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Вступ

Вступ

З

гідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня
2015 р. № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5)
під терміном «документообіг» слід розуміти
рух службових документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання
або відправлення.
Порядок документообігу на підприємствах,
в установах і організаціях (далі — підприємство)
регламентується інструкцією з діловодства,
регламентами роботи з документами, положеннями про структурні підрозділи, посадовими
інструкціями.
Найголовніша вимога до організації документообігу полягає в тому, що проходження
документів на підприємстві має бути оперативним і здійснюватися з мінімальними витратами
часу та праці. Для забезпечення ефективної
організації документообігу на підприємстві
передбачається:
 проходження документів найкоротшим
шляхом;
 скорочення кількості інстанцій, до яких
мають надходити документи (зокрема, під час
погодження);
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 одноразовість операцій з опрацювання
документів, уникнення дублювання під час
роботи з ними;
 централізація, зосередження виконання
однотипних операцій з документами в одному
місці;
 раціональне розташування структурних
підрозділів і робочих місць.
Основними етапами документообігу є:
 приймання, первинне опрацювання, попередній розгляд та розподіл вхідних документів;
 реєстрація документів;
 направлення документів на виконання та
організація їх виконання;
 контроль за виконанням документів;
 порядок опрацювання й надсилання вихідних документів.
Кожний з цих етапів може бути організовано
як традиційним способом, так і за допомогою
автоматизованої системи документообігу, зок
рема системи електронного документообігу
із застосуванням електронного цифрового
підпису.
При цьому зауважимо, що особливості організації електронного документообігу мають
бути відображені в інструкції з діловодства на
підприємстві, яку слід розробити з урахуванням вимог Порядку роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки
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до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 11 листопада 2014 р. № 1886/5, а також
характеристик технічних і програмних засобів,
що функціонують на цьому підприємстві.
У разі впровадження на підприємстві системи автоматизації діловодства або системи
електронного документообігу служба діловодства разом зі структурним підрозділом
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(працівником), що відповідає за автоматизацію,
розробляє регламенти роботи з документами в
електронній формі.
Організація документообігу в разі застосування засобів автоматизації діловодства має
забезпечити сумісність традиційного та автоматизованого способів опрацювання документів із можливостями засобів автоматизації
діловодства.
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Документообіг та форма
організації діловодства

Н

а організацію документообігу знач
ною мірою впливає запроваджена на
підприємстві форма діловодства. Тож
далі розглянемо усталені форми загального діловодства, їх особливості, переваги
та недоліки.
Документообіг є складовою загального
діловодства підприємства. Раціональна його
організація залежить від правильно обраної для
конкретного підприємства форми діловодства.
І навпаки, обсяг документообігу безпосередньо
впливає на визначення відповідної форми. Наприклад, притаманна для малого приватного
підприємства централізована форма діловодства буде недоречна для банківської установи з
розгалуженою структурою та великим обсягом
документообігу.
Отже, форму організації діловодства слід
обирати з урахуванням масштабу діяльності
юридичної особи, складу й територіального
розташування її структурних підрозділів, а також
обсягу документообігу.

Форми організації діловодства
Існують такі організаційні форми діловодства:
 централізована;
 децентралізована;
 змішана.
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З погляду організації документообігу централізована форма
роботи з документами є найефективнішою, оскільки забезпечує повний цикл опрацювання
документів в одному підрозділі
підприємства

Централізована форма організації
діловодства
Ця форма передбачає, що на підприємстві
функціонує спеціалізована служба діловодства — канцелярія, загальний відділ чи відділ
діловодства й контролю, і всі технологічні процеси з документами (приймання й надсилання,
реєстрація та облік, контроль за виконанням
документів, формування справ, інформаційнодовідкова робота, а також поточне зберігання
й підготовка документів до передання в архів)
зосереджено переважно в цій службі.
Централізація організації діловодства дає
можливість працівникам структурних підрозділів підприємства працювати з управлінськими документами, так би мовити, творчо. Це
означає, що вони отримують для виконання
технологічно опрацьовані документи, розглядають та аналізують їх зміст, готують на
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 кваліфіковано проводити експертизу

