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Документи: основні види, форми,
класифікація
Кадровикам, які спеціалізуються на кадровому діловодстві, яке є частиною загального діловодства, варто добре знати на які види взагалі розподіляються усі документи в Україні, за якими формами вони складаються та як вони визначаються й
класифікуються відповідно до основних нормативно-правових та нормативно-технічних актів сфери діловодства в Україні. Це допоможе їм добре орієнтуватися у
відповідній нормативній та методичній літературі сфери діловодства, у т. ч. кадрового, а також правильно обробляти, складати, оформлювати, групувати та зберігати документи, з якими на практиці доводиться мати справу усім працівникам відділу кадрів або інших аналогічних і суміжних служб підприємства, установи,
організації (далі — підприємство).

Нормативна база
для роботи з документами

Основними нормативно-правовими документами сфери діловодства, які допоможуть правильно класифікувати і обробляти усі документи, є:
— Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98, затверджений наказом
Державного стандарту України від 31 грудня
1998 р. № 1024 (далі — ДКУД);
— ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована
система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги
до оформлювання документів» (далі — ДСТУ
4163-2003);
— ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна
справа. Терміни та визначення понять» (далі —
ДСТУ 2732:2004);
— Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (далі — Типова інструкція
№ 1242);
— Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних орга4

нах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України
(далі — Мін’юст) від 18 червня 2015 р. № 1000/5
(далі — Правила № 1000/5);
— Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юста від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5 (далі — Перелік № 578/5);
— Збірник уніфікованих форм організаційнорозпорядчих документів, схвалений протоколом
засідання нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22 листопада 2015 р. № 7 (далі —
Збірник № 7).
Також під час вирішення різних питань кадрового діловодства можуть стати у нагоді й різні документи переважно методичного характеру, наприклад, Методичні рекомендації щодо
застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.
Вимоги до оформлювання документів», схвалені
Протоколом засідання Методичної комісії Укр№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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держархіву від 7 листопада 2003 р. № 7 (далі —
Методичні рекомендації № 7).
Крім перелічених «загальнодержавних» нормативно-правових актів сфери діловодства, в
окремих міністерствах, відомствах та в окремих
організаціях на основі зазначених нормативних
документів можуть також затверджуватися
відомчі та локальні акти, які відбивають специфіку роботи з документами у цих відомствах та
організаціях, зокрема з окремими видами документів, які можуть не використовуватися в
інших організаціях. Наприклад, у дипломатичній практиці можуть використовуватися такі
специфічні види «заяв», які не застосовують на
практиці у переважній частині підприємств
України і їх визначення відсутнє у перелічених
вище документах сфери діловодства, натомість
міститься у ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р.
№ 1906-IV, згідно з якою заява — це односторонній акт, яким сторони міжнародного договору
висловлюють своє тлумачення або розуміння
його положень і з якого для них не випливають
міжнародно-правові наслідки.
Зауважимо, що зазначені «загальнодержавні»
нормативно-правові акти сфери діловодства
«спеціалізуються» на різних питаннях роботи з
документами, і у той же час окремі їхні положення часто дублюють один одного. На жаль,
іноді у різних документах можуть також зустрічатися й певні неточності та суперечності. Наприклад, до Зміни від 2014 р. до ДКУД, у ньому
використовувався термін «штатний розклад», а
не «штатний розпис». Також у ньому на цей час
застосовується термін «керування персоналом»,
хоча для більшості кадровиків звичніше термін
«управління персоналом», який також можна
зустріти і в окремих нормативних документах,
що не належать до сфери діловодства.

Класифікація документів

Цілком зрозуміло, що основним нормативним документом щодо класифікації документів
є ДКУД, який не слід плутати із більш звичним
для кадровиків Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП). Зауважимо, що у ДКУД йдеться не
№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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про всю документацію «взагалі», а саме про
«управлінську документацію».
Управлінська документація — це сукупність
взаємопов’язаних документів, що застосовуються
для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.
ДКУД є номенклатурним переліком назв
уніфікованих форм документів (далі — УФД)
з унікальними кодовими позначеннями і використовується під час збирання та оброблення
документів за відповідними уніфікованими
формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями у процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно
з чинним законодавством.
Оскільки усі види документів мають складатися за певними формами, у ДКУД йдеться про
класифікацію не самих документів, а їх уніфікованих форм.
Об’єктом класифікації в ДКУД є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.
Також ДКУД орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у
кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних
УФД. При цьому кожному класу документації
відповідає певна уніфікована система документації (УСД).
Система документації — сукупність взаємопов’язаних документів, що застосовуються у
певній сфері діяльності.
Відповідно до зазначеного, уся управлінська
документація в ДКУД розподіляється на такі
класи:
1) організаційно-розпорядча документація
(код 02);
2) первинно-облікова документація (код 03);
3) банківська документація (код 04);
4) фінансова документація (код 05);
5) звітно-статистична документація (код 06);
6) планова документація (код 07);
5
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7) ресурсна документація (код 08);
8) торговельна документація (код 09);
9) зовнішньоторговельна документація (код
10);
10) цінова документація (код 13);
11) документація з праці, соціальних питань і
соціального захисту населення (код 15);
12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);
13) бухгалтерсько-облікова документація
(код 18);
14) документація з Пенсійного фонду (код 20);
15) словниково-довідкова документація (код 21).
Наприклад, кадровикам на практиці під час
здійснення різних кадрових процедур найчастіше доводиться мати справу з класом документації 02, а у випадку вирішення різних питань з
працівниками соціального характеру — також
іноді 15 і 20.
Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями, а кодове позначення кожної УФД складається з семи
цифрових десяткових знаків (ХХХХХХХ), де:
ХХ — клас УФД;
ХХХХ — підклас УФД;
ХХХХХХ(Х) — реєстраційний номер УФД;
Наприклад, коди окремих УФД, з якими кадровики часто мають справу на практиці, згідно
з ДКУД будуть такими, як зазначено у Таблиці.
Таблиця
Код
020107
020109
020110
020115
020116

Назва УФД
Штатний розпис
Колективний договір
Правила внутрішнього
трудового розпорядку
Посадова інструкція працівника
Робоча інструкція працівника

Індекс
ШР
КД
ПВТР
ПІП
РІП

Усі зазначені УФД будуть належати до підкласу 0201 «Документація з організації та припинення діяльності юридичної особи», класу 02
«Організаційно-розпорядча документація»
ДКУД. У той же час 020201 Заява працівника або
020203 Наказ (розпорядження) з особового
складу будуть вже належати до підкласу 0201
«Документація з керування персоналом» також
6

класу 02 «Організаційно-розпорядча документація» ДКУД.
Зазначена класифікація та кодування УФД
певною мірою схожа з класифікацією, яка використовується і у більш знайомому кадровикам КП і яка також є ієрархічною за своїм характером, наприклад:
Х — розділ КП, (1 Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери (управителі));
ХХ — підрозділ КП (14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів);
ХХХ — клас КП (145 Менеджери (управителі)
в торгівлі, готелях та закладах ресторанного
господарства);
ХХХХ — підклас КП (1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті);
ХХХХ.Х — група КП (1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами).

Визначення окремих
видів документів

Крім ДКУД, про розподіл усіх документів на
окремі види, а також визначення окремих видів
документів можна дізнатися й з інших нормативно-правових актів сфери діловодства. Наприклад, у Правилах № 1000/5 наводяться такі
визначення окремих видів документів (відповідних понять):
— службовий документ — офіційно зареєстрований службою діловодства або відповідним
чином засвідчений документ, що одержаний чи
створений установою у процесі її діяльності та
має відповідні реквізити;
— унікальний документ — документ НАФ,
що становить виняткову культурну цінність, має
важливе значення для формування національної самосвідомості українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину;
— управлінський документ — службовий
документ, спрямований на виконання установою функцій, що забезпечують її діяльність. До
управлінських документів належать організаційно-розпорядчі, первинно-облікові, банків№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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ські, фінансові, звітно-статистичні, планові, ресурсні тощо.
Також у п. 3 глави 1 розділу ІІ Правил № 1000/5
наводяться складові «Організаційно-розпорядчої документації», що є одним з класів управлінської документації і яка поділяється на:
— організаційну, що містить правила та норми, які визначають статус, компетенцію, структуру, штатну чисельність і посадовий склад підприємства, функціональний зміст діяльності
установи та її підрозділів (положення або статут,
положення про структурні підрозділи, посадові
інструкції, штатні розписи, договори тощо);
— розпорядчу, що фіксує рішення нормативноправового або організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності підприємства, адміністративно-господарських або кадрових (особового складу) питань (постанови, рішення, накази, розпорядження);
— інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої приймаються певні
управлінські рішення (акти, довідки, доповідні
записки, заяви, пояснювальні записки, протоколи, службові листи тощо).
Крім того, у ДСТУ 2732:2004 наводяться визначення й інших видів документів, а також загальних понять «документ» і «документація».
При цьому для кожного поняття встановлено
один, а в окремих випадках — два застандартовані терміни (наприклад, діловодство та справочинство). Проте, використовуючи застандартовані терміни, у межах одного документа треба
вживати лише один із термінів-синонімів. Ознайомтеся з визначеннями деяких понять, що
широко вживаються у кадровому діловодстві (в
деяких з них поряд наведено світлим курсивом
з позначкою «(Нд)» розповсюджені, але не дозволені відповідно до ДСТУ 2732:2004 для вживання терміни):
 Документ. Інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є
зберігати та передавати її в часі та просторі.
 Примітка. Запис інформації повинен відповідати характеристикам певного жанру чи
номіналу. Жанрові характеристики запису інформації — це функціональні та структурнокомпозиційні ознаки певного жанру твору літе№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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ратури чи мистецтва (роман, монографія,
хронікально-документальний фільм тощо). Номінальні характеристики запису інформації —
це функціональні та структурно-композиційні
ознаки певного виду задокументованої службової чи особистої інформації (наказ, акт, протокол, лист, щоденник тощо).
 Документація. Сукупність службових документів, об’єднаних за ознакою належності до
певної галузі, сфери, напряму діяльності, установи чи її підрозділу.
 Особовий документ. Документ, що посвідчує особу власника, його права, обов’язки, суспільний стан, а також може містити біографічні
і (або) інші відомості про нього.
 Документ особового походження; особовий документ (Нд); особистий документ (Нд) —
документ, створений фізичною особою позаслужбовою діяльністю або який міститься в її
приватному зібранні.
 Текстовий документ — документ, змістом
якого є мовна інформація, зафіксована будьяким типом письма або певною системою звукозаписування.
 Письмовий документ — текстовий документ, зміст якого зафіксовано за допомогою
письмових знаків.
 Рукописний документ; рукопис (Нд) —
письмовий документ, письмові знаки змісту
якого особа написала власноручно чи іншим
безпосереднім способом.
 Надрукований документ — письмовий документ, знаки змісту якого зафіксовано друкувальними пристроями.
 Зображувальний документ — документ,
зміст якого зафіксовано у вигляді точного, зменшеного, збільшеного або формалізованого відображення зовнішніх характеристик реального
чи уявного об’єкта за допомогою малювання,
креслення, графіки, фотографії, кінематографії,
відеозапису.
 Графічний документ — зображувальний документ, зміст якого зафіксовано у вигляді малюнка або креслення лініями, штрихами, світлотінню.
 Аудіовізуальний документ — документ,
зміст якого представлено у вигляді зображення і (або) запису звуку, для фіксування і (або)
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відтворювання яких застосовують відповідну
апаратуру.
 Кінодокумент — документ, зміст якого зафіксовано за допомогою кінематографічних засобів і представлено у вигляді послідовно розташованих фотографічних зображень.
 Фотодокумент — документ, зміст якого зафіксовано за допомогою фотографічних засобів
у вигляді окремих фотозображень.
 Фонодокумент — документ, зміст якого
зафіксовано будь-якою системою звукозаписування.
 Відеодокумент — документ, зміст якого зафіксовано засобами відеозаписування.
 Електронний документ — документ, який
створюють та використовують тільки в межах
комп’ютерної системи.
 Архівний документ — документ, що припинив виконувати функцію задля якої був створений, але зберігається або підлягає зберіганню
з огляду на його цінність для особи, суспільства
чи держави, а також для власника, зокрема і як
рухоме майно.
 Цінний архівний документ — визначена
експертизою категорія цінності архівного документа, інформація якого має культурне та інше
суспільне значення.
 Особливо цінний архівний документ —
визначена експертизою категорія цінності архівного документа, який містить особливо
важливу інформацію про державу, суспільство
та її видатних представників і (або) особливу
характеристику окремих зовнішніх ознак документа.
 Унікальний архівний документ, унікальна
документальна пам’ятка (Нд) — визначена
експертизою категорія цінності архівного документа, який має виняткове значення для історії
держави та суспільства, і аналоги якого за документною інформацією і (або) зовнішніми
ознаками документа відсутні.
 Справа — документ або сукупність документів, що стосуються одного питання чи напряму діяльності установи або особи і зберігаються в окремій теці (палітурці).
 Розсип документів — розрізнені документи, не сформовані у справи.
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Уніфіковані та типові
форми документів

З конкретними уніфікованими формами різноманітної організаційно-розпорядчої документації можна ознайомитися у Збірнику № 7 (див.
Додатки 1, 2, 3).
У Збірнику № 7 також наводяться і більш детальні визначення окремих видів документів,
які можуть бути відсутні у нормативних документах сфери діловодства, наприклад:
 Положення про юридичну особу — організаційний документ, у якому визначається правовий статус, завдання, функції, права, обов’язки і
порядок діяльності відповідної юридичної особи;
 Структура і штатна чисельність — організаційний документ, у якому визначається перелік
структурних підрозділів юридичної особи, посад
та відомості про кількість штатних одиниць. Відповідно до п. 3 ст. 64 Господарського кодексу
України (далі — ГК), юридичні особи мають право самостійно визначати свою організаційну
структуру і встановлювати чисельність працівників;
 Штатний розпис — організаційний документ, у якому визначається перелік посад (професій), кількість штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат за умови, що
останні передбачені системою оплати праці й
мають постійний характер (наприклад, за ранг
державного службовця, науковий ступінь, вчене
звання, вислугу років, роботу в нічний час тощо).
Відповідно до п. 3 ст. 64 ГК, юридичні особи
мають право самостійно визначати свій штатний
розпис;
 Колективний договір — обов’язковий для
будь-якої юридичної особи, де використовують
найману працю, організаційний документ, що
укладається між роботодавцем з однієї сторони і
одним або кількома профспілковими органами, а
у разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими
трудовим колективом з іншої сторони. Цим документом визначаються взаємні зобов’язання
сторін з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів працівників та роботодавця.
Положення колективного договору поширюються
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на всіх працівників юридичної особи незалежно
від того, чи є вони членами профспілки, і є
обов’язковими як для роботодавця, так і для всіх
працівників юридичної особи;
 Наказ (розпорядження) з основної діяльності — розпорядчий документ, який видає керівник юридичної особи на правах єдиноначальності з метою вирішення усіх основних
питань діяльності юридичної особи. Право на
видання певного виду розпорядчого документа
(наказу або розпорядження) закріплюється у
положенні (статуті) юридичної особи і зумовлюється її правовим статусом. Зміст наказів
(розпоряджень) з основної діяльності стосується найважливіших питань управлінської
та виробничої діяльності юридичної особи, зокрема планування, звітності, фінансування, організації роботи, удосконалення структури, розподілу функцій та повноважень між посадовими
особами, створення колегіальних органів і комісій, уведення в дію локальних нормативних документів — положень, правил, інструкцій, регламентів тощо;
 Накази (розпорядження) з адміністративно-господарських питань видає керівник юридичної особи у разі, коли питання оперативного,
організаційного, адміністративного та господарського характеру потребують правового регулювання. Зміст наказів (розпоряджень) з адміністративно-господарських питань стосується:
— організації і проведення певних заходів (наприклад, інвентаризації, поточного ремонту будівель і приміщень, які займає юридична особа,
покращення санітарного стану та благоустрою
прилеглих до будівель територій);
— облаштування робочих місць, зокрема забезпечення працівників офісними меблями та
технікою, інформаційно-комунікаційними ресурсами, інвентарем, канцелярськими товарами
тощо;
— запровадження незначних змін у роботі
окремих структурних підрозділів чи працівників
юридичної особи, встановлення певних обмежень тощо (наприклад, обмеження у користуванні мобільним зв’язком, заборони тютюнопаління
у приміщеннях юридичної особи, призначення
чергових на період святкових днів);
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 Акт — інформаційно-аналітичний документ, складений групою осіб (переважно комісією) чи спеціально уповноваженою особою
для засвідчення встановлених нею фактів,
пов’язаних з діяльністю юридичної особи, її
окремих структурних підрозділів або окремих
працівників;
 Протокол — інформаційно-аналітичний документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, ухвалені на засіданнях, зборах,
нарадах тощо. Протокол складається на підставі
записів (стенограм, фонограм), зроблених безпосередньо під час засідання (зборів, наради), та
документів, підготовлених заздалегідь — текстів
та тез доповідей і виступів, довідок, проектів постанов або рішень, порядку денного, списку запрошених тощо. За обсягом фіксованих даних
протокол буває:
— стислий, в якому зазначають лише питання, які обговорюють на засіданні (зборах, нараді), прізвища доповідачів та прийняті рішення;
— повний, який, крім зазначених вище відомостей, містить записи виступів усіх доповідачів
та учасників обговорення відповідних питань порядку денного;
— стенографічний, в якому весь хід засідання
записано дослівно.
Крім уніфікованих форм організаційнорозпорядчої документації, на практиці можуть
використовуватися й інші форми певної документації. Зокрема, наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р.
№ 489 (далі — Наказ № 489) були затверджені
добре відомі кадровикам, так звані «типові форми первинної облікової документації зі статистики праці» (які фактично аналогічні відповідним уніфікованим формам, що містяться у
Збірнику № 7), а саме:
— № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
— № П-2 «Особова картка працівника»;
— № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
— № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
— № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;
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— № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість
працівника»;
— № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість
(зведена)».
Разом з тим, Наказ № 489 слід відрізняти від
основних нормативно-правових актів сфери
діловодства, адже його, як зазначається у преамбулі цього документа, було видано відповідно до
статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну
статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII,

враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень організацій щодо обліку особового складу,
використання робочого часу та розрахунків з
працівниками із заробітної плати.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
Додаток 1

Уніфікована форма штатного розпису
Код ДКУД _________

________________________________
________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування юридичної особи)

ШТАТНИЙ РОЗПИС

______________________________

_____________ № ________________

______________________________

________________________________

__________ _________________

(найменування посади керівника

юридичної особи)

(місце складення)

(особистий підпис)

на ________________ рік
НаймеНайменування
№
нування
структурз/п
посади
ного
(професії)
підрозділу
1
2
3

(ініціал(и), прізвище)

«___» _______________ 20___ р.
М. П.

Код за
Класифікатором
професій

Кількість
штатних
одиниць

Посадовий
оклад
(тарифна
ставка), грн

Надбавки,
доплати,
грн

4

5

6

7

Місячний
фонд
заробітної плати,
грн
8

Разом
________________________________
(найменування посади особи, відповідальної за підготовку
штатного розпису)

______________
(особистий підпис)

_________________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи
Гриф погодження (за потреби)
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Додаток 2

Уніфікована форма колективного договору
Код ДКУД _________
_______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
трудового колективу ___________
_______________________________
(найменування юридичної особи)

_________________ № ___________
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
на 20___ – 20 ___ роки
1. Загальні положення.
2. Організація праці, забезпечення продуктивної зайнятості.
3. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників (робітників).
4. Нормування й оплата праці.
5. Встановлення гарантій, пільг і компенсацій.
6. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку.
7. Охорона праці.
8. Соціальне та медичне обслуговування працівників (робітників).
9. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників (робітників).
10. Відповідальність Сторін і вирішення спорів.
11. Прикінцеві положення.
________________________________
_______________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

_____________ __________________
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

(найменування посади керівника профспілкової чи іншої представницької
організації трудового колективу)

_____________ __________________________
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

Додаток 3

Уніфікована форма правил внутрішнього трудового розпорядку
Код ДКУД _________
_______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
трудового колективу ____________
_______________________________
(найменування юридичної особи)

_________________ № ___________
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
1. Загальні положення.
2. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників (робітників).
3. Основні обов’язки працівників (робітників).
4. Основні обов’язки керівництва.
5. Робочий час і час відпочинку.
6. Заохочення за успіхи в роботі.
7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.
____________________________________
___________
__________________
(найменування посади особи, відповідальної за підготовку правил)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

Візи
Гриф погодження (за потреби)
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Особові картки:
як правильно їх заповнювати
Під час оформлення працівника на роботу на будь-яке підприємство, установу,
організацію (далі — підприємство) у відділі кадрів оформлюється низка документів, у т. ч. й особова картка працівника, яка у стислому вигляді містить усі основні
дані про співробітника, зокрема і відомості про його освіту, спеціальність, кваліфікацію, трудову діяльність, дані про військовий облік тощо. Дізнайтеся, як правильно заповнюються особові картки, чим регулюється порядок їх ведення та чи однакові їх форми для усіх працівників.

Розрізняємо особові картки

Перш за все зауважимо, що в Україні фактично існує дві великі групи працівників, для яких
оформлюються особові картки за різними формами. Перша група працівників — це державні
службовці, для яких Форма особової картки та
Інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Національного агентства України з питань
державної служби від 5 серпня 2016 р. № 156
(далі — Інструкція № 156). Зокрема, згідно з розділом I Інструкції № 156, така особова картка заповнюється на:
— осіб, які бажають взяти участь у конкурсі
на зайняття вакантних посад державної служби
(далі — претендент на посаду);
— державних службовців, які переводяться з
одного державного органу до іншого.
Для всіх інших працівників особові картки
оформлюються за типовою формою первинного
обліку № П-2 «Особова картка працівника», затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України (далі — Держкомстат)
та Міністерства оборони України від 25 грудня
2009 р. № 495/656 (далі — Наказ № 495/656).
При цьому особові картки мають вестися на
усіх працівників як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (у т. ч. й коли робота
виконується за внутрішнім сумісництвом —
тобто на тому ж самому підприємстві, де й основне місце роботи працівника).
Також особові картки усіх працівників розрізняються залежно від вимог щодо їх зберігання
12

відповідно до Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р.
№ 921 (далі — Порядок № 921). Зокрема, згідно
з п. 44 Порядку № 921, особові картки призовників і військовозобов’язаних мають зберігатися в алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:
— перша — особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;
— друга — особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
— третя — особові картки військовозобов’язаних — жінок;
— четверта — особові картки призовників.
При цьому особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та
на воєнний час, виділяються окремо в кожній
групі. Також організація зберігання особових
карток призовників і військовозобов’язаних у
державних органах та інших установах має
здійснюватися відповідно до вимог законодавства
Особові картки усіх інших працівників, у
т. ч. осіб, виключених з військового обліку за
віком чи станом здоров’я, мають зберігатися
у загальній картотеці.
Що стосується звільнених працівників, то їх
особові картки мають зберігатися на підприємстві згідно з Переліком типових документів, що
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створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,

затвердженим наказом Міністерства юстиції
України (далі — Мін’юст) від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5 (далі — Перелік № 578/5) (див. Таблицю).
Таблиця
Документи, що створюються в управлінській діяльності
(витяг)

Номер
статті
499.

Види документів
Особові картки працівників
(у т. ч. тимчасових та працюючих
за сумісництвом)

Строк зберігання
документів
в організаціях, у діяльності в організаціях, у діяльності
яких створюються
яких не створюються
документи НАФ
документи НАФ
75 р.1
75 р.1

Також слід зазначити, що в деяких нормативноправових актах сфери діловодства (ДКУД
ДК 010-98, Правила організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юста від 18 червня
2015 р. № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5))
замість поняття «особова картка державного
службовця» використовується практично синонімічне поняття «особовий листок з обліку кадрів», наприклад, коли йдеться про формування
особових справ «посадових осіб» різних установ.
Проте у жодному нормативному документі сфери діловодства не наводиться визначення цього
поняття, а також структура та порядок ведення
(заповнення) такого документа.

Порядок заповнення особової
картки державного службовця

Особова картка державного службовця заповнюється українською мовою в називному
відмінку без скорочень та виправлень згідно
з Інструкцією № 156 (Додаток 1). При цьому:
— рядок «Реєстраційний номер облікової
картки платника податків (за наявності)» та
пункти 1 – 13, 15, 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду;
— пункти 14, 17 – 29 заповнює працівник
служби управління персоналом.
Пункти 1 – 13, 15, 30, 31 Особової картки заповнюються відповідно до записів у паспорті,
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Примітка
Після
звільнення
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дипломі, свідоцтві, посвідченні та інших документах. Далі розглянемо порядок заповнення
окремих рядків і пунктів Особової картки
державного службовця, як це передбачено Інструкцією № 156 (щодо інших пунктів конкретних вимог цією Інструкцією не встановлено):
— рядок «Реєстраційний номер облікової
картки платника податків (за наявності)» —
вказується відповідний номер, або він не заповнюється, якщо відповідна особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний
контролюючий орган і має відмітку в паспорті;
— п. 4 «Громадянство» — зазначається назва країни, громадянином якої є претендент на
посаду;
— п. 5 «Адреса фактичного місця проживання» — зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири;
— п. 6 «Адреса місця реєстрації» — зазначаються поштовий індекс, область, місто,
район, село (селище), вулиця, корпус, номер
будинку, квартири;
— п. 7 «Сімейний стан та склад сім’ї» — зазначається: «одружений», «неодружений», «заміжня», «незаміжня», «розлучений», «розлучена»,
«вдова», «вдівець» та вказуються члени сім’ї (членами сім’ї вважаються особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки);
13
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— п. 9 «Володіння іноземними мовами (якими)» — за наявності документа (диплома, свідоцтва тощо) щодо володіння іноземними мовами
зазначаються відомості про такий документ та
рівень володіння мовами «читаю та розмовляю
вільно», «читаю та розмовляю зі словником»
тощо.
— п. 11 «Освіта» — зазначаються дані відповідно до документа про освіту встановленого
зразка (у разі, якщо претендент на посаду навчається у навчальному закладі, заповнюються
графи: «Найменування навчального закладу»,
«Рік вступу», «Спеціальність»).
— пп. 15.1. «Про наявність пільг» — вказуються пільги та документи, що їх посвідчують
(серії, номери, ким та коли видані);
— пп. 15.2. «Не є громадянином іншої держави» — вказуються відомості про відсутність
громадянства (підданства) іншої держави або
інші відомості, якщо претендент на посаду є громадянином іншої держави;
— пп. 15.3. «Депутат ради» — вказуються
повна назва ради, скликання, якщо претендент
на посаду є депутатом ради;
— пп. 15.4. «Про ознайомлення з вимогами і
обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців» — зазначається
«ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись»;
— п. 17 «Реквізити акта про призначення
на посаду» — зазначаються назва акта про призначення на посаду (указ, постанова, наказ, розпорядження залежно від категорії посади відповідно до законодавства), дата та номер акта про
призначення на посаду;
— п. 22 «Проходження державної служби» —
у графі «Процедура зайняття посади» зазначаються «конкурс», «рішення керівника державної служби»;
— п. 23 «Підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців» —
у графі «Програма чи тематика професійного
навчання, стажування» зазначаються відомості
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відповідно до записів у дипломі, свідоцтві тощо,
у разі проходження стажування вказується посада, на якій пройдено стажування;
— п. 24 «Службові відрядження (за кордон)» —
у графі «Місце відрядження» зазначаються країна (у разі перебування в іншій країні), назва населеного пункту;
— п. 27 «Заохочення» — зазначається вид
заохочення: оголошення подяки, нагородження
грамотою, почесною грамотою, іншими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння рангу, відзначення урядовими нагородами
тощо;
— п. 28 «Дисциплінарна відповідальність» —
у графі «Вид дисциплінарного проступку» зазначаються відомості відповідно до ч. 2 ст. 65 Закону
України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889), а графа
«Вид дисциплінарного стягнення» заповнюється
відповідно до ст. 66 Закону № 889;
— п. 29 «Дата та підстава звільнення з посади державної служби» — записи здійснюються
відповідно до вимог чинного законодавства з
посиланням на відповідні норми Закону № 889
та/або Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП);
— п. 30 «Автобіографія» — заповнюється
особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до
дати написання автобіографії). Зазначаються
прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов’язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю
(але зазначати виконувану роботу з початку
трудової діяльності не потрібно, бо ці дані заповнюються у п. 31 Особової справи). Також необхідно вказати, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду
та члени його сім’ї й найближчі родичі;
— п. 31 «Виконувана робота з початку трудової діяльності» — заповнюється відповідно
до трудової книжки претендента на посаду.
Зауважимо, що якщо в Особовій картці державного службовця не вистачає місця для зазначення певних відомостей, працівник служби
управління персоналом у разі потреби може додавати в ній необхідну кількість рядків.
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Порядок заповнення
особової картки № П-2

У Наказі № 495/656 не наводиться жодної інструкції чи рекомендації щодо порядку заповнення особової картки за формою № П-2. Також
такі інструкції були відсутні й у наказах відповідних органів про затвердження попередніх
версій форми особової картки часів незалежності України (наприклад, накази Держкомстату від 5 грудня 2008 р. № 489 та Міністерства
статистики України від 27 жовтня 1995 р. № 277).
Тому під час заповнення форми № П-2 слід дотримуватися вимог постанови Державного комітету СРСР зі статистики «Про затвердження
форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» від 28 грудня 1989 р.
№ 241, чинної і на сьогодні, згідно з якою особова картка працівника заповнюється в одному екземплярі працівником відділу кадрів.
Таким чином, усі відомості в особовій картці
за формою № П-2 (на відміну від особової картки державного службовця) вказуються працівником відділу кадрів самостійно, а сам працівник лише в окремих графах ставить свій підпис
та відповідну дату. Зважаючи на зазначене, особова картка за формою № П-2 заповнюється
у наступному порядку, з врахуванням назв відповідних розділів і граф (Додаток 2):
 «Вступна частина» — заповнюються графи «Найменування підприємства (установи, організації)», «Код ЄДРПОУ», «Дата заповнення
особової картки», «Табельний номер працівника», «Індивідуальний ідентифікаційний номер
(номер картки платника податку)», «Стать (чоловіча, жіноча)», «Вид роботи (основна, за сумісництвом), а також вклеюється фотографія
працівника.
 Розділ І «Загальні відомості» — заповнюється на підставі опитування працівника і наданих ним документів, у т. ч.:
— п. 4 «Освіта» — передбачено зазначення
відповідної освіти: базова загальна середня,
повна загальна середня, професійно-технічна,
неповна вища, базова вища, повна вища. У той
же час згідно з останніми змінами у законодавстві України про освіту (ст. 5 Закону України
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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VII) передбачені такі рівні вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти,
перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньо-науковий)
рівень, науковий рівень;
— п. 7 «Стаж роботи станом на___» — зазначається стаж роботи, обчислений за записами в трудовій книжці по дату звільнення з попереднього місця роботи включно;
— п. 10 «Родинний стан» — зазначають сімейний стан працівника, наприклад, заміжня
(незаміжня), одружений (неодружений), розлучена(ий).
 Розділ ІІ «Відомості про військовий облік» — заповнюється на підставі військового
квитка або приписного свідоцтва відповідно до
Порядку № 921 (див. нижче).
 Розділ ІІІ «Професійна освіта на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця) — вказують дату, назву структурного підрозділу, період навчання, вид та форму навчання, а
також назву документа, що посвідчує професійну освіту, та ким він виданий.
 Розділ ІV «Призначення і переведення» —
робиться запис про прийняття працівника на
роботу згідно з наказом. У подальшому в цьому
розділі зазначають відомості про переведення
працівника на іншу постійну роботу. При цьому
усі записи цього розділу мають відповідати записам у трудовій книжці. Запис у колонці «код
за КП» робиться відповідно до Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (а не ДК 003:2005), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 28 липня 2010 р. № 327. Також із
записами у вказаному розділі працівника ознайомлюють під підпис (графа «Підпис працівника»).
 Розділ V «Відпустки» — вказуються відомості про надання працівникові відпусток усіх
видів (вони також дублюються у Журналі обліку
відпусток) згідно зі ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР),
крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
 Рядок «Додаткові відомості» — можна
зробити записи, наприклад, про завершення
15
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дворічного строку роботи молодих працівників,
які закінчили училища, про відсутність судимості тощо.
 Рядок «Дата і причина звільнення (підстава)» — робиться запис на підставі наказу
про звільнення із зазначенням дати і причини
(підстави) звільнення з посиланням на відповідний пункт, статтю КЗпП. Запис засвідчує посадова особа служби персоналу підприємства, а
також свій підпис ставить працівник, який звільняється, із зазначенням дати ознайомлення.
Зауважимо, що попередня редакція форми
№ П-2 мала також рядок «Трудову книжку отримав» (дата, підпис), який відсутній у чинній редакції форми. Але оскільки у п. 7.1. Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Міністерства праці України, Мін’юсту та Міністерства
соціального захисту населення України від 29
липня 1993 р. № 58, зазначається, що у разі
одержання трудової книжки у зв’язку із звільненням працівник розписується у особовій
картці й у Книзі обліку руху трудових книжок,
то чинну форму особової картки варто доповнити таким записом, виконаним працівником
особисто: «Трудову книжку отримав» (дата,
підпис).
Також слід зазначити, що після звільнення
працівника підприємства, його особова картка
не знищується, адже згідно з Наказом № 578/5
встановлений строк зберігання особової картки
на підприємстві після звільнення працівника —
75 років.

