
   

Урок № 23 

Тема уроку: Особливості складання документа: ухвала. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички створення організаційно-розпорядчих 

документів   відповідно структури тексту та розташування реквізитів в даній 

системі документації, засвоїти складання документа: ухвала. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового 

запасу, розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх 

на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  

сприяти підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в 

колективі. 

Матеріал уроку:  

  УХВАЛА 

Пiд ухвалою як розпорядчим документом розумiють правовий акт, що 

приймається мiсцевими Радами або їх виконкомами в колегiальному порядку 

для розв’язання найважливiших питань їх компетенцiї. Ухвалами також нази-

ваються спiльнi акти, що видаються кiлькома неоднорiдними органами (ко-

легiальними i тими, котрі дiють на основi принципу єдиноначальностi, дер-

жавними органами, громадськими органiзацiями тощо). 

Коло питань, з яких приймаються ухвали мiсцевих Рад, досить широке 

через те, що останнi здійснюють державне керiвництво всiма галузями госпо-

дарського i соцiально-культурного життя. Ухвали й розпорядження викон-

комiв, прийнятi в межах наданих їм прав, є обов’язковими для виконання 

всiма пiдприємствами, установами i органiзацiями, розташованими на тери-

торiї, що пiдлягає Радi, а також службовими особами i громадянами. 



За своїми юридичними властивостями ухвали виконкомiв можуть бу-

ти нормативними або iндивiдуальними.  

Нормативними можна назвати ухвали про режим роботи 

пiдприємств торгiвлi й побутового обслуговування населення;  

iндивiдуальними — ухвали про прийняття в експлуатацію того або 

iншого об’єкта будiвництва, встановлення опiкунства тощо. 

Ухвали мiсцевих Рад та їх виконкомiв укладаються за єдиною формою. 

Вiдмiннiсть мiж ними полягає лише в тому, що перші не нумерують, а другі 

мають порядкову нумерацiю. Розпорядчий документ, що розглядається, 

мiстить такi основнi реквiзити:  

 зображення герба України;  

 назва мiсцевої Ради народних депутатiв або її виконкому; 

 зазначення мiсця видання; 

 назва виду документа (ухвала); 

 дата (для ухвал мiсцевих Рад) або дата i номер (для ухвал виконкому); 

 заголовок; 

 текст; 

 пiдписи голови i секретаря виконкому; 

 печатка. 

Звичайно ухвали складаються з вступної частини, у якiй розкривається стан 

питання, що розглядається, i постановчої, що мiстить перелiк заходiв iз зазна-

ченням термiнiв їх виконання й перелiк службових осiб, які вiдповiдають за 

це, а також тих, кому доручено контроль за виконанням ухвали. 

  

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати 

відповіді на контрольні питання. 

1. Контрольні питання: 



 Ухвала це -? 

 Перерахуйте реквізити Ухвали? 

 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи,№ уроку,  прізвище та ім’я. 
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