У разі впровадження
централізованої форми роботи з
документами служба діловодства
має бути повноцінним
структурним підрозділом з
достатньою чисельністю
кваліфікованих працівників

їх підставі інші документи. При цьому немає
потреби в самому структурному підрозділі
реєструвати ці документи та здійснювати
інші діловодні операції, виконання яких покладено на єдину службу діловодства. Отже,
за такої організаційної форми діловодства в
структурних підрозділах не передбачено посади секретаря.
У структурних підрозділах зберігаються
лише документи, потрібні працівникам для
виконання повсякденної роботи. Серед них
можуть бути копії вже закінчених у діловодстві
документів, які виконавці зберігають для власних потреб. При цьому працівники обирають
будь-який зручний для них спосіб зберігання
виконаних документів, оскільки вся важлива
інформація, що міститься в оригіналах документів, зберігається централізовано у службі
діловодства.
З погляду організації документообігу цент
ралізована форма роботи з документами є
найефективнішою, оскільки забезпечує повний
цикл опрацювання документів в одному підрозділі підприємства — службі діловодства. Така
форма дає можливість:
 впроваджувати єдину систему електрон
ного документообігу;
 найбільш раціонально використовувати
засоби комп’ютерної та оргтехніки;
 скорочувати обсяги документообігу;
 надійно забезпечувати збереженість документаційного фонду підприємства;
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цінності документів;
 реалізовувати єдиний порядок відбору та
обліку документів, що підлягають постійному
та тривалому (понад 10 років) зберіганню.
Утім, застережемо, що в разі впровадження
централізованої форми роботи з документами
служба діловодства має бути повноцінним
структурним підрозділом з достатньою чисельністю кваліфікованих працівників і сучасним
технічним обладнанням.
Централізована форма організації діловодства застосовується на підприємствах із
незначним або середнім обсягом документообігу — до 40-60 тисяч управлінських документів
на рік. На підприємствах з великим обсягом
документообігу, які мають складну структуру
або територіально роз’єднані структурні підрозділи, така форма організації діловодства застосовується рідко, оскільки потребує значних
фінансових витрат і додаткових організаційних
заходів.

Децентралізована форма організації
діловодства
Як свідчить назва цієї форми, вона є пов
ною протилежністю централізованій. У разі її
застосування кожний структурний підрозділ
підприємства самостійно організовує діловодство, виконує весь комплекс технологічних
процесів і операцій з опрацювання документів,
включаючи приймання, реєстрацію, відправку
документів, а також формування справ, їх збе-

Увага!
Серед недоліків децентралізованої форми
організації діловодства — ускладнення пошуку документів, контролю за їх виконанням і
довідково-інформаційної роботи, недостатнє
забезпечення збереженості документів через
відсутність на підприємстві єдиного документаційного фонду.
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рігання, передавання в архів тощо. Для того
щоб належно виконати цю роботу, в кожному
структурному підрозділі має бути власна, хоча б
невелика, служба діловодства або секретар
(особа, яка відповідає за роботу з документами). Інакше, якщо такої служби або працівника
немає, виконання діловодних функцій у структурному підрозділі покладається на фахівців,
що спричиняє необґрунтовані витрати часу на
виконання невластивих їм операцій.
Децентралізована форма організації діловодства доцільна лише тоді, якщо підприємство
має територіально роз’єднані структурні підрозділи або певну специфіку діяльності (як-от
робота з документами обмеженого доступу).
Разом з тим чимало невеликих і середніх
підприємств, на яких діловодство здійснюється
стихійно, працюють за системою, подібною
до децентралізованої. У багатьох сучасних
компаніях діловодство децентралізоване настільки, що навіть такі технологічні операції,
як вкладення вихідних документів у конверти
й написання адрес кореспондентів на них, виконують фахівці структурних підрозділів. На
таких підприємствах зазвичай немає не лише
служби діловодства, яка мала б виконувати ці
функції, а навіть працівника, на якого покладається відповідальність за роботу з документами.