Заповнення відомостей
про військовий облік

Окремо слід розглянути порядок заповнення
відомостей про військовий облік в особових картках, адже ці відомості використовуються не лише
для вирішення на підприємстві різних питань кадрового характеру, а й для персонального обліку призовників і військовозобов’язаних, який
відповідно до п. 38. Порядку № 921, ведеться:
— для відповідних працівників, які не належать
до державних службовців, у всіх організаціях,
за типовою формою № П-2, «Відомості про військовій облік» в якій зазначаються у розділі II;
16

— для відповідних працівників з числа державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах — за формою «Особова картка державного
службовця», «Відомості про військовій облік» в
якій зазначаються у її п. 14.
У зазначених розділі ІІ та п. 14 згідно з Порядком № 921 вказуються такі відомості у відповідних графах (рядках) залежно від приналежності
відповідних працівників до певної категорії
військовозобов’язаних або призовників:
 Для рядового, сержантського та старшинського складу запасу:
— «група обліку» — вказується остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до
«Ч») (п. 25 військового квитка (далі — ВК));
— «категорія обліку» — вказується перша
чи друга категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення
(п. 21 ВК);
— «склад» — вказується склад військовозобов’язаних (рядовий, сержантський або старшинський) (п. 23 ВК);
— «військове звання» — вказується військове звання, присвоєне військовозобов’язаному
під час проходження ним військової служби або
перебування у запасі (п. 16 ВК);
— «військово-облікова спеціальність» — вказується тризначне кодове (цифрове) позначення
військово-облікової спеціальності (п. 24 ВК);
— «придатність до військової служби» —
вказується рішення військово-лікарських комісій
щодо осіб, визнаних обмежено придатними до
військової служби у воєнний час (пп. 13 – 15 ВК);
— «найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації» —
вказується найменування районного (міського)
військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку;
— «найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання» — вказується найменування
районного (міського) військового комісаріату,
на території відповідальності якого фактично
проживає військовозобов’язаний;
— «перебування на спеціальному обліку» —
вказуються номери переліку, пункту і розділу
№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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— «перебування на спеціальному обліку» —
вказується номер пункту (абзацу), частини та
статті Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу», за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається.
 Для військовозобов’язаних, які досягли
граничного віку перебування в запасі: після
проведення чергового звіряння з відповідними
районними (міськими) військовим комісаріатами робиться відмітка «Виключений з військового
обліку за віком» (графа «Придатність до військової служби»).
Згідно з п. 37 Порядку № 921, підприємства
зобов’язані періодично звіряти особові картки
призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про
приписку до призовних дільниць, а також не
рідше одного разу на рік проводити звіряння
особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку.
Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт з кадрового діловодства

реклама

переліку, за якими оформлено бронювання. Для
військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні
розпорядження, — номер команди (Посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та
у воєнний час до Збройних Сил України).
 Для офіцерів запасу:
Відповідні графи (пп.) заповнюються, як і для
військовозобов’язаних рядового, сержантського
та старшинського складу, крім граф:
— «група обліку» — не заповнюється;
— «категорія обліку» — вказується розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового
квитка або тимчасового посвідчення (п. 7 ВК);
— «склад» — вказується профіль підготовки
(командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний (п. 6 ВК));
— «військово-облікова спеціальність» —
вказується шестизначне цифрове позначення
військово-облікової спеціальності (п. 5 ВК);
— «придатність до військової служби» —
не заповнюється.
 Для призовників:
— «група обліку» — пишеться слово «призовник»;
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Додаток 1

Місце для
фотокартки

Васильківська районна державна адміністрація
(найменування підприємства (установи, організації))

Код за ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) 12345678
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) 1234567891
ОСОБОВА КАРТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ № 111
1. Прізвище Фоменко

7. Сімейний стан та склад сім’ї одружений
дружина – Фоменко Галина Іванівна, 03.05.1968

Ім’я Петро
По батькові Петрович
2. Дата народження 20.10.1964

8. Паспорт: серія ЕМ , № 123456
ким виданий Жовтневим РВ ГУ МВС України
в Харківській області

(число, місяць, рік)

3. Місце народження м. Харків
4. Громадянство Україна
5. Адреса фактичного місця
проживання 08602, Київська область, місто Васильків,
вул. Володимирська 11, квартира 12
6. Адреса місця реєстрації 08602, Київська область, місто
Васильків, вул. Володимирська 11, квартира 12

дата видачі 30.05.1998
9. Володіння іноземними мовами (якими) англійська —
читаю і розмовляю зі словником
10. Контактний № телефону 050-111-11-11

11. Освіта вища
Найменування
навчального закладу

Рік вступу

Рік
закінчення

1981

1986

Харківський інженерноекономічний інститут

Спеціальність
економіка
промисловості

Кваліфікація
економіст

№ та дата
видачі
диплома
БВ № 12345
30.06.1986

12. Науковий ступінь, вчене звання
Назва

Рік
присвоєння

№ та дата видачі диплома

не маю

13. Наукові праці та винаходи не маю

14. Відомості про військовий облік
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Додаток 1. Продовження
Група обліку
Категорія обліку ІІ, п. 7 ВК АА №123456
Склад командний

Придатність до військової служби
Найменування райміськвійськкомату за місцем фактично
го проживання
Васильківський РВК у Київській області

Військове звання майор
Військово-облікова спеціальність290401

Найменування райміськвійськкомату за місцем реєстрації
Васильківський РВК у Київській області

Перебування на спеціальному обліку №
15. Додаткові відомості
15.1. Про наявність пільг

учасник бойових дій, посвідчення серія АК №1234567, видане Жовтневим РВК м. Харкова

15.2. Не є громадянином іншої держави
не є громадянином іншої держави
15.3. Депутат ради депутат Васильківської міської ради VI скликання
15.4. Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної
поведінки державних службовців ознайомлений та зобов’язуюся їх дотримуватися
(ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись)

15.5. З Правилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а) ознайомлений
15.6. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням
—
—
—
16. Особистий підпис державного службовця та дата заповнення Фоменко
05.08.2017
17. Реквізити акта про призначення на посаду розпорядження від 05.08.2017 № 117-к
18. Дата і місце (найменування державного органу) складення Присяги державного службовця
13.05.1994 Васильківська районна державна адміністраиія
19. Загальний стаж роботи (на дату призначення на посаду) 30 (роки) 10 (місяці) 10 (дні)
20. Стаж державної служби (на дату призначення на посаду) 27 (роки) 11 (місяці) 11 (дні)
21. Ранг державного службовця (на дату призначення на посаду) 5
22. Проходження державної служби
Дата
05.08.2017

Назва посади
начальник управління
економіки

Категорія, ранг
категорія Б,
5 ранг

Процедура
зайняття посади
рішення керівника
державної служби

Підстава
розпорядження від
05.08.2017 № 117-к

23. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
Найменування навчального
закладу (установи, організації),
у тому числі за кордоном
Центр підвищення
кваліфікації державних

Термін навчання
початок
10.05.1999

Програма чи тематика профезакінчення сійного навчання, стажування

30.05.1999

№ та дата видачі диплома,
посвідчення тощо

Державне управління і

№ 101 від

державна служба

30.05.1999

службовців
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Додаток 1. Закінчення
24. Службові відрядження (за кордон)
Строк відрядження

Місце відрядження

початок

Підстава

закінчення

25. Відомості про оцінювання результатів службової діяльності
Дата проведення
оцінювання

Результат
(негативна, позитивна або
відмінна оцінка)

Пропозиції, рекомендації

26. Відпустки
Вид відпустки

Дата
початку відпустки
закінчення відпустки

За який період

Підстава

27. Заохочення
Вид заохочення

Підстава

28. Дисциплінарна відповідальність
Вид дисциплінарного проступку

Вид дисциплінарного стягнення

Дата накладення
дисциплінарного
стягнення

Підстава

Дата зняття
дисциплінарного
стягнення

Підстава

29. Дата та підстава звільнення з посади державної служби
Трудову книжку отримав(ла) ____ _____________ 20___ р.
Підпис власника трудової книжки __________________
Працівник служби управління персоналом _________________ ________________________________________________
(підпис)

(П.І.Б.)

30. Автобіографія
Прізвище
Фоменко
ім’я
Петро
по батькові
Петрович
Я, Фоменко Петро Петрович, народився 20 жовтня 1964 року в м. Харків <…> тощо
05.08.2017

Фоменко

(дата)

П. П. Фоменко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

31. Виконувана робота з початку трудової діяльності
Число, місяць, рік
Призначення на посаду
01.09.1986

звільнення з посади
20.10.1987

Посада
із зазначенням найменування підприємства, установи, організації
Економіст планового відділу Виробничого об’єднання
«Машинобудівник», м. Харків

<…>
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Додаток 2
Типова форма № П-2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Здоров’я»
Найменування підприємства (установи, організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Держкомстату
та Міністерства оборони України
від 25 грудня 2009 р. № 495/656

Код ЄДРПОУ12345678

Дата
заповнення

Табельний
номер

Індивідуальний
ідентифікаційний номер

02.10.2017

123

1234567890

Стать (чоловіча,
жіноча)
жіноча

Вид роботи (основна,
за сумісництвом)

Місце для
фотокартки

основна

ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище Іванова
Ім’я Ірина
По батькові Олександрівна
2. Дата народження «11» листопада 1990 р..
3. Громадянство
Україна
4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)
повна вища (другий (магістерський) рівень вищої освіти)
Назва освітнього закладу
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)
психологія

5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в
Назва освітнього,
наукового закладу

Диплом (свідоцтво), серія, номер
Рік закінчення
АН №1234567
2016

Кваліфікація за дипломом
(свідоцтвом)
психолог

аспірантурі

Диплом, номер, дата видачі

ад’юнктурі
Рік закінчення

Форма навчання
(денна, вечірня, заочна)
денна

докторантурі (необхідне відмітити х)
Науковий ступінь,
учене звання

6. Останнє місце роботи ТОВ «Промінь»
посада (професія) психолог
7. Стаж роботи станом на «02» жовтня 2017 р. Загальний 10 днів 1 місяців 1 років,
що дає право на надбавку за вислугу років — днів — місяців — років
8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) «27» вересня 2017 р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП
9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)
—
10. Родинний стан
заміжня
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Додаток 2. Закінчення
Ступінь родинного зв’язку (склад сім’ї)
чоловік

ПІБ

Рік народження
1987

Іванов Петро Павлович

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) м. Харків, вул. Нова, 11, кв. 111 тел.: 0981111111, індекс 61000
12. Місце проживання за державною реєстрацією м. Луганськ, вулиця Широка, 22, кв. 33
Паспорт: серія ЕН № 555555 , ким виданий Жовтневим РВ УМВС України у Луганській області
дата видачі 12.05.2006
ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
Група обліку _______________________ Придатність до військової служби ________________________________________
Категорія обліку ____________________ Назва райвійськкомату за місцем реєстрації _______________________________
__________________________________ ____________________________________________________________________
Склад _____________________________ Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання __________________
Військове звання ___________________ ____________________________________________________________________
Військово-облікова спеціальність №____ Перебування на спеціальному обліку _____________________________________
ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)
Назва структурного
підрозділу

Дата

Період
навчання

Вид
навчання

Форма
навчання

Назва документа, що посвідчує
професійну освіту, ким виданий

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
Дата

Назва структурного
підрозділу (код)

02.10.2017

Відділ обслуговування

Професія, посада
назва
код за КП*
Психолог

2445.2

Підпис
працівника

Розряд (оклад) Підстава, наказ №
3500

№ 135-к
від 29.09.2017

Іванова

V. ВІДПУСТКИ
Вид відпустки

Додаткові відомості

За який період

Дата
початку відпустки
закінчення відпустки

Підстава, наказ №

внутрішньо-переміщена особа

Дата і причина звільнення (підстава)
Працівник кадрової служби
Підпис працівника

22

(посада)

(підпис)

(ПІБ)

«

»

20

р.
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Особові справи: порядок
оформлення та ведення
Майже усім кадровикам у процесі їхньої професійної діяльності доводиться працювати з особовими справами працівників. Між тим у багатьох з них іноді виникають
питання, а які саме документи мають бути в особовій справі, а також як їх правильно формувати і зберігати? На ці питання шукайте відповідь у статті.

Що таке «особова справа»

В основних нормативно-правових та нормативно-технічних актах сфери діловодства, які
стосуються діяльності усіх підприємств, установ, організацій в Україні (далі — підприємство) не міститься визначення такого поняття
або виду документа, як «особова справа». Разом
з тим у ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна
справа. Терміни та визначення понять» (далі —
ДСТУ 2732:2004) наведено визначення такого
більш загального поняття, як «справа»:
 Справа — це документ або сукупність документів, що стосуються одного питання чи напряму діяльності установи або особи і зберігаються в окремій теці (палітурці).
Крім того, згідно з п. 2 розділу І Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5
(далі — Правила № 1000/5) дається визначення
такому поняттю, як «формування справ»:
 Формування справ — це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ.
Із зазначеного, а також з врахуванням інших
положень різних нормативних документів можна зробити висновок, що:
 Особова справа працівника — це сукупність оригіналів і копій документів, у яких містяться відомості про освіту, військову службу,
сімейний стан, трудову діяльність працівника до
прийняття на підприємство, а також найповніші відомості, що підтверджують його трудову
діяльність на підприємстві.
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Особова справа посідає основне місце в системі персонального обліку працівників підприємства. На підставі документів, які згруповані в особовій справі, здійснюється вивчення,
добір та використання персоналу підприємства.
Зауважимо, що чинними нормативно-правовими актами не встановлено чітких вимог щодо
обов’язкової наявності особових справ для усіх
категорій працівників, проте така обов’язковість
може бути встановлена для окремих категорій,
наприклад, для державних службовців відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі —
Закон № 889-VIII) і Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства
України з питань державної служби від 22 березня 2016 р. № 64 (далі — Порядок № 64), для суддів відповідно до Порядку формування, ведення,
обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України 20 травня 2016 р. № 97 тощо.
Для тих же категорій працівників, обов’язковість оформлення справ яких не встановлена
чинними нормативно-правовими документами,
а також не встановлено порядок їх формування
(ведення), відповідні питання можуть вирішуватися у локальних нормативних актах підприємства, зокрема в інструкції з діловодства
(інструкції з кадрового діловодства) конкретного підприємства з врахуванням вимог чинних
нормативних актів та відповідно до номенклатури справ конкретного підприємства. Згідно з
п. 2 розділу І Правил № 1000/5:
 Номенклатура справ — це обов’язковий
для кожного підприємства систематизований
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перелік назв справ, що формуються в його діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.
Зауважимо, що формування і своєчасне комплектування особової справи працівника приносить багато користі підприємству, оскільки внаслідок цього всі відомості про працівника
зібрані й впорядковані в одному місці, що забезпечує краще збереження документів і оперативний доступ до них, а це, своєю чергою, сприяє
швидкому пошуку потрібної інформації за запитом.

