
 
Система обміну електронними 

організаційно-розпорядчими документами 
між органами виконавчої 



Призначення системи обміну електронними 
організаційно-розпорядчими документами між 
органами виконавчої 

Система, забезпечує виконання наступних функцій: 
• прийому/передачі організаційно-розпорядчих електронних 

документів Секретаріату Кабінету Міністрів та центральних органів 
виконавчої влади; 

• організацію погодження проектів нормативних актів між 
центральними органами виконавчої влади; 

• контроль виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів, 
погодження проектів нормативних документів.  

 



Порядок регламентованого доступу до Системи 

Типи користувачів: 
1. Діловод (Д)– працівник підрозділу діловодства, який 

відповідає за отримання/передачу вхідної/вихідної 
кореспонденції  

2. Виконавець(В) – працівник державного органу який має 
право на перегляд вхідної/вихідної кореспонденції, без права  
надсилати її  

3. Контролер(К) – працівник Секретаріату Кабінету Міністрів, 
який контролює виконання доручень 

Організація  доступу до Системи: 
1. Для отримання доступу до системи через Інтернет орган 

державної влади направляє заявку адміністратору Системи 
для отримання паролю доступу до системи (Додаток 1) 

2. Для входу  у Систему необхідно в рядку Інтернет-браузера 
набрати web-адресу Системи:   

http://docman.codecafe.in.ua/ 
  

http://docman.codecafe.in.ua/


Авторизація у Системі 

У вікні веб-браузера користуавач заносить отримане при  реєстрації: 
«Ім'я користувача» та «Пароль». Якщо ви впевнені що до Вашого 
 комп'ютера не можливий доступ іншої особи, є можливість  
запам'ятати данні. У разі, коли ви забули пароль, натисніть кнопку  
«Відновити пароль» і на Вашу електронну адресу вказану при 
 реєстрації буде надіслано нагадування. 

minosvita 

********** 

Для входу в Систему натис 
ніть  кнопку «Увійти» 



Стартова сторінка системи 

На стартовій сторінці користувач бачить: 

Електронний секретар, який 
контролює кількість 
документів за типами, що 
знаходяться  в роботі, у тому 
числі не відкриті 

Електронний контролер, 
який нагадує про документи 
на які встановлено контроль 
КМУ та строк виконання 
яких наближається (меньш 3 
днів), або виконання яких 
прострочено. 

Кнопка «Вихідні документи» 
дозволяє перейти до 
Журналу вихідних документів 

Кнопка «Створити» дозволяє 
перейти до Журналу вихідних 
документів 



Стартова сторінка системи 

На стартовій сторінці користувач має можливість: 

Натиснув на обраний тип 
документу отримати 
відповідну вибірку із 
загального реєстру 

Кнопка «Створити» дозволяє 
перейти до формування РКК 
вихідного документу 

Перевірити нові надходження 



Робота з Реєстром вхідних документів 

При роботі з Реєстром вихідних документів Користувач може сортирувати 
записи 

За 
номером 

За 
відправником 

За датою 
реєстрації 

За 
призначенням 

За відміткою 
контролю 

Документ що не 
відкривався  має  
напівжирнрй 
шрифт 



Робота з реєстром вхідних документів 
Приклад застосування фільтру 
списку за призначенням «До 
виконання» 

При входженні до РКК вхідного 
документу, користувач отримує 
 наступну інформацію: 
 
 
Для відповіді за цим вхідним 
 документом достатньо нажати  
Кнопку «Звітувати» у нижній 
 частині РКК 

Які установи 
отримали цей 
документ 

Дату реєстрації та №  
вх.документу 

Призначення 
документу 

Вкладений 
документ у 
форматі PDF 

Перелік ЦОВ 
які будуть 
звітувать про 
інформування Формування РКК 

вихідного документу 



Підготовка та відправка звітного документу 

Необхідно ввести №  вихідного 
документа у відповідності  з 
журналом реєстрації вихідних 
документів Канцелярії 

Після натиснення кнопки «Звітувати» формується РКК вихідного 
Документа, більша частина полів якої автоматично заповнюється 

А також додати відповідний 
документ(и)  

Після формування РКК документ 
може бути відправлений адресату 



Порядок підготовки вихідного документа 

Для формування РКК вихідного документа з головного меню, натисніть кнопку 

Для підготовки адресної розсилки 
натисніть піктограму «Адресати» 

У списку адресатів  є можливість 
включити усіх,  виключити усіх, 
обрати тільки міністерства, ЦОВ або 
створити власну групу розсилки 

Для затвердження 
списку натисніть 
«Зберегти» 



Порядок підготовки вихідного документа (інформування) 

Після введення № вихідного 
документа та підгруздки його з 
локального ресурсу 

Обов'язково натисніть кнопку 
«Включити всіх адресатів», або 
скорегуйте Список учасників 

В залежності від призначення 
документа форма РКК 
змінюється 



Порядок підготовки вихідного документа (погодження) 
У разі коли документ має 
призначення «Погодження» 

Ви обираєте тип погодження 

Послідовність може бути скорегована 

Обов'язково сформуйте список погодження 



Формування листа погодження 

У будь який час Ви маєте можливість відслідкувати поряд погодження направленого документа 
 

У даному випадку два міністерства 
погодили документ без зауважень, а два 
ще не відповіли. 

Якщо натиснути на номер-посилання, Ви 
відкриєте РКК звітного документа. 

Особливість послідовного погодження у 
неможливості погодити документ до того 
поки його не погодить попередній ЦОВ 
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