Змішана форма організації діловодства
Ця форма передбачає часткову централізацію. Зазвичай в одному підрозділі — службі
діловодства — здійснюються операції з опрацювання вхідних і вихідних документів, їх реєстрації
та обліку, контролю виконання документів на
підставі резолюції керівництва, а також зберігання справ. Таким чином, у разі застосування
змішаної форми організації діловодства в службі
діловодства опрацьовуються документи, що
надходять на адресу керівництва підприємства,
та ті документи, які безпосередньо розглядає й
підписує керівництво. Документи, що надходять
на адресу структурних підрозділів або їх керівників, у службі діловодства не опрацьовуються,
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Децентралізована форма
організації діловодства доцільна
лише тоді, якщо підприємство має
територіально роз’єднані
структурні підрозділи або певну
специфіку діяльності

їх реєстрацію та облік структурні підрозділи
здійснюють самостійно. Так само вирішуються
питання формування справ, що фіксуються в
номенклатурі справ, та організації їх оперативного зберігання, а також користування ними.
Отже, документи, що надходять безпосередньо
до структурних підрозділів, у цих же підрозділах
опрацьовуються, реєструються та обліковуються, а також формуються у справи й зберігаються
до передавання на архівне зберігання або до
закінчення строків їх тимчасового зберігання.
Отже, обираючи змішану форму організації
діловодства, керівництво підприємства має
подбати про створення служби діловодства
(спеціалізованого підрозділу або секретаря,
який централізовано опрацьовуватиме частину
документів), а також організацію діловодства
в кожному структурному підрозділі. Тобто в
кожному структурному підрозділі має бути
секретар, який виконуватиме діловодні функції,
або працівник, на якого поряд з основними
обов’язками покладатиметься виконання цих
функцій. Лише тоді забезпечуватиметься пов
ний порядок у роботі з документами.
Важливою умовою ефективності змішаної
форми діловодства є організаційно-методичне керівництво з боку служби діловодства
(з питань роботи з документами) та постійний
контроль за станом документів в інших структурних підрозділах.
Якщо на підприємстві вибір зроблено на користь змішаної форми організації діловодства,
слід також визначитися, який варіант доціль-
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Умовою ефективності змішаної
форми діловодства є
організаційно-методичне
керівництво з боку служби
діловодства та контроль за
станом документів в
структурних підрозділах

ніший: з більшим чи меншим ступенем цент
ралізації. Враховуючи те, що централізована
форма діловодства має низку переваг, завжди
потрібно прагнути до більшої централізації
роботи з документами. За структурними підрозділами слід залишати винятково ті процеси й операції, які неможливо чи недоцільно
централізувати з технічних або інших причин.
Правильний вибір форми організації діловодства дає можливість досягти раціонального
використання трудових і технічних ресурсів,
сприяє створенню оптимальних організаційних
умов, а також забезпечує ефективне функціо
нування й координацію роботи служби діловодства та інших структурних підрозділів,
правильний розподіл обов’язків між працівниками підприємства.

Визначення документопотоків
У документообігу будь-якого підприємства
виокремлюють такі основні документопотоки:
 вхідні документи — одержані від інших
підприємств, а також від громадян;
 створені підприємством документи, які,
своєю чергою, поділяють на дві групи:
внутрішні, які створені для потреб підприємства та функціонують лише в його межах;
вихідні, які після створення надсилають
іншим юридичним особам або видають на
руки громадянам.
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Вхідні документи класифікують за кореспондентами — авторами документів:
 документи органів вищого рівня (укази й
розпорядження Президента України, постанови
КМУ, накази та листи підприємства вищого
рівня, до сфери управління якого належить
певне підприємство), що містять доручення,
вказівки, настанови, роз’яснення, зведення;
 документи підвідомчих підприємств (зок
рема, первинна планова й звітно-статистична
документація);
 документи сторонніх юридичних осіб з
інформацією щодо вирішення певних питань
або вжиття спільних заходів;
 звернення (пропозиції, скарги, заяви)
громадян;
 запити на інформацію.
На підставі аналізу вхідних документів за
кореспондентами-авторами на підприємстві
створюють бази даних постійних кореспондентів, з якими здійснюють спільну діяльність
і ведуть листування. У базу зазвичай вносять
такі дані: посади, прізвища, імена, по батькові,
адреси, номери телефонів.
Окрім того, всі вхідні документи можна
класифікувати за змістом на ініціативні та
листи-відповіді, тобто документи, отримані
у відповідь на запит підприємства. Ініціативні,
у свою чергу, також поділяються на ті, що потребують виконання й відповіді, та надіслані
до відома.
Залежно від значущості автора та змісту
вхідні документи направляють керівникові
підприємства, або певному структурному підрозділу, або конкретному виконавцю. Таким