Зміст особової справи працівника

Згідно з Правилами № 1000/5 особові справи
формуються впродовж усього періоду роботи
посадової особи на підприємстві. При цьому документи в особових справах групуються в
хронологічному порядку в міру їх поповнення у такій послідовності:
— внутрішній опис документів справи;
— заява про прийняття на роботу (контракт);
— направлення або подання;
— особовий листок з обліку кадрів (визначення цього документа та вимоги до його структури та змісту не містяться у жодному нормативно-правовому акті, проте на практиці цей
документ подібний до особової картки працівника);
— автобіографія;
— документи про освіту (копії);
— копії або витяги з розпорядчих документів
(наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника
тощо;
— доповнення до особового листка з обліку
кадрів;
— довідки та інші документи.
Серед «інших документів» можуть бути, наприклад, копії окремих документів або витяги з
них, що містять відомості про особистість працівника або які пов’язані з особливостями його
роботи у певних сферах діяльності, приміром
копії:
— окремих сторінок паспорта;
— ідентифікаційного номера (довідки про
присвоєння реєстраційного номера платника
податку);
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— посвідчення застрахованої особи;
— документів, які підтверджують право на
пільги чи компенсації;
— свідоцтва про народження дітей;
— свідоцтва про одруження;
— документа про затвердження на посаді
(у випадках, передбачених законодавством);
— витяги з протоколів наукових рад (для
наукових працівників, які брали участь у конкурсному заміщенні вакантних посад);
— копії документів про вчений ступінь, підвищення кваліфікації, перепідготовку;
— матеріали проведення атестації.
Разом з тим копії наказів (розпоряджень)
про стягнення, заохочення, зміну прізвища
працівника тощо до особової справи не включаються — такі відомості вносяться в доповнення до особового листка з обліку кадрів та/або
до трудової книжки.
Щодо оригіналів розпорядчих документів з
кадрових питань, копії яких включаються в особову справу працівника, а також інших кадрових документів (особові картки; розрахунковоплатіжні відомості (особові рахунки із заробітної
плати) працівників тощо) то вони також формуються в окремі інші справи відповідно до чинної на підприємстві номенклатури справ і з
часом передаються на зберігання в архів у впорядкованому належним чином стані.
Якщо ж звернутися до Порядку № 64 стосовно державних службовців, то у ньому зазначається, що ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно з його
вступом на державну службу або іншим призначенням на посаду державного службовця.
До особової справи державного службовця
включаються наступні документи (оформлені у встановленому порядку) в такій послідовності:
— особова картка державного службовця
встановленого зразка (оформлена відповідно до
наказу Національного агентства з питань державної служби від 5 серпня 2016 р. № 156);
— текст Присяги державного службовця,
скріплений підписом державного службовця
(для осіб, вперше прийнятих на державну службу);
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— копія паспорта державного службовця;
— копія облікової картки платника податків
(окрім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
— копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
— копія трудової книжки (у разі наявності);
— копія військового квитка (у разі наявності);
— копії документів про надані пільги (у разі
наявності);
— довідка про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України «Про запобiгання
корупцiї» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII або
копія відповідної довідки;
— довідка про результати проведення перевiрки вiдповiдно до Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII
або її завірена в установленому порядку копія;
— заява про призначення на посаду;
— копія акта про призначення на посаду;
— витяг із протоколу засiдання конкурсної
комiсiї в разі, якщо призначення здійснюється
за результатами конкурсу;
— копiя акта органу вищого рiвня про призначення на посаду (у випадках, передбачених
законодавством);
— погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на посади державних службовців.
Надалі у процесі роботи державного службовця також у хронологічному порядку за часом надходження додаються:
— копії актів про зміни анкетних даних;
— копiї документiв про підвищення рівня
професiйної компетентності;
— біографічна довідка (у разі потреби);
— матеріали оцінювання результатів службової діяльності, дисциплінарна справа тощо.
Крім того, якщо виникає така необхідність, до
особової справи можуть додаватися і копії документів про надання відпусток, заохочення,
нагороди, почесні звання тощо, відповідна ін№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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формація про що також вноситься працівником
служби управління персоналом до особової
картки державного службовця.

Порядок оформлення та роботи
з особовими справами

Загальні вимоги до оформлення усіх документів підприємства, у т. ч. й особових справ
працівників, наводяться у Правилах № 1000/5,
де, зокрема, зазначається, що справи підприємства підлягають оформленню під час їх заведення у діловодстві та під час підготовки їх на архівне зберігання.
Оформлення справ постійного і тривалого
(понад 10 років) зберігання, у т. ч. справ з кадрових питань (особового складу), передбачає
систематизацію документів у справі, нумерацію
аркушів у справі, складання (у разі потреби)
внутрішнього опису документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про особливості фізичного стану
та формування справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.
Систематизація документів у справі передбачає розміщення документів за хронологією надходження або створення (від січня по грудень).
Усі аркуші справи нумерують арабськими цифрами валовою нумерацією в правому верхньому
куті простим м’яким олівцем або механічним
нумератором. Аркуші засвідчувального напису
та внутрішнього опису нумеруються окремо. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів справи, аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису
забороняється.
Оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ з кадрових питань (особового складу) виконують за формою, наведеною в додатку 18 до Правил № 1000/5. Титульні аркуші
рекомендується виготовляти друкарським способом і заповнювати змінну інформацію від
руки. Заголовок на обкладинці має містити повну назву підприємства, номер справи, прізвище, ім’я, по батькові працівника у називному
відмінку. Обов’язково проставляється дата заведення (день прийняття працівника на роботу)
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та закінчення (день його звільнення) особової
справи. При зазначені дати число і рік пишуть
арабськими цифрами, назву місяця — словом.
Також з метою збереження фізичного стану
справ, здійснюється їх оправлення. Документи, що містяться у справі, підшивають на чотири проколи спеціальними суровими нитками
або дратвою. Справи постійного, тривалого
(понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) оправляються у тверду обкладинку з картону. При цьому металеві
скріплення (скріпки, шпильки) вилучаються з
документів.
Під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється зачіпати їх текст.
Якщо текст документів надруковано надто
близько до лівого краю, то потрібно наростити
корінці документів папером тієї самої якості, що
й носії тексту документів.
Що стосується особливостей оформлення і
роботи з особовими справами державних службовців, то вони детально прописані у Порядку
№ 64. Зокрема, у ньому зазначається, що працівник служби управління персоналом, перед
тим як включити отримані від відповідної особи
документи до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення. При
цьому копії паспорта громадянина України, документів про освіту та підвищення рівня професійної компетентності, військового квитка тощо
перевіряються працівником служби управління
персоналом на відповідність оригіналам документів та засвідчуються його підписом і печаткою служби управління персоналом.
Кожна особова справа підшивається в окрему
папку формату А4, на якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові державного службовця та
порядковий номер особової справи. Усі аркуші
документів, які містяться в особовій справі,
мають нумеруватися. Крім того, на початку особової справи повинен міститися опис документів особової справи.
Особова справа також має бути зареєстрована працівником служби управління персоналом
у Журналі обліку особових справ державних
службовців не пізніше тижневого строку з дня
призначення на посаду відповідної особи. Крім
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того, особові справи мають бути систематизовані одним із способів:
— в алфавітному порядку;
— за структурними підрозділами відповідно
до штатного розпису;
— за порядковими номерами відповідно до
реєстрації у Журналі обліку особових справ державних службовців.
Оскільки особові справи державних службовців є документами з обмеженим доступом, вони
мають зберігатися в опечатаних металевих шафах або сейфах.
Після звільнення державного службовця у
графі 5 Журналу обліку особових справ державних службовців зазначаються дата та підстава звільнення. Особові справи службовців,
які припинили державну службу, мають зберігатися окремо від особових справ державних
службовців, які проходять державну службу.
Конкретні строки зберігання особових справ
визначаються відповідно до Переліку типових
документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5 (далі — Перелік № 578/5).
Згідно з інструкцією з діловодства після закінчення строку зберігання особових справ
звільнених державних службовців у службі
управління персоналом, вони у встановленому
порядку передаються до архіву.
Якщо ж звільнений державний службовець
буде знову призначений на посаду державної
служби в державний орган, в якому він працював раніше на посаді державної служби, рекомендується для нього знову використовувати
сформовану раніше особову справу, до якої долучається оновлена особова картка державного
службовця.

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства
№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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Книги та журнали обліку:
особливості ведення
Діяльність будь-якого підприємства з моменту його створення супроводжується
значною кількістю кадрових документів, які, звісно ж, потребують і певного обліку.
Для цього стануть у нагоді різноманітні книги та журнали реєстрації й контролю за
роботою з кадровими документами. Деякі з них мають уніфіковану форму (як, приміром, Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них), але більшість ведеться у довільній формі. Усі такі книги та журнали реєстрації використовуються
для обліку документів, значно прискорюють пошук того чи іншого документа
(а, отже, і кадрову роботу в цілому), а також можуть бути корисними у спірних ситуаціях між роботодавцем і працівником (як додатковий доказ видання (чи своєчасності видання) певного документа). З’ясуйте, які ж саме книги та журнали реєстрації кадрових документів доцільно вести на підприємстві, а також ознайомтеся зі
зразками заповнення найпоширеніших з них.

Загальні поради

Насамперед, слід усвідомити, що будь-які книги чи журнали обліку (як обов’язкові для ведення, так і ні) запроваджуються на підприємствах
не для «галочки», а для відображення реального
стану речей та фіксації поточної інформації.
Саме тому для забезпечення неможливості
вилучення й заміни сторінок з журналів чи
книжок реєстрації необхідно пронумерувати
і прошити всі їх аркуші, а також скріпити підписом директора та печаткою підприємства.
І якщо з нумерацією сторінок проблем, зазвичай, не виникає (це можна просто зробити вручну, слідкуючи лише за тим, аби не пропустити
жодної сторінки), то як прошивати такі документи, знають не всі. Але й це процес не складний — труднощі виникають лише під час прошиття першого журналу, оскільки не зрозуміло,
з чого почати і як правильно це зробити, а ось
робота з наступними документами вже буде звичайною рутинною маніпуляцією.
Отже, для того, щоб прошнурувати книгу чи
журнал обліку, перш за все необхідно зробити
відповідні отвори (при цьому проколюйте лише
внутрішні сторінки, не чіпаючи обкладинку).
№ 19 (151), 2 жовтня 2017

Отвори слід робити якомога ближче до корінця
(палітурки) — тоді при відкритті сторінок шнурування практично не буде видно й вони не
займуть корисну площу граф. Зазвичай, робиться
два отвори (рідше — чотири) й відстань між
ними становить 6 – 10 сантиметрів. Розташовуються отвори приблизно посередині книги
чи журналу.
Після того, як зроблені отвори, аби прошнурувати відповідну книгу чи журнал, необхідно
крізь усі вже пронумеровані сторінки протягнути шнур довжиною 30 – 40 см. Кінці шнура слід
вільно зав’язати та прикріпити невеликим аркушем паперу до внутрішнього боку обкладинки. Обов’язково слідкуйте за натягом шнура —
прошивка повинна бути виконана досить вільно
(в іншому випадку шнур буде врізатися в отвори
і рвати сторінки та/або книгу чи журнал буде
неможливо повністю відкрити).
Надалі потрібно скріпити шнурування печаткою. При цьому відбиток печатки повинен
захоплювати частину аркуша паперу, кінці
шнура, які з під нього виступають, та обкладинку книги чи журналу обліку. До речі, майте на
увазі, що контрольний листок бажано кріпити
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клеєм-олівцем (бо звичайний клей на кшталт
ПВА довго сохне, а волога часто розмиває підпис
і печатку).
І наостанок слід внести засвідчувальний напис за підписом керівника підприємства (саме
керівника (приміром, директора) а не особи,
відповідальної за ведення кадрового діловодства), наприклад: «У Журналі обліку відпусток
пронумеровано і прошнуровано 112 (сто дванадцять) сторінок».
Далі на титульній сторінці слід вказати
великими літерами повне найменування книги чи журналу обліку (наприклад, «КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ТРУДОВИХ КНИЖОК І ВКЛАДИШІВ
ДО НИХ» чи «ЖУРНАЛ ОБЛІКУ НАКАЗІВ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ»). Потім запишіть назву підприємства (якщо за кількістю працівників підприємство досить велике, то бажано для кожного
структурного підрозділу вести такі книги чи
журнали окремо — так у подальшому ви набагато швидше зможете знайти потрібну інформацію). Після цього слід вказати дату, коли фактично заведено книгу чи журнал обліку, а
також залишити місце для вказівки у майбутньому дати, коли ведення буде завершено (це станеться тоді, коли закінчаться вільні сторінки й
ви заведете такий саме новий журнал чи книгу).
Також при веденні будь-якої книги чи журналу
обліку необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил діловодства: записи слід робити чорнилом синього, чорного або фіолетового кольору
та не допускати підчисток, стирань і видалення
зроблених раніше позначок. У разі необхідності
внести зміни, закресліть однією лінією неправильний текст так, щоб збереглася можливість
його прочитання. У тій же графі (рядку) зробіть
новий запис, поставте свій підпис і вкажіть дату
внесення змін. Якщо внаслідок відсутності вільного місця виправити помилку саме у тій графі (рядку), де вона була допущена, неможливо, внесіть
новий запис нижче, а поруч з неправильною інформацією зробіть позначку «Запис недійсний».

Книга обліку руху трудових книжок
і вкладишів до них

Відповідно до пункту 7.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
28

затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм
власності в обов’язковому порядку має вестися Книга обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них, в якій реєструються усі трудові книжки, що прийняті від працівників під
час влаштування на роботу, а також трудові
книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову. Зазвичай,
така книга ведеться відділом кадрів, а якщо його
на підприємстві немає, то іншим підрозділом
підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників, чи особою, відповідальною за ведення трудових книжок.
На обкладинці Книги обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них, згідно з її Типовою
формою № П-10, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р.
№ 277, окрім назви та коду ЄДРПОУ підприємства, а також дати, коли розпочато ведення цієї
Книги, слід вказати й код УКУД. Аби це не викликало труднощів (оскільки багато хто з кадровиків не знає, що код УКУД — це код документа
за Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом
Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. №
1024), зазначимо, що такий код є однаковим для
Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів
до них на усіх підприємствах — 0301010.
Після повного використання всіх сторінок
Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів
до них, заводиться нова, в якій бажано зазначити, що вона є продовженням попередньої. Закінчена Книга обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них залишається у відділі кадрів
(чи іншому структурному підрозділі підприємства, який здійснює оформлення прийняття і
звільнення працівників) і не здається в архів,
поки в ній не стоятимуть підписи всіх працівників про одержані трудові книжки під час звільнення. У подальшому Книга обліку трудових
книжок і вкладишів до них передається за описом в архів підприємства із вказівкою строку
зберігання — 50 років (ст. 530 Переліку типових
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документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5).

