доступу
користувачів та операторів до технічних і програмних засобів;

- програмно-апаратні засоби захисту від несанкціонованого доступу
до ЕД та іншої інформації;
- засоби захисту від програмних вірусів.
До організаційних заходів відносяться:
- розміщення технічних засобів в приміщеннях з контрольованим
доступом;
- адміністративні обмеження доступу до цих засобів;
- встановлення режиму використання паролів та ідентифікаторів;
- допуск до Системи користувачів, які мають логін та пароль;
- підтримка програмно-технічних засобів в справному стані;
- резервування програмно-технічних засобів;
- навчання користувачів Університету;
- захист технічних засобів від зовнішніх дій (пожежа, дія води і тому
подібне).
4. Особливості електронного документообігу в університеті
4.1 В Університеті впроваджено систему електронного документообігу
УкрДок на підставі договору з власником системи АТ КБ «Приватбанк».
Відповідальність за захист інформації в системі несе її власник.
4.2. Користувачі зобов’язані:
- дотримуватись вимог інструкцій користувача ЕДО;
- щоденно у робочі дні заходити в персональні кабінети ЕДО для
ознайомлення та виконання документів;
- використовувати наданий інформаційний ресурс виключно у службових
цілях;
- на час своєї відсутності (відпустка, відрядження) вживати заходи щодо
виконання вхідних документів іншими користувачами, які на цей час призначені
виконуючими обов’язки шляхом підготовки заявки на призначення ролі
референта.
4.3 Підключення та відключення користувачів до/від системи електронного
документообігу здійснюється відділом інформаційних технологій на підставі
отриманих заявок.
4.4 Відповідальність за підготовку заявок на підключення та відключення
користувачів покладається на керівників підрозділів Університету.
4.5 Документи в системі створюються, передаються, погоджуються,
затверджуються за допомогою відповідних шаблонів: накази, розпорядження,
службові записки, заяви, протоколи нарад.
Накази та розпорядження з
основної діяльності, які не містять
персональних даних працівників та накази про відрядження працівників
створюються, погоджуються, затверджуються в системі УкрДок. Кожен наказ та
розпорядження після затвердження доводиться до відома виконавців через

систему ЕДО особою, яка підготувала проект наказу. Підрозділом, який
підготував проект наказу (розпорядження) документ роздруковується в одному
примірнику на папір, який підписує ректор/проректор на якого покладені
обов’язки ректора на період його відсутності та направляється до справи згідно
номенклатури.
Службові записки, які не містять персональних даних працівників
створюються, погоджуються, затверджуються, доводяться до відома виключно в
електронному вигляді.
В системі ЕДО створюються, погоджуються, затверджуються заяви
працівників Університету на відпустки основні щорічні та додаткові оплачувані.
Протоколи нарад створюються, погоджуються, затверджуються, доводяться
до відома в електронному вигляді. Один примірник протоколу роздруковується
на паперовому носії, підписується головою і секретарем наради та долучається
до справи.
4.6. Студенти можуть використовувати можливості системи електронного
документообігу виключно з навчальною метою.
4.7. Керівники можуть виставляти завдання в електронній системі
контролю, про виконання яких працівники зобов’язані звітуватись у цій же
системі.
4.8. Інструкції користувачам системи ЕДО розробляються відділом
інформаційних технологій та публікуються у відкритому доступу на
електронних ресурсах Університету.
4.9. Навчання з користувачами системи ЕДО проводиться відділом
інформаційних технологій.
4.11 Вхідні документи (окрім претензійних, позовних заяв, ухвал, рішень,
повісток судів, звернень громадян) отримані на паперових носіях від інших
організацій, загальним відділом переводяться в електронний формат шляхом
сканування і надсилаються керівництву Університету в системі ЕДО у вигляді
прикріплених файлів.
4.12 Вхідні документи, які надійшли в електронній формі надсилаються
керівництву Університету в системі ЕДО.

Провідний інженер відділу
Інформаційних технологій
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