Увага!
Кому саме слід передати той чи інший документ, визначає служба діловодства (за наявності такої служби на підприємстві) або
секретар підприємства на стадії попереднього розгляду документів.
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чином, увесь потік вхідних документів розподіляють на кілька груп, кожна з яких має різні
шляхи руху й потребує різної послідовності
роботи з ними.
Вихідні документи, як і вхідні, можна класифікувати й аналізувати за кореспондентами-адресатами. При цьому вихідні документи
також поділяють на такі, що потребують відповіді, та надіслані адресатам до відома, зокрема
з метою інформування про певні заходи чи
результати.
Зміст внутрішніх документів стосується як
управлінської, так і специфічної галузевої (якот: видавничої, навчальної, науково-дослідної,
проектної, медичної, фармакологічної, правоохоронної тощо) діяльності, що відповідає профілю конкретної юридичної особи. Внутрішні
управлінські документи, які характерні для всіх
без винятку юридичних осіб, можна класифікувати за такими трьома основними групами:
 організаційно-правові документи (статут,
установчий договір або положення про установу, структура й штатна чисельність, штатний розпис, правила внутрішнього трудового
розпорядку, колективний договір, положення
про структурні підрозділи, посадові та робочі
інструкції, інші локальні положення, правила,
інструкції, регламенти й договори);
 розпорядчі документи (накази й розпорядження з основної діяльності, кадрових
питань (особового складу), адміністративногосподарських (оперативних) питань);
 інформаційно-аналітичні документи
(автобіографії, характеристики на працівників, заяви, доповідні й пояснювальні записки,
графіки відпусток, протоколи, акти, аналітичні
огляди, звіти, зведення, доповіді тощо).
Внутрішні документи зазвичай не розсилають. Лише за наявності територіально
роз’єднаних структурних підрозділів, зокрема
філій, факультетів, представництв, відділень,
куди направляють і внутрішні документи (наприклад накази, для ознайомлення, виконання й
використання у роботі), для цих документів має
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Обсяг документообігу на
підприємстві визначається з
урахуванням усіх
документопотоків за певний період
діяльності цього підприємства —
як правило, за рік

бути передбачений і прописаний в інструкції
з діловодства етап їх відправлення. І навпаки,
для заяв, доповідних і пояснювальних записок,
звітів, доповідей тощо, які надходять від цих
територіально відокремлених структурних
підрозділів до адміністрації юридичної особи,
має бути передбачений етап приймання.

Визначення обсягу документообігу
Облік обсягу документообігу на підприємстві
здійснюється з метою одержання даних для:
 розрахунку штатної чисельності діловодного персоналу;
 визначення ступеня завантаженості роботою з документами діловодного персоналу
підприємства, а також окремих працівників у
структурних підрозділах;
 розрахунку ефективності застосування
на підприємстві системи електронного документообігу або визначення необхідності
впровадження цієї системи, якщо раніше її не
було впроваджено.
Обсяг документообігу на підприємстві визначається з урахуванням усіх документопотоків за певний період діяльності цього підприємства — як правило, за рік.
Вхідні документи підраховуються на етапі їх
приймання, а вихідні — на етапі відправлення.
Внутрішні документи слід обліковувати за
місцем їх підготовки або реєстрації. Це відбувається не лише у службі діловодства, а й в інших
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Додаток 1
Публічне акціонерне товаристВо «Грація»
ЗВІТ*
про обсяг документообігу
за I квартал 2018 року
Кількість документів
Документи
Оригінали