Якщо в період роботи працівнику оформлювався
вкладиш до трудової книжки, то під час звільнення
він повинен розписатися не тільки за одержання
трудової книжки, а й за виданий йому вкладиш,
оскільки вкладиш реєструється в Книзі обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них окремим рядком у день його заведення.
Приклад заповнення внутрішніх сторінок
Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів
до них наведено у Зразку 1.
Якщо в день звільнення видати трудову книжку неможливо через відсутність працівника на
роботі, то роботодавець має направити йому повідомлення про необхідність з’явитися за документом або дати згоду на відправлення трудової
книжки поштою. У цьому випадку в графах 12 і
13 Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них відповідно вказується:
— дата і номер повідомлення (рекомендованого листа з описом вкладення), направленого
працівнику;
— дата відправлення (за згодою працівника)
трудової книжки поштою.

Журнал обліку відпусток

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
роботодавець зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам. Такий облік обов’язково має відображатися в особовій
картці працівника, типова форма якої № П-2
затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656
(зразок заповнення особової картки № П-2 ви
можете знайти у поточному номері газети
«Консультант Кадровика» — у Додатку 2 до
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статті «Особові картки: як правильно їх заповнювати»). Водночас, якщо особова картка повністю вирішує питання обліку відпусток щодо
конкретного працівника, то лише за її допомогою досить важко вести контроль за наданням
відпусток усім співробітникам, особливо для
підготовки щоквартальної та річної статистичної звітності й пошуку оперативної інформації
щодо використання відпусток. Ось чому, на
наш погляд, на кожному підприємстві доцільно
вести Журнал обліку відпусток — хоча його
оформлення та ведення не є обов’язковим, це
значно полегшить роботу працівників відділу
кадрів.
Уніфікованої форми Журналу обліку відпусток
не існує — роботодавці самостійно визначають,
які графи включати до такого Журналу, тому в
різних роботодавців кількість і склад граф може
відрізнятися. У Зразку 2 наведено приклад заповнення Журналу обліку відпусток з традиційними для кадрової практики графами, який призначений для ведення обліку усіх видів відпусток
(і щорічних, і «на дітей», і «навчальних», і «за
власний рахунок» тощо) — такий спосіб є найбільш зручним для невеликих підприємств, проте якщо у вас значний штат працівників, то краще завести такі журнали окремо для обліку
різних видів відпусток.

Зверніть увагу, що періоди, за який надається відпустка (графа 10 у наведеному Зразку 2), відрізнятимуться залежно від виду відпустки — наприклад,
якщо це щорічна відпустка, то вказується робочий
рік (обчислюється з дати прийняття працівника на
роботу), якщо «навчальна» — навчальний (він починається з 1 вересня), якщо додаткова відпустка
«на дітей» — календарний (з 1 січня).
Також у Журналі обліку відпусток (як і в будьякій книзі чи журналі обліку), доцільно передбачати графу, що буде використовуватися для
приміток — саме у Журналі обліку відпусток там
можна зазначати інформацію про продовження
відпустки внаслідок тимчасової непрацездатності працівника, його відкликання з відпустки
тощо.
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Журнал обліку наказів
з кадрових питань

Так само, як і для Журналу обліку відпусток, не
існує уніфікованої форми й для Журналу обліку
наказів з кадрових питань — роботодавці самостійно визначають, які графи включати до такого журналу обліку, тому в різних роботодавців
кількість і склад граф може відрізнятися (на сьогодні є наявною лише рекомендована Міністерством праці та соціальної політики форма (лист
«Про реєстрацію наказів щодо особового складу»
від 19 жовтня 2005 р. № 09-487), але вона містить тільки 5 граф і майже не застосовується на
підприємствах, оскільки є недостатньою для збереження усієї необхідної інформації).
У Зразку 3 наведено приклад заповнення
Журналу обліку наказів з кадрових питань з традиційними для кадрової практики графами, які
не складні для заповнення, але водночас містять
місце для зазначення усієї інформації, яка може
знадобитися у майбутньому для підтвердження
тих чи інших даних.
Пам’ятайте, що строк зберігання майже всіх
кадрових наказів (про прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо) відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств
та організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, є
тривалим і становить 75 років. Винятком є лише
накази про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у
зв’язку з навчанням, строк зберігання яких є тимчасовим і становить 5 років.

Інші журнали та книги обліку

У ст. 29 Кодексу законів про працю України
передбачено обов’язок роботодавця проінформувати працівника під підпис про умови праці,
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки
їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги
та компенсації за роботу в таких умовах відпо30

відно до чинного законодавства і колективного
договору. Основним свідченням того, що працівнику роз’яснили його права і обов’язки, є
підпис працівника про ознайомлення з посадовою інструкцією. Водночас, підпис працівника
про ознайомлення з колективним договором і
правилами внутрішнього трудового розпорядку не вимагається, але його також бажано отримати. Для цього й рекомендується завести спеціальний Журнал ознайомлення працівників
з локальними актами підприємства, в якому
можна фіксувати ознайомлення працівників із
зазначеними вище й іншими локальними документами, наприклад, положенням про оплату праці, комерційну таємницю підприємства
тощо (див. Зразок 4).
Також періодично майже у всіх роботодавців
виникає потреба направити когось зі своїх працівників у відрядження — тобто у поїздку на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем
постійної роботи. Звісно, інформація щодо кожного відрядження повинна бути чітко зафіксована, а відповідні документи — належним чином
оформлені, аби підприємство мало підстави провести необхідні компенсації. Тому якщо на вашому підприємстві працівники досить часто бувають у відрядженні, бажано вести Журнал
реєстрації відряджень (хоча наразі чинне законодавство не зобов’язує це робити навіть бюджетні підприємства) — він допоможе оперативно
знайти інформацію щодо конкретного відрядження, яку буде досить важко вишукувати у відповідному наказі (а тим більше — стежити за
кількістю поїздок своїх працівників, звіряти дані
табеля обліку використання робочого часу тощо).
Зверніть увагу, що датою прибуття працівника з відрядження є фактична дата його повернення з відрядження, а не та, що була зазначена
у наказі про направлення працівника у відрядження — іноді ці дати через певні обставини
можуть не збігатися (наприклад, якщо відрядження було продовжено у зв’язку з виробничою
необхідністю).
Також на практиці деякі кадровики, з метою
оперативного контролю й обліку, оформляють і
ведуть Журнал обліку заохочень та Журнал
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Зразок 4

Приклад заповнення Журналу ознайомлення працівників
з локальними актами підприємства
№
з/п

Прізвище,
ініціали
працівника

1
…
94

2
…
Дадико І. Т.

…

…

Ознайомлення з документом (дата, підпис працівника)
Правила
Положення
Посадова (робоча)
Колективний
внутрішнього
про комерційну
інструкція
договір
трудового
таємницю
(назва посади/роботи)
розпорядку
3
4
5
6
…
…
…
…
аналітик з
26.12.2016
26.12.2016
02.01.2017
інвестицій
Дадико
Дадико
Дадико
26.12.2016
Дадико
…
…
…
…

обліку дисциплінарних стягнень з наступними графами: № з/п; прізвище, ім’я та по батькові працівника; посада чи професія працівника,
структурний підрозділ; за що заохочений (за що
застосовано стягнення); вид заохочення (стягнення); номер і дата наказу (у Журналі обліку
дисциплінарних стягнень зазвичай ще додають
графу для зазначення номера і дати наказу про
дострокове зняття стягнення).
І наостанок згадаємо про такий робочий документ відділу кадрів як Штатно-посадова книга — її дані використовуються під час вирішення
як внутрішніх питань (прийняття на роботу та
переведення працівників, встановлення розміру
оплати праці, надбавок, доплат), так і під час підготовки відповідної статистичної звітності (про
наявність вакансій, працевлаштування інвалідів
тощо). Зазвичай, штатно-посадова книга складається з таких граф: № з/п; посада чи професія,
структурний підрозділ; посадовий оклад (тарифна ставка); надбавки (доплати); прізвище, ім’я та
по батькові працівника; освіта (коли і який навчальний заклад закінчив працівник); кваліфікація та спеціальність за освітою; номер і дата наказу про прийняття на роботу (переведення);
примітки (у цій графі може бути вказано, приміром, що працівник виконує роботу за строковим трудовим договором із зазначенням дати
закінчення цього договору). Зверніть увагу, що
усі відомості до Штатно-посадової книги (крім
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назв посад і професій та структурних підрозділів), на відміну від інших книг і журналів обліку,
слід записувати олівцем — у разі зміни розміру
посадового окладу (тарифної ставки), надбавки
або доплати чинні показники витирають гумкою
і записують нові (звісно, після видання відповідного наказу). Так само витирають відомості про
працівника після його звільнення з роботи чи постійного переведення на іншу роботу, а на їх місці записують відомості про нового працівника.
Якщо ж посада деякий час залишається вакантною, відповідні графи навпроти неї мають бути
незаповненими.
Зауважимо, що нормативного акта, який
зобов’язує вести штатно-посадову книгу, немає,
але її наявність значно полегшить роботу працівників відділу кадрів, оскільки, на відміну від
штатного розпису, штатно-посадова книга допомагає у вирішенні питань стосовно конкретного
працівника, а не штатної одиниці, й її охайне
ведення забезпечить облік кадрів, постійний
контроль за комплектацією штату підприємства, наочність розміщення кадрів у структурних підрозділах, облік вакантних посад, оперативність під час складання різних службових
документів, довідок з кадрових питань тощо.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Зберігання документів
та передавання їх до архіву
У процесі своєї роботи кадровикам доводиться працювати з цілою купою різних
документів, які слід належним чином зберігати, поки вони знаходяться у кадровій
службі підприємства, установи, організації (далі — підприємство) і через деякий
час після їх виконання здавати до архіву. Довідайтеся, як саме слід зберігати документи у кадровій службі, як підготувати їх для передавання до архіву та який
період документи мають зберігатися у відділі кадрів, а який — в архіві.

Правова база щодо порядку
зберігання документів

Основними нормативно-правовими та нормативно-технічними актами, що регулюють порядок зберігання документів в установах та передавання їх до архіву є:
— Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України (далі — Мін’юст) від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5);
— Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юста від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5 (далі — Перелік № 578/5).
З урахуванням зазначених та інших нормативних документів сфери діловодства, на кожному підприємстві розробляється інструкція з
діловодства, в якій деталізується порядок роботи з документами саме на цьому підприємстві з
урахуванням специфіки його діяльності, у т. ч.
встановлюються правила зберігання документів у поточному діловодстві цього підприємства
до передавання до архіву, а також порядок цього
передавання.
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Добір справ
для зберігання документів

Перш за все зауважимо, що усі виконані документи (після завершення поточної роботи з
ними) у структурних підрозділах підприємства, в т. ч. у відділі кадрів, розміщуються у відповідній справі, де вони і мають зберігатися.
Згідно з ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»
(далі — ДСТУ 2732:2004):
 Справа — це документ або сукупність документів, що стосуються одного питання чи напряму діяльності підприємства або особи і зберігаються в окремій теці (палітурці).
Добір конкретної справи (найменування відповідної справи), де має розміщуватися той чи
інший документ здійснюється за допомогою
окремого документа — «Номенклатури справ»
певного структурного підрозділу.
 Номенклатура справ — обов’язковий для
кожного підприємства систематизований проіндексований список назв справ із зазначенням
строків їх зберігання (див. Зразок).
Номенклатури справ призначені для:
— встановлення на підприємстві єдиного порядку формування справ незалежно від форми
носія інформації;
— забезпечення обліку справ;
— оперативного пошуку документів за їх
змістом і видом;
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Зразок
Приклад витягу із номенклатури справ відділу кадрів
Індекс
справи

Заголовок справи (тому,
частини)

Кількість
справ
(томів,
частин)

1

2

3

02-04

02-05

02-06

Посадові та робочі інструкції
працівників підприємства (крім
задіяних у роботі з важкими,
шкідливими й небезпечними
умовами праці)
Накази директора з основної
діяльності підприємства, що
стосуються роботи відділу за
2017 рік (копії)
Накази директора підприємства
про прийняття на роботу,
переміщення за посадою,
переведення на іншу роботу за
2017 рік

— визначення строків зберігання справ.
Крім того, номенклатура справ є основою для
складання описів справ постійного та тривалого
(понад 10 років) зберігання, а також для обліку
справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання.
На підприємстві, як правило, складаються:
— номенклатури справ структурних підрозділів;
— зведена номенклатура справ підприємства.
Крім того, бувають номенклатури справ, які
розробляють органи вищого рівня для однорідних за характером діяльності підвідомчих установ:
— типова: встановлює типовий склад справ
для підприємств з однаковою структурою, з єдиною системою індексації кожної справи і є нормативним актом;
— примірна: встановлює примірний склад
справ для підприємств різних за структурою, і
має рекомендаційний характер.
Номенклатура справ підприємства підписується керівником служби діловодства, візується
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Строк
зберігання справи
(тому, частини)
і номери статей за
переліком
4

Примітка
5
Після заміни
новими

1

5 р.1 ст. 43

Доки не мине потреба

75 р. ст. 16-б

керівником архіву (посадовою особою, відповідальною за архів) та схвалюється експертною
комісією (щодо визначення цінності документів
у справі, строків їх зберігання) підприємства.

Групування документів
і формування справ

Після його виконання, кожний документ розміщується у відповідно обрану справу. Процес
же розміщення (групування) виконаних документів в окремі справи у діловодстві називається
формуванням справ — це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ.
Як правило, усі справи установі на підприємстві формуються децентралізовано, тобто у відповідних структурних підрозділах. Зокрема
справи з відповідними документами з кадрових
питань формуються у структурних підрозділах
кадрової служби (відділі кадрів, управлінні по
роботі з персоналом тощо). Разом з тим, у випадку відсутності на підприємстві окремих
структурних підрозділів або при незначному в
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обсягу документообігу (до 10 тисяч документів
на рік) можливим є формування справ у службі
діловодства відповідальною за діловодство особою. Також служба діловодства разом з архівом
здійснює методичне керівництво і контроль
за формуванням справ на підприємстві та її
структурних підрозділах.
Що стосується групування, то документи групуються у справи в хронологічному та/або логічному порядку. При цьому окремі види документів групуються таким чином:
 Положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими документами, групуються разом із зазначеними документами.
Але якщо вони затверджені як самостійні документи, їх формують в окремі справи за видами і
хронологією;
 Накази (розпорядження) з питань основної діяльності підприємства, з адміністративногосподарських питань, з кадрових питань (особового складу) групуються у різні справи;
 Накази з кадрових питань (особового
складу) групуються відповідно до їх видів та
строків зберігання. Не дозволяється групувати
разом накази тривалого (75 років) та тимчасового (5 років) зберігання. При цьому:
— при великих обсягах документів накази
з кадрових питань (особового складу), що відносяться до різних напрямів діяльності підприємства (приймання на роботу, звільнення,
преміювання, відрядження, відпустки тощо),
доцільно групувати в окремі справи;
— при незначній кількості різних видів наказів з кадрових питань (особового складу), їх
дозволяється групувати за строками зберігання: в одну справу — накази тривалого строку
зберігання, в іншу — тимчасового строку зберігання;
 Документи засідань колегіальних органів
групуються у дві справи:
— протоколи і документи до них (доповіді,
довідки, проекти рішень тощо). При цьому протоколи засідань колегіальних органів групуються
у справи в хронологічному порядку і за номерами, документи до засідань зазначених органів
систематизуються за датами та номерами протоколів, а в межах групи документів, що сто№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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суються одного протоколу, — за порядком денним засідання;
— документи з організації засідань (порядок денний, макет розміщення, список запрошених тощо);
 Доручення установ вищого рівня і документи, пов’язані з їх виконанням, групуються у
справи за напрямами діяльності підприємства
або за авторами ініціативних документів (у
справі документи систематизуються за датами
доручень). При цьому при невеликій кількості
документів усі групуються в одну справу;
 Затверджені плани, звіти, кошториси,
титульні списки групуються у справи окремо
від проектів цих документів;
 Листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і систематизується в
хронологічному порядку: документ-відповідь
розміщується за документом-запитом.
 Документи в особових справах групуються
в хронологічному порядку в міру їх поповнення
в такій послідовності: внутрішній опис документів справи; заява про прийняття на роботу
(контракт); направлення або подання; особовий
листок з обліку кадрів; автобіографія; документи про освіту (копії); копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень)
про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника тощо; доповнення до особового листка з облік у кадрів; довідки та інші
документи (в особових справах державних
службовців документи групуються відповідно
до Порядку ведення та зберігання особових
справ державних службовців, затвердженого
Наказом Національного агентства України з
питань державної служби від 22 березня 2016 р.
№ 64);
 Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників підприємства систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку, а відомості на виплату
грошей (відомості нарахування заробітної плати) формуються щомісяця в межах року;
 Звернення громадян з питань роботи підприємства та всі документи щодо їх розгляду і
виконання групуються окремо від звернень громадян з особистих питань. При цьому:
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— звернення громадян з особистих питань
залежно від їх кількості доцільно групувати за
питаннями, наприклад, з питань роботи громадського транспорту, з питань медичного обслуговування тощо;
— кожне звернення і документи з його розгляду складають у справі самостійну групу;
— повторні звернення і документи з їх розгляду систематизують у справи разом з попередніми.
Також під час формування справ, у т. ч. й у
відділі кадрів, слід дотримуватися таких загальних правил:
— вміщувати у справи тільки виконані документи відповідно до заголовків справ у номенклатурі;
— групувати у справи документи, виконані
протягом одного календарного року, за винятком перехідних справ та судових справ (ведуться
протягом кількох років до їх завершення), особових справ (формуються протягом періоду роботи особи на цьому підприємстві), документів
виборчих органів та їх постійних комісій, депутатських груп (формуються за період їх скликання), документів навчальних зак ладів, що
характеризують навчально-виховний процес
(формуються за навчальний рік), документів
театрів, що характеризують сценічну діяльність
(формуються за театральний сезон), справ фільмів, рукописів, історій хвороб;
— вміщувати у справи лише оригінали або у
разі їх відсутності засвідчені в установленому
порядку копії документів;
— не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, розмножених копій
та документів, що підлягають поверненню;
— до справи включати документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що
становлять єдиний тематичний комплекс;
— окремо групувати у справи документи постійного, тривалого (понад 10 років), тимчасового зберігання;
— за обсягом справа постійного та тривалого
(понад 10 років) зберігання не повинна перевищувати 250 аркушів (не більше 40 мм завтовшки).
Разом з тим, як виняток, коли цього вимагає
специфіка роботи підприємства, документи по36

стійного та тимчасового зберігання, пов’язані з
вирішенням одного питання, можуть тимчасово
групуватися впродовж року в одну справу. Після
закінчення року або вирішення питання згадані
документи повинні вміщуватися в окремі справи згідно з номенклатурою справ за таким принципом: до однієї справи вміщуються документи
тільки постійного зберігання, а до іншої — тимчасового.
Також в окремих випадках в усталеному порядку окремі документи можуть вилучатися для
знищення за умови обов’язкового проведення
попередньої експертизи їхньої цінності. Детальний порядок такої експертизи ти випадки її
проведення розглядається у розділі V Правил
№ 1000/5.

Порядок зберігання справ

До передавання справ до архіву, вони зберігаються за місцем їх формування, наприклад, у відділі діловодства, відділі кадрів тощо, а
на керівників відповідних структурних підрозділів та відповідальних за організацію діловодства
осіб покладається обов’язок щодо забезпечення
зберігання справ.
Для зберігання справ використовують картонні теки із клапанами або зав’язками, картонні
або пластмасові швидкозшивачі. У цих теках
(швидкозшивачах) справи зберігаються у вертикальному положенні в шафах, що закриваються і які знаходяться у відповідних робочих
кімнатах. Для підвищення оперативності розшуку документів:
— справи розміщують відповідно до номенклатури справ;
— на корінцях обкладинок справ зазначають
індекси та заголовки за номенклатурою справ.
Що стосується аудіовізуальних матеріалів засідань колегіального органу (магнітні стрічки,
цифрові носії інформації з фонограмами засідань тощо) то вони зберігаються в його секретаря, який і є відповідальною за їхнє зберігання
особою. На стрічці і коробці з відповідними матеріалами робиться відмітка про дату засідання
і час запису.
Справи можуть видаватися у тимчасове користування (але не більш як на один місяць):
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— працівникам структурних підрозділів підприємства лише з дозволу керівника структурного підрозділу, в якому було сформовано справу;
— іншим підприємствам — з письмового дозволу керівника підприємства.
На видану справу складається картка-замінник за спеціальною формою, у якій зазначаються
найменування структурного підрозділу, індекс
справи, заголовок справи, дату її видачі, особу,
якій справу видано, дату її повернення, підписи
осіб, які видали та прийняли справу. Також посадова особа, яка видала та прийняла справу,
зобов’язана здійснити перевірку наявності документів у справі.
Видавати у тимчасове користування окремі
документи зі справи не дозволяється. Разом з
тим, згідно з п. 14 розділу I Правил № 1000/5 з
дозволу керівника підприємства можливе тимчасове вилучення (виїмка) оригіналів документів (справ) у випадках, передбачених законом.
У разі ж вилучення (виїмки) оригіналів документів, що здійснюється за письмовою вказівкою керівника підприємства, в останньому
обов’язково залишаються:
— копії цих документів, які мають бути засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II Правила № 1000/5, а саме напис про засвідчення копії має:
— складатися зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії;
— скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу підприємства або
печатки «Для копій» або у випадках, визначених
законодавством, печатки підприємства;
— на лицьовому боці у верхньому правому
куті першого аркуша документа проставляється
відмітка «Копія»;
— сторінки копії документів (за винятком
тих, що мають один аркуш) нумеруються і відмітка про засвідчення копії може доповнюватися
відміткою «Всього в копії _____ арк.»;
— за рішенням підприємства або на його вимогу, якому надається копія документа, допускається засвідчувати копії документів поаркушно;
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— протокол вилучення (виїмки).
При цьому документи Національного архівного фонду (далі — НАФ) вилучені відповідно до
закону за вмотивованим рішенням слідчого,
судді, суду, підлягають обов’язковому поверненню підприємству, але не пізніше ніж через один
рік після провадження у справі.
У разі ж втрати документів і справ, що числяться за номенклатурою, у структурних підрозділах мають вживати заходи відповідно до п. 9
глави 2 розділу V Правил № 1000/5. Зокрема у
цьому випадку відповідними структурними підрозділами підприємства здійснюється їх розшук. У разі негативного результату розшуку
керівник підприємства за поданням служби діловодства або керівника архіву (особи, відповідальної за архів):
— створює комісію зі службового розслідування;
— призначає службове розслідування;
— видає наказ про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті документів або
справ.
Зазначена комісія складає довідку про причини відсутності документів або справ, підписану членами комісії та керівником відповідного структурного підрозділу, яка передається
до архіву підприємства. На підставі довідки архів складає акт про нестачу справ (документів)
у структурних підрозділах за формою, наведеною в додатку 13 до Правил № 1000/5, який підписує керівник архіву (особа, відповідальна за
архів), візує керівник служби діловодства та затверджує керівник підприємства.

Визначення строків
зберігання справ

Конкретні строки зберігання частини різного
роду документів (відповідних справ з ними) вказано у Переліку № 578/5. При цьому строк зберігання документів обчислюється з 1 січня року,
наступного за роком закінчення справи. Наприклад, обчислення строку зберігання справ,
завершених у 2017 році, починається з 1 січня
2018 року. Зауважимо, що строки зберігання
документів, визначених у Переліку № 578/5, є
мінімальними, їх не можна скорочувати. Разом
37

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

з тим допускається продовження на підприємствах зазначених строків у випадках, якщо ця
потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретного підприємства.
Крім того, строки зберігання окремих специфічних видів документів можуть бути вказані і в
інших нормативно-правових актах, переважно
відомчого (галузевого) характеру.
Для документів, не передбачених діючими
переліками, строки зберігання визначаються на
підставі їх вивчення Експертною комісією підприємства (далі — ЕК). При цьому підприємства, у діяльності яких утворюються документи
НАФ, погоджують ці строки з експертно-перевірною комісією (далі — ЕПК) відповідного державного архіву. Підприємства, у діяльності яких
не утворюються документи НАФ, погоджують ці
строки з ЕК органу вищого рівня (за наявності).
При цьому в номенклатурі справ робиться примітка «Строк зберігання встановлено» (назва
ЕПК державного архіву, протокол №___ від ___);
«Строк зберігання встановлено» (назва ЕК органу вищого рівня, протокол №___ від___».
Для справ, сформованих із тиражованих копій документів, встановлюється строк зберігання «Доки не мине потреба» незалежно від строку
зберігання оригіналів документів (у тому числі і
для документів постійного строку зберігання)
без посилання на статтю відповідного переліку
документів із зазначенням строків їх зберігання.
Строк зберігання справи «Для службового користування» не встановлюється.
Відповідні строки зберігання справ, номери
статей за Переліком № 578/5 та/або відповідними іншими типовими (галузевими) переліками документів вказуються у графі 4 номенклатури справ окремого підприємства (її структурного
підрозділу). При цьому допускається посилання
на низку статей переліку документів із зазначенням строків їх зберігання (у тому числі різних
переліків, якщо застосовуються типовий і галузевий). Строк зберігання зазначається відповідно до статті, що встановлює найбільший строк
зберігання. Для справ, строк зберігання яких не
встановлено, наприклад, для справ «Для службового користування» у графі 4 номенклатури
справ проставляється позначка «ЕК».
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У графі ж 5 «Примітка» номенклатури справ
робляться позначки про перехідні справи; про
справи, що ведуться в електронній формі; про
посадових осіб, відповідальних за формування
справ; про передачу справ до архіву підприємства чи інших установ для їх продовження тощо.
Для контрою правильності визначення відповідних строків зберігання різних документів та
їх відбиття у номенклатурі справ, номенклатури
справ різних підприємств підлягають погодженню з відповідними органами у такому порядку:
 Новостворені підприємства незалежно
від форми власності повинні не пізніше одного
року з початку діяльності подати схвалену ЕК
підприємства номенклатуру справ на розгляд
ЕПК (ЕК) відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради, у зоні комплектування яких вони перебувають, для проведення експертизи цінності документів з метою
їх можливого віднесення до НАФ.
 Підприємства, у діяльності яких утворюються документи НАФ, у подальшому подають свою номенклатуру справ на розгляд ЕПК
(ЕК) відповідної державної архівної установи,
архівного відділу міської ради, у зоні комплектування яких вони перебувають.
 Підприємства, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, подають номенклатуру справ ЕК органу вищого рівня (за наявності). У разі відсутності установи вищого рівня
номенклатура справ схвалюється власною ЕК.

Експертиза цінності документів

Як зазначалося вище, для визначення цінності
документів, і відповідно строків їх зберігання, проводяться експертизи цінності документів, у т. ч.:
— у поточному діловодстві — під час складання номенклатур справ, формування документів у справи і перевірки правильності віднесення
документів до відповідних справ, підготовки
справ до передавання на архівне зберігання;
— в архіві установи — у процесі приймання
справ до архіву та підготовки справ на постійне
зберігання.
Під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві вирізняють чотири
групи справ:
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— постійного зберігання;
— тривалого (понад 10 років) зберігання;
— тимчасового зберігання (до 10 років включно);
— ті, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання.
Відбір зазначених груп документів здійснюється на підставі номенклатури справ підприємства, а також типових та галузевих переліків документів зі строками зберігання
шляхом перегляду кожного аркуша справи. Одночасно перевіряються якість і повнота чинної
номенклатури справ, правильність визначення
строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів та формування
справ.
Справи з позначкою «ЕПК» (з незавершеною
експертизою), у яких експертизою цінності
встановлена наявність документів постійного
зберігання, підлягають переформуванню. Документи постійного зберігання, вилучені із зазначених справ, об’єднуються в самостійні справи або приєднуються до інших однорідних
справ. Оправлення знову сформованих справ
здійснюється тільки після завершення експертизи цінності документів.
Також під час проведення експертизи цінності
документів у діловодстві виявляються:
— дублетні документи;
— документи, що не стосуються справи;
— чернетки, неоформлені копії;
— металеві скріплення, що підлягають вилученню зі справ постійного та тривалого (понад
10 років) зберігання.

Підготовка справ
до передавання до архіву

За результатами експертизи цінності документів структурні підрозділи готують справи
постійного і тривалого зберігання до передавання до архіву установи, у ході чого, зокрема,
здійснюється:
1. Оформлення справ залежно від строків
зберігання і відповідно до вимог, визначених у
главі 2 розділу VI Правил № 1000/5, у яких, зокрема, зазначено, що оформлення справ постій№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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ного і тривалого зберігання, у т. ч. справ з кадрових питань (особового складу), передбачає:
1.1. систематизацію документів у справі
(розміщення документів за хронологією надходження або створення (від січня по грудень);
1.2. нумерацію аркушів у справі (здійснюється з метою забезпечення збереженості та
закріплення порядку розташування документів,
включених у справу. При цьому:
1.2.1. усі аркуші справи нумерують арабськими цифрами валовою нумерацією в правому
верхньому куті простим м’яким олівцем або механічним нумератором;
1.2.2. аркуші засвідчувального напису та внутрішнього опису нумеруються окремо;
1.2.3. застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів справи, аркушів засвідчувального напису та внутрішнього
опису забороняється;
1.2.4. аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються в кожному
томі (частині) окремо;
1.2.5. фотографії, креслення, діаграми та інші
ілюстративні документи, що є окремими аркушами в справі, нумеруються на зворотному боці
в лівому верхньому куті;
1.2.6. аркуш формату, більшого, ніж формат
А4, підшивається з одного боку і нумерується як
один аркуш у правому верхньому куті, а потім
фальцюється на формат А4;
1.2.7. аркуш з наглухо наклеєними документами (фотографіями, вирізками, виписками
тощо) нумерується як один аркуш. Якщо до документа підклеєні одним боком інші документи
(вирізки, вставки до тексту, переклади тощо), то
кожен документ нумерується окремо;
1.2.8. підшиті у справи конверти з укладеннями нумеруються валовою нумерацією аркушів
справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім кожне вкладення в конверті;
1.2.9. підшиті у справи документи з власною
нумерацією аркушів зберігають таку нумерацію, якщо вона відповідає послідовності розташування аркушів у справі;
1.2.10. у разі наявності багатьох помилок у
нумерації аркушів справи в діловодстві здійснюється їх перенумерація, під час якої старі
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номери закреслюються однією скісною рискою
і поряд ставиться новий номер аркуша;
1.2.11. у разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи допускається застосування літерних номерів аркушів (135-а, 135-б
тощо);
1.3. складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів справи (складається на
окремому аркуші за формою згідно з Додатком 16
до Правил № 1000/5, що містить відомості про
порядкові номери документів справи, їхні індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ).
Зокрема внутрішній опис документів складається до деяких категорій справ, що містять
унікальні документальні пам’ятки, документи
з грифом «Для службового користування», особові, судово-слідчі справи, справи, назви яких
не повністю розкривають їх зміст. Необхідність
складання внутрішнього опису документів деяких справ визначається інструкцією з діловодства установи;
1.4. складання засвідчувального напису
справи про кількість аркушів і про особливості фізичного стану та формування справи
(складається згідно з Додатком 17 до Правил
№ 1000/5 на окремому аркуші, що вміщується в
кінці справи, у друкованих примірниках справ
(облікові журнали, звіти тощо) — на зворотному боці останнього чистого аркуша);
1.5. підшивання або оправлення справи
(оправлення справ здійснюється з метою збереження їх фізичного стану. Документи, що містяться у справі, підшивають на чотири проколи
спеціальними суровими нитками або дратвою.
Справи постійного, тривалого (понад 10 років)
зберігання та з кадрових питань (особового
складу) оправляються у тверду обкладинку з
картону. При цьому:
1.5.1. металеві скріплення (скріпки, шпильки) вилучаються з документів;
1.5.2. під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється торкатися їх
тексту. Якщо текст документів надруковано надто близько до їх лівого краю, то потрібно наростити корінці документів папером тієї самої якості, що й носії тексту документів;
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1.5.3. у разі наявності у справі незатребуваних особистих документів (трудових книжок,
посвідчень, дипломів, атестатів, свідоцтв тощо)
ці документи вкладаються в конверт, який підшивається до справи. Якщо таких документів
значна кількість, вони вилучаються зі справи і
на них укладається окремий опис;
1.6. оформлення обкладинки (титульного
аркуша) справи. Для справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) виконують за формою,
наведеною в додатку 18 до Правил № 1000/5.
Титульні аркуші рекомендується виготовляти
друкарським способом і заповнювати змінну інформацію від руки. При цьому:
1.6.1. перед передаванням справ до архіву
установи в текст на їх обкладинках (титульних
аркушах) вносяться необхідні уточнення, перевіряється відповідність заголовків справ на обкладинках (титульних листах) змісту підшитих
документів (зміст документів справи відображається у заголовку чітко, стисло, узагальнено,
без втрати конкретних характеристик об’єкта
описування). У разі потреби до заголовка справи вносяться додаткові відомості (проставляються номери наказів, протоколів, види і форми
звітності, вказівки на наявність копій документів у справі). Заголовок справи на обкладинці
має відповідати заголовку в описі справ структурного підрозділу;
1.6.2. на обкладинках справ (титульних аркушах) проставляються дати документів, уміщених у кожну справу. Якщо справа складається з
кількох томів (частин), то на кожному з них проставляються крайні дати документів (початку та
закінчення справ);
1.6.3. у разі зазначення точних календарних
дат зазначаються число, місяць і рік. Число і рік
позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться словом. Якщо у справу включено
документи (додатки тощо), дати яких виходять
за крайні дати справи, то нижче дати справи з
нового рядка робиться про це запис «У справі є
документи за ____ роки». Дати можуть не зазначатися на обкладинці (титульному аркуші)
справ, що містять річні плани та звіти, оскільки
вони відображені у заголовках справ;
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1.6.4. на обкладинках справ (титульних аркушах) зазначають кількість аркушів у справі відповідно до засвідчувального напису (без врахування
аркушів внутрішнього опису та засвідчувального
напису);
1.6.5. на обкладинці справи в правому верхньому куті та нижньому лівому куті зазначається
архівний шифр справи (за погодженням з архівом установи номери зведеного опису і архівного фонду, номер справи за зведеним описом
проставляються в архіві після затвердження зведеного опису справ). Для проставлення архівного шифру може застосовуватися штамп;
1.6.6. у разі зміни найменування підприємства (її структурного підрозділу) протягом
періоду, який охоплюють документи справи, або
під час передачі справи до іншого підприємства
(структурного підрозділу) на обкладинці справи
(титульному листі) зазначається нове найменування підприємства (структурного підрозділу),
а попереднє береться в дужки;
1.6.7. написи на обкладинках справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання робляться чітко чорним світлостійким чорнилом
або пастою;
1.6.8. у разі вміщення у справу належним чином оформленого титульного аркуша, виготовленого друкарським способом, на обкладинці
справи зазначаються лише номери архівного
фонду, опису і справи. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.
2. Складання описів справ структурного
підрозділу (у двох примірниках, один з яких передається разом зі справами до архіву установи,
а інший залишається як контрольний примірник у структурному підрозділі) згідно з вимогами, визначеними у главі 3 розділу VI Правил
№ 1000/5, відповідно до яких:
2.1. структурні підрозділи підприємства зобов’язані описувати документи постійного та
тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через рік після
завершення справ у діловодстві;
2.2. описи справ структурного підрозділу підприємства складаються щороку за формою, наведеною в Додатку 19 до Правил № 1000/5, посадовою особою, відповідальною за діловодство
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у структурному підрозділі, за методичної допомоги архіву установи;
2.3. номер опису справ структурного підрозділу підприємства складається з цифрового позначення структурного підрозділу за номенклатурою справ з додаванням початкової літери
назви категорії документів, що включаються до
опису, та чотирьох цифр року, в якому розпочато справи, включені до опису. Наприклад, описи
справ постійного, тривалого (понад 10 років)
зберігання та з кадрових питань (особового
складу) структурного підрозділу № 5, що обліковуються за номенклатурою справ і розпочаті у
2017 році, будуть мати такі номери: 5 П — 2017;
5 Т — 2017; 5 К — 2017 або 5 ОС — 2017;
2.4. справи кожного року складають річний
розділ опису справ;
2.5. порядок нумерації справ в опису — валовий за кілька років;
2.6. заголовки справ вносять до опису відповідно до прийнятої схеми систематизації, як
правило, на основі номенклатури справ (за необхідності заголовки справ редагуються та уточнюються);
2.7. кожну справу вносять до опису під самостійним порядковим номером (якщо справа
складається з кількох томів, кожен том отримує
окремий номер, якщо справа складається з кількох частин одного документа, то кожна частина
отримує окремий номер);
2.8. у разі внесення до опису підряд кількох
справ з однаковим заголовком повністю наводять лише заголовок першої справи, а всі інші
однорідні справи позначають словами «те саме»,
однак решту відомостей про справи зазначають
повністю (на кожному новому аркуші опису заголовок відтворюють повністю);
2.9. графи опису заповнюють відповідно до
відомостей, винесених на обкладинку (титульний аркуш) справи;
2.10. графа опису «Примітка» використовується для відміток про особливості фізичного
стану справ, про передавання справ іншим
структурним підрозділам, про наявність копій
документів у справі;
2.11. описи справ ведуться протягом кількох років з використанням єдиної наскрізної
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нумерації. Справи кожного року становлять річний розділ опису;
2.12. у річний розділ опису справ вносяться
також справи, не завершені протягом календарного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису кожного наступного року, протягом
якого справи продовжувалися в діловодстві, зазначається: «Документи за цей рік див. також у
розділі за ______ рік, № _____». Графи 4, 5 форми
опису не заповнюються.
3. Формування переліків (списків) справ
(на підставі номенклатури справ), що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, для включення до акта про вилучення для знищення документів, не внесених
до НАФ.

Передавання справ
до архіву установи

Передавання усіх відповідних справ до архіву
установи здійснюється за графіком, погодженим з керівниками структурних підрозділів і затвердженим керівником установи. При цьому:
— справи постійного та тривалого зберігання
(понад 10 років), з кадрових питань (особового
складу) за згаданими вище описами справ передаються в упорядкованому стані через два роки
після завершення їх ведення в діловодстві для
подальшого зберігання та користування (наприклад, справи за 2015 рік передаються до архіву установи у 2018 році). При цьому:
— у разі відсутності справ структурних підрозділів, що значаться в описах, вживаються заходи, передбачені п. 9 глави 2 розділу V Правил
№ 1000/5;
— справи тимчасового (до 10 років включно)
зберігання можуть передаватися до архіву за
умови наявності в ньому вільної площі та за рішенням її керівника на розсуд установи за номенклатурою справ чи здавальними описами
довільної форми.
Зауважимо, що для справ тимчасового зберігання правилами глави 2 розділу VI Правил
№ 1000/5 передбачене не повне, а лише часткове (спрощене) оформлення. У цьому випадку документи тимчасового зберігання, сформовані у справи, зберігаються у теках (папках) із
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зав’язками, швидкозшивачах, не підшиваються і
не нумеруються (за винятком первинної бухгалтерської документації та документів з грифом
«Для службового користування» та іншими грифами обмеженого доступу), уточнення елементів оформлення обкладинки не проводиться.
У випадку необхідності залишення окремих
справ у структурному підрозділі для поточної
роботи, архів установи оформлює видачу справ
у тимчасове користування.
Перед передаванням справ до архіву установи також здійснюється перевірка:
— правильності формування документів у
справи;
— відповідності заголовків справ змісту вміщених до справ документів;
— оформлення документів кожної справи;
— оформлення справ та відповідність справ
номенклатурі, затвердженій керівником підприємства.
У разі виявлення недоліків у формуванні та
оформленні справ працівники структурних підрозділів зобов’язані їх усунути.
Справи до архіву установи доставляються працівниками її структурних підрозділів зв’язаними
(упакованими) належним чином. Прийманняпередавання кожної справи здійснюється працівником архіву установи в присутності працівника структурного підрозділу, який передає
упорядковані та оформлені справи. При цьому:
— у кожному примірнику опису справ робляться позначки про прийняття тієї або іншої
справи;
— у кінці кожного примірника опису справ
робляться цифрами та словами позначки про:
— фактичну кількість справ, що передані до
архіву установи;
— номери справ, що відсутні;
— дату приймання-передавання справ;
— ставляться підписи осіб, які здавали та
приймали справи.
Один примірник опису повертається структурному підрозділу, усі інші залишаються в архіві установи.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Відділи та працівники
для організації загального
і кадрового діловодства
В організації роботи з управлінськими документами підприємства, установи, організації (далі — підприємство) або, іншими словами, в організації діловодства на підприємстві, можуть бути задіяні різні структурні підрозділи і працівники, адже згідно
зі ст. 64 Господарського кодексу України, підприємства мають право самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників та
штатний розпис. Разом з тим, під час визначення відповідних структурних підрозділів, а також назв посад працівників, які б виконували певні функції з організації загального та спеціального, в т. ч. кадрового, діловодства, слід враховувати також
вимоги інших нормативно-правових та нормативно-технічних актів. Відповідно до
зазначених нормативних актів, мають визначатися назви посад у штатному розписі
підприємства, що пов’язані з організацією діловодства, а також складатися основні
документи, які регулюють діяльність відповідних структурних підрозділів та окремих
працівників, зокрема, положення про структурні підрозділи та посадові (робочі) інструкції працівників.

Основа для розробки посадових
інструкцій та положень
про структурні підрозділи

Перш за все згадаємо, що основними нормативно-правовими документами, які є основою
для добору назв посад для штатного розпису підприємства, а також розробки положень про
структурні підрозділи та посадових інструкцій
для їх працівників, є Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
ДКХП), який є систематизованим за видами
економічної діяльності збірником описів професій, що наведено у КП. Зокрема, у розділі 1
«Сфера застосування» КП зазначається, що КП
забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення, серед іншого, таких завдань, як розрахунки чисельності працівників, облік складу і
розподілу кадрів за професійними угруповання№ 19 (151), 2 жовтня 2017

ми різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо.
У свою чергу, в п. 16 Загальних положеннях
ДКХП, які були затвердженні разом з Випуском 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 р. № 336, зазначається, що у
всіх записах про виконувані роботи (штатний
розпис, запис до трудових книжок тощо) слід
вживати повну назву посади відповідно до ДКХП,
включаючи кваліфікаційну категорію.
Також у п. 4. Загальних положень ДКХП зазначається, що ДКХП, серед іншого, є основою для:
— розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їхні обов’язки, права та
відповідальність;
— складання положень про структурні підрозділи, які визначають їхню роль та місце в
системі управління підприємством.
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Також окремі завдання та обов’язки працівників та функції структурних підрозділів, що спеціалізуються на діловодстві, розглядаються тією чи
іншою мірою і у нормативних документах сфери
діловодства, таких як Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції
України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі —
Правила № 1000/5), та деяких інших.

Служба діловодства

Перш за все зауважимо, що, відповідно до
п. 6. розділу 1 «Загальні положення» Правил
№ 1000/5, саме керівник підприємства відповідає за:
— збереженість службових документів та інформації, яку вони містять;
— функціонування системи захисту документаційного фонду від незаконного доступу;
— втрату і несанкціоноване знищення документів;
— порушення правил користування документами.
Згідно з п. 7 розділу 1 Правил № 1000/5 організація діловодства на підприємстві покладається на самостійні структурні підрозділи з
діловодства (документаційного забезпечення),
загальні відділи, канцелярії тощо або особу, відповідальну за діловодство на підприємстві, —
секретаря, діловода (далі — служба діловодства). При цьому підприємства організовують
діловодство відповідно до затвердженої інструкції з діловодства підприємства.
Очолює службу діловодства (відповідний
структурний підрозділ) її керівник. Зокрема, у
КП передбачені такі основні професійні назви робіт, що пов’язані з виконанням керівних функцій у сфері діловодства:
— 1229.1 «Завідувач канцелярії» (угруповання КП 1229.1 «Керівні працівники апарату центральних органів державної влади»);
— 1231 «Завідувач канцелярії» (угруповання
КП 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»);
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— 1231 «Завідувач (начальник) секретаріату» (угруповання КП 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних
та адміністративних підрозділів та інші керівники»).
Крім того, потрібні назви посад керівників
можна утворювати і від відповідних узагальнених професійних назв робі «керівного напрямку» у КП згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП,
якою передбачено, що назви посад можна розширювати термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах, наприклад:
— «Начальник (завідувач) підрозділу» (угруповання 1229.1 «Керівні працівники апарату
центральних органів державної влади»)
1229.1 «Завідувач відділу документаційного забезпечення»;
— «Начальник відділу» (угруповання 1229.7
«Керівники інших основних підрозділів в інших
сферах діяльності»)
«Начальник відділу
діловодства».
Також у КП передбачена низка професійних назв робіт «не керівного напрямку», що
пов’язані як із сферою діловодства, так і взагалі з роботою з різними документами, що,
зокрема, відображено у цих назвах:
— 2432.1 «Документознавець»;
— 3118 «Копіювальник технічної документації»;
— 3119 «Технік з підготовки технічної документації»;
— 3435.1 «Організатор діловодства (державні
установи)»;
— 3435.2 «Організатор діловодства (види
економічної діяльності)»;
— 3435.3 «Організатор діловодства (система
судочинства)»;
— 4121 «Таксувальник перевізних документів»;
— 4133 «Оператор з оброблення перевізних
документів»;
— 4133 «Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів»;
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— 4141 «Офісний службовець (копіювання
документів)»;
— 4141 «Офісний службовець (систематизація документів)»;
— 4142 «Черговий з оформлення супровідної
документації»;
— 4144 «Діловод»;
— 4144 «Офісний службовець (документознавство)»;
— 7345 «Палітурник документів».
Крім того, відповідні обов’язки, що пов’язані
з діловодством, можуть бути передбачені і в
кваліфікаційних характеристиках інших професій (посад), у назвах яких не використовуються відповідні терміни, наприклад:
 4115 «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», серед іншого: веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням
комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень;
 4112 «Оператор комп’ютерного набору (ІІ
категорія)», серед іншого: у разі необхідності
виконує обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), веде діловодство;
 2131.2 «Інженер з автоматизованих систем
керування виробництвом», серед іншого: бере
участь у роботі з вдосконалення документообігу
на підприємстві, формулює вимоги до змісту і
будови технічної і організаційно-розпорядчої
документації, яку використовують у системі автоматизованого керування виробництвом;
 2419.2 «Інженер з організації керування виробництвом», серед іншого: розробляє заходи з
удосконалення трудових процесів і операцій,
виконуваних в апараті управління, систем документообігу і контролю за проходженням документів, застосування сучасних технічних засобів управління з необхідними розрахунками
економічної ефективності їх впровадження.
Переважна частина кваліфікаційних характеристик професій (посад), що пов’язані з діловодством, міститься у випуску 1 ДКХП. На основі
цих характеристик, як зазначалося вище, мають
розроблюватися посадові інструкції відповідних
працівників, а на основі кваліфікаційних харак№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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теристик посад керівників — також і положення
про структурні підрозділи (наприклад, положення про канцелярію на основі кваліфікаційної характеристики завідувача канцелярії).
Про зазначене зокрема йдеться і у п. 9 розділу 1
Правил № 1000/5, у якому вказано, що служба
діловодства та архів, якщо вони є самостійними
підрозділами, працюють на підставі положень
про них, що погоджуються і затверджуються згідно із законодавством. Якщо функції організації
діловодства на підприємстві або ведення архіву
підприємства покладено на відповідальну особу,
у посадовій інструкції посадової особи зазначаються ці обов’язки, її права та відповідальність.
Зауважимо, що для окремих професійних
назв робіт, наприклад, організаторів діловодства, кваліфікаційні характеристик ще не опубліковані, і тому під час розробки їх посадових
інструкцій слід орієнтуватися на кваліфікаційні
характеристики споріднених професій і посад, а
також відповідні нормативно-правові акти сфери діловодства (Зразок 1).

Відділ кадрів

Відповідно до п. 6 розділу 1 Правил № 1000/5
за зміст, якість підготовки та оформлення на
належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у
структурних підрозділах відповідають їх керівники. Таким чином, у відділі кадрів зазначеною відповідальною особою буде «начальник
відділу кадрів». Також згідно з п. 7 розділу 1 Правил № 1000/5, організація діловодства в
структурних підрозділах підприємств покладається на спеціально призначену для цього
особу, в посадовій інструкції якої зазначаються
ці обов’язки. Такою відповідальною особою у
відділі кадрів або іншому подібному структурному підрозділі (управління по роботі з персоналом тощо) найчастіше призначають «інспектора
з кадрів», посада якого зокрема передбачена і у
КП з кодом КП 3423. Зауважимо, що відповідні
завдання та обов’язки із ведення діловодства,
насамперед кадрового, передбачені і кваліфікаційною характеристикою інспектора з кадрів,
яка міститься у випуску 1 ДКХП. Так, «Інспектор з кадрів», серед іншого:
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Зразок 1

<…>

Посадова інструкції організатора діловодства
(код КП — 3435.1)
(витяг)

2. Завдання та обов’язки
Організатор діловодства виконує такі функціональні завдання та обов’язки:
2.1. Організовує ведення діловодства, бере участь у створенні умов для руху документів
та їхнього зберігання.
2.2. Бере участь в організації інформаційної діяльності, здійснює відповідну роботу з інформацією та документами.
2.3. Вирішує стереотипні, діагностичні задачі з документознавства та інформаційної діяльності.
2.4. Бере участь у виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою автоматизованих документно-інформаційних систем, у розробленні, впровадженні та використанні
системи електронного діловодства в установі.
2.5. Розробляє і впроваджує інструкцію з діловодства та номенклатуру справ.
2.6. Здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах, забезпечує
оформлення документів відповідно до вимог чинних стандартів у сфері діловодства.
2.7. Надає методичну та консультаційну допомогу працівникам структурних підрозділів,
відповідальним за ведення в них діловодства, забезпечує підвищення їх кваліфікації.
2.8. Приймає і реєструє кореспонденцію, що надходить на адресу підприємства і направляє
за призначенням (керівнику підприємства або до відповідних структурних підрозділів).
2.9. Відповідно до резолюцій керівництва передає документи на виконання, оформлює
реєстраційні картки та вносить відповідні дані до комп’ютерної бази даних.
2.10. Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, в т. ч. в електронному вигляді, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.
2.11. Відправляє відповідну документацію адресатам.
2.12. Веде облік отриманої та надісланої кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву.
2.13. Веде роботу зі створення довідкового апарату документів.
2.14. Готує і здає до архіву документальні матеріали, закінчені діловодством, реєстраційну
картотеку, а також відповідні дані комп’ютерної бази даних.
2.15. Складає опис справ, що надходять для зберігання до архіву.
2.16. Забезпечує зберігання службової документації.
2.1.17. Координує та контролює роботу відповідних інших працівників відділу діловодства.
2.18. За дорученням начальника відділу діловодства в межах своєї компетенції виконує
інші завдання та обов’язки відповідно до Положення про відділ діловодства.
<…>
5. Повинен знати
Організатор діловодства повинен знати:
5.1. Нормативно-правові акти, положення та інструкції щодо ведення діловодства.
5.2. Основні положення державної системи діловодства.
5.3. Стандарти системи організаційно-розпорядчої документації.
5.4. Технологічні процеси документування, збереження, документообігу, аналітико-синтетичної обробки інформації та її використання.
5.5. Структуру і керівний склад установи та її підрозділів.
5.6. Порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів.
5.7. Методи оброблення і оформлення документів.
5.8. Архівну справу.
5.9. Правила користування технічними засобами оброблення документів (комп’ютерами
та іншими).
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Зразок 1. Закінчення
5.10. Програмні засоби для створення, обробки і передачі документів в електронному вигляді, порядок роботи з відповідними комп’ютерними базами даних.
5.11. Основи етики і естетики; правила ділового спілкування.
5.12. Основи організації праці і управління.
5.13. Основи законодавства про працю.
5.14. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.
6. Кваліфікаційні вимоги
До організатора діловодства встановлено такі кваліфікаційні вимоги: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки (галузі знань) без вимог до
стажу роботи або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідного напряму
підготовки (галузі знань) та стаж роботи у сфері діловодства не менше двох років.
<…>

— веде облік особового складу підприємства,
його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
— оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про
працю, положень, інструкцій і наказів керівника
підприємства, а також іншу встановлену документацію з кадрів;
— формує і веде особові справи працівників,
вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
— оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та
їх сім’ям;
— веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання
готує документи для здавання їх до державного
архіву.
Разом з тим відповідальною особою за діловодство у відділі кадрів може бути призначений
і працівник на іншій посаді у відділ кадрів, насамперед у тих випадках, коли у штатному розписі відділу кадрів у зв’язку із специфікою діяльності підприємства не передбачена посада
інспектора з кадрів. У цьому випадку в посадовій інструкції такого працівника також мають
бути передбачені обов’язки з організації діловодства, хоча вони можуть бути і відсутні у відповідній кваліфікаційній характеристиці. Зокрема
така можливість передбачена у п. 6 Загальних
положень ДКХП, у якому зазначено — якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що
включені до типової кваліфікаційної характе№ 19 (151), 2 жовтня 2017

ристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло
завдань та обов’язків окремих працівників може
бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Під час розробки Положення про відділ кадрів, зокрема його розділів «Основні завдання»
та «Функції» слід орієнтуватися на кваліфікаційну характеристику «Начальника відділу кадрів»
(код КП 1232), яка також міститься у випуску 1
ДКХП (Зразок 2).

Інші підрозділи, що пов’язані
з організацією діловодства

Крім структурних підрозділів, що представляють собою службу діловодства підприємства
та займаються усіма питаннями загального
діловодства, на підприємстві також можуть
утворювати і структурні підрозділи, які можуть
спеціалізуватися на окремих питаннях діловодства. Наприклад, у разі доцільності та великого
обсягу роботи на підприємстві із зверненням
громадян, може бути утворений окремий відділ (сектор тощо) по роботі із зверненнями
громадян, який, серед іншого, має займатися і
організацією діловодства із зверненнями громадян. Таке діловодство має свою специфіку, і
зокрема має бути організоване відповідно до
Закону України «Про звернення громадян» та
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Зразок 2
Положення про відділ кадрів
(витяг)
<…>

2. Основі завдання
Основними завданнями відділу кадрів є:
2.1. Розробка та здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення
відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі на відповідній посаді (за професією).
2.2. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри,
створення резерву для висування на керівні та інші доречні посади на підприємстві.
2.3. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення атестації працівників підприємства, впровадження сучасних форм роботи з
персоналом.
2.4. Організація кадрового діловодства.
3. Функції
З метою виконання покладених на неї завдань відділ кадрів:
<…>
3.11. Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника
підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову
діяльність працюючих та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку
матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.
3.12. Організовує кадрове діловодство, забезпечує його ведення за такими основними
напрямками:
3.12.1. Облік особового складу підприємства та його підрозділів.
3.12.2. Заповнення, облік і зберіганням трудових книжок та особових карток (особових
справ) працівників.
3.12.3. Підготовка та передача на розгляд вищого керівництва документів з особового
складу, а саме: наказів про прийом, переведення, звільнення працівників, заохочення або
догани працівникам тощо.
3.12.4. Підготовка наказів та інших необхідних документів для проведення атестації персоналу.
3.12.5. Підготовка звітів та інших статистичних довідок щодо змін чисельності та структури персоналу.
3.12.6. Підготовка звітів щодо стану підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації
працівників, а також складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з
кадрами.
3.12.7. Ведення документації про зарахування працівників до резерву на заміщення вакантних посад.
3.12.8. Облік та реєстрація надходження документів, що стосуються особового складу
підприємства, контроль за їх використанням.
3.12.9. Підготовка документів з пенсійного страхування, а також документів, необхідних
для призначення пенсій працівникам підприємства та їхнім сім’ям, а також подання їх до
органів пенсійного (соціального) забезпечення.
3.12.10. Підготовка документів з кадрів для передачі їх в архів на зберігання.
3.12.11. Механізація та автоматизація документування інформації з особового складу.
<…>
7. Взаємовідносини (зв’язки) з іншими підрозділами
Відділ кадрів взаємодіє:
7.1. З усіма структурними підрозділами підприємства з питань:
7.1.1. Отримання:
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Зразок 2. Закінчення
— заявок на працівників;
— пропозицій щодо заохочення працівників;
— матеріалів щодо застосування до працівників заходів дисциплінарного впливу за порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку;
— пропозицій щодо графіка відпусток та конкретних дат надання відпусток працівникам
відповідно до затвердженого графіка.
7.1.2. Надання:
— копій наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників;
— затвердженого графіка відпусток та копій наказів про внесення змін до графіка (якщо
такі зміни відбулися);
— виписок з плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
7.2. З бухгалтерією з питань:
7.2.1. Отримання:
— довідок про заробітну плату для оформлення пенсійних справ;
— відомостей для складання та видачі довідок працівниками на їхню вимогу про роботу
на підприємстві, займану посаду і розмір заробітної плати.
7.2.2. Надання:
— наказів про прийняття, переведення, звільнення, надання відпусток та заохочення
працівників;
— проектів наказів про прийняття, переведення та звільнення матеріально відповідальних
осіб;
— табеля обліку робочого часу;
— графіка відпусток (наказів про внесення змін до нього);
— листків тимчасової непрацездатності до оплати;
7.3. З канцелярією з питань:
7.3.1. Отримання:
— документів і кореспонденції, що належить до сфери діяльності відділу кадрів;
— реєстрації і обліку заяв, довідок, листів, інших документів;
— методичної допомоги з питань організації роботи з документами.
7.3.2. Надання:
— документів, що надійшли до виконання у відділ кадрів, для їх реєстрації, надсилання їх
поштою, телеграфом, факсом, електронною поштою.
<…>

«Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.
Також окремими спеціальними нормативноправовими актами може регулюватися і робота
з електронними документами в діловодстві, у
тому числі організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового
підпису, здійснення діловодства щодо документів, які містять інформацію з обмеженим досту№ 19 (151), 2 жовтня 2017

пом, здійснення діловодства за запитами на інформацію тощо.
Специфіка зазначеного діловодства може також потребувати і наявності на підприємстві
відповідних окремих структурних підрозділів
та/або працівників відповідної спеціалізації,
що, серед іншого, передбачено і в КП, наприклад:
— 1229.7 «Начальник режимно-секретного
органу»;
— 2149.2 «Професіонал із організації захисту
інформації з обмеженим доступом»;
— 3439 «Інспектор з організації захисту секретної інформації»;
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— 3439 «Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом».
У разі необхідності внесення до штатного розпису відповідних вузькоспеціалізованих посад у
випадку їх відсутності у КП, можна також скористатися і Приміткою 2 Додатку В до КП, для
утворення відповідних розширених назв, наприклад: 3435.2 «Організатор діловодства (види
економічної діяльності)»
3435.2 «Організатор діловодства із зверненнями громадян».
Окремо слід також розглянути питання здійснення контролю за виконанням документів.
Зокрема згідно з п. 1 глави 5 розділу ІІІ Правил
№ 1000/5 контроль за виконанням документів
здійснюється з метою забезпечення своєчасного
та належного їх виконання. Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених в
актах органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також на кореспонденцію
Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи та доручення керівництва
підприємства, рішення колегіального органу
підприємства, запити на публічну інформацію.
Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки
Крим та дорученнях вищих посадових осіб, здійснює перший заступник або заступник керівника підприємства відповідно до розподілу
функціональних обов’язків. Безпосередній же
контроль за виконанням документів покладається на службу діловодства або службу контролю — спеціальний підрозділ або посадову особу, відповідальну за здійснення контролю.
У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа,
відповідальна за діловодство. Також у КП передбачена і відповідна вузькоспеціалізована професійна назва роботи — 3431 «Інспектор з
контролю за виконанням доручень».
Також із службою діловодства безумовно
пов’язані і архіви на підприємстві. Зокрема, у
п. 8 розділу 1 Правил № 1000/5 зазначається,
що архів є самостійним структурним підрозді50

лом або входить до складу служби діловодства
підприємства. На малочисельних підприємствах
призначається особа, відповідальна за ведення
архіву підприємства. Основними завданнями
архіву є організація і забезпечення приймання,
нагромаджування архівних документів, їх облік,
зберігання та користування ними.
Серед основних професійних назв робіт у
КП, що безпосередньо пов’язані з діяльністю
архівів, є такі:
— 1210.1 «Директор державного архіву»;
— 1229.7 «Завідувач архіву»;
— 1229.7 «Завідувач технічного архіву»;
— 1229.7 «Завідувач архівосховища»;
— 1231 «Головний архівіст»;
— 2431.1 «Науковий співробітник (архівна
справа, музеєзнавство)»;
— 2431.1 «Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство)»;
— 2431.1 «Молодший науковий співробітник
(архівна справа, музеєзнавство)»;
— 2431.2 «Архівіст»;
— 4141 «Архіваріус»;
— 7345 «Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів».

Виконавці документів

Працівників, що пов’язані з організацією і веденням діловодства та архівною справою на підприємстві також слід відрізняти від усіх інших
співробітників цього ж підприємства, які також
працюють з документами, але дещо в «інший
спосіб», наприклад, юристів, бухгалтерів, інженерів тощо. Зазначених працівників, якщо вони
виконують певні дії відповідно до певних документів, називають «виконавцями документів».
Зокрема, служба діловодства здійснює:
— первинне опрацювання документів, що надійшли до підприємства;
— їх попередній розгляд;
— реєстрацію;
— передачу керівництву на розгляд;
— передачу виконавцям.
Після виконання документи повертаються
до служби діловодства, де вони долучаються до
відповідних справ, і згодом передаються до архіву.
№ 19 (151), 2 жовтня 2017
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— співвиконавці відповідають за підготовку
на належному рівні та своєчасне подання головному виконавцю пропозицій. У разі несвоєчасного подання пропозицій співвиконавцями головний виконавець інформує про це керівника,
який дав доручення.
Виконання документа передбачає:
— збирання та опрацювання необхідної інформації;
— підготовку проекту відповіді на документ
чи нового документа;
— його оформлення, узгодження, подання
для підписання (затвердження) керівникові
установи, у деяких випадках — керівникові
структурного підрозділу;
— у разі потреби — підготовку для пересилання адресату.
Працівник, відповідальний за виконання документа, у разі відпустки, відрядження або
звільнення зобов’язаний передати іншому працівникові за погодженням зі своїм безпосереднім керівником усі невиконані документи та
поінформувати службу контролю про передачу
документів, виконання яких перебуває на контролі, іншому виконавцеві.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства

РЕКЛАМА

Такий «рух» документів на підприємстві у діловодстві називається «документообігом», а
його порядок на підприємстві регламентується
інструкцією з діловодства, регламентами роботи з документами, положеннями про структурні
підрозділи, посадовими інструкціями, графіками документообігу.
Графік документообігу — це розроблена
схема взаємодії (обміну документами) усіх
структурних підрозділів підприємства від моменту створення (отримання) документа до моменту його передання в архів (у місце зберігання). Тобто для кожного документа розробляється
свій графік руху.
Зокрема, у згаданих локальних нормативних
актах, як правило, зазначається, що передача
документів у межах структурного підрозділу
здійснюється через особу, відповідальну за
діловодство в структурному підрозділі (секретаря). За виконання ж документа відповідають
особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника підприємства, та працівники,
яким безпосередньо доручено виконання. Зазначених осіб і називають виконавцями документу, яких іноді також розподіляють на головного виконавця і співвиконавців:
— головний виконавець організовує роботу
співвиконавців, зокрема визначає строки подання ними пропозицій, порядок підготовки,
погодження проекту документа;
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