Копії

Усього

Вхідні

658

1523

2181

Вихідні

487

890

1377

Внутрішні

598

2046

2644

Усього

1743

4459

6202

Завідувач канцелярії

Грінченко

Л. В. Грінченко

02 квітня 2018 року

* У разі потреби звіт може доповнюватися додатковими графами.
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відповідних структурних підрозділах, зокрема в
бухгалтерії, відділі кадрів, юридичному відділі
тощо. При цьому обліку підлягають абсолютно
всі внутрішні службові документи, зокрема
акти, заяви, довідки, доповідні записки, звіти,
зведення тощо. Крім того, слід пам’ятати, що
кожний документ на підприємстві реєструється
лише один раз.
Оскільки крім зареєстрованих оригіналів
документів на кожному підприємстві функціонує багато їх копій, рекомендується підраховувати їх окремо, наприклад, таким чином:
23657/36123. При цьому через дріб відділяється кількість облікованих на підприємстві
документів від кількості копій.
Підрахунок оригіналів або так званих перших примірників документів ведеться за відповідними реєстраційними формами вхідних,
вихідних та внутрішніх документів. Утім, для
більш точного визначення обсягу документообігу варто враховувати і документи, що не
підлягають реєстрації (наприклад, порядок
денний службових нарад, прейскуранти, прайслисти, інформаційні документи, надіслані до
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Увага!
На великих підприємствах обсяг документо
обігу обраховують кожного місяця, що дає
можливість визначити місяці, коли робота
велася найінтенсивніше. На середніх та малих
підприємствах достатньо підраховувати
загальну кількість документів за рік.

відома), оскільки для їх опрацювання працівникам підприємства також потрібно витрачати
робочий час.
Періодичність підрахунку документообігу
визначає служба діловодства. Це може бути
прописано в індивідуальній інструкції з діловодства на підприємстві.
Підсумкові дані про обсяг документообігу аналізуються, узагальнюються службою
діловодства за встановленою Правилами
№ 1000/5 формою, наведеною в додатку 1,
і подаються керівництву підприємства у визначений ним час.
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Приймання, опрацювання
та попередній розгляд
документів
Приймання документів
На великих підприємствах у структурі служби
діловодства для приймання і відправляння документів передбачають спеціальний підрозділ,
який називається експедиція. Цей підрозділ
здійснює приймання вхідної кореспонденції, її
розподіл за структурними підрозділами, проводить щоденний облік документів, складає
за встановленою формою звіти й зведення
про документообіг на підприємстві, а також
приймає від структурних підрозділів вихідну
кореспонденцію та відправляє її адресатам.
На середніх підприємствах усі зазначені
функції виконує канцелярія. А от на малому
підприємстві, де не передбачено служби діловодства як окремого структурного підрозділу,
вхідні документи приймає особа, відповідальна
за діловодство на цьому підприємстві, — діловод, секретар або ресепшіоніст.

Увага!
Правила приймання, опрацювання та розподілу документів, отриманих як у паперовому,
так і в електронному вигляді, мають бути чітко
прописані в інструкції з діловодства на підприємстві.
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Документи, що надійшли в неробочий час,
має право прийняти черговий працівник підприємства (за наявності) і передати до служби
діловодства під підпис на початку робочого дня.
При цьому доцільно, щоб робота експедиції,
канцелярії чи відповідальної за діловодство
особи розпочиналася раніше, ніж усіх інших
підрозділів і працівників підприємства.
Доставка документів на підприємство здійс
нюється різними шляхами. Найчастіше з використанням послуг підприємств поштового
зв’язку, кур’єрської та фельд’єгерської служб,
а також засобами електронного зв’язку.
Рекомендовану, спеціальну та цінну кореспонденцію приймають під підпис у журналі
поштаря чи кур’єра або у квитанції з відміткою про дату одержання. У разі надходження
кореспонденції з позначкою «Терміново» в
реєстраційних формах фіксують не лише дату,
а й годину та хвилини доставки.
Факт приймання документа обов’язково
фіксується шляхом проставлення на вхідному
документі відмітки про його надходження на
підприємство, яка проставляється від руки
або за допомогою штампа, автоматичного
нумератора на лицьовому полі у правому куті
нижнього поля першого аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є
скорочене найменування юридичної особи —
одержувача документа, вхідний реєстраційний
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індекс, дата (у разі потреби — година й хвилини)
надходження документа. У разі застосування
автоматизованої системи реєстрації зазначена
інформація наноситься за допомогою штрихкоду. За умови застосування штампа його
розміри мають бути 41,6 × 16 мм:

ТОВ «Диво»
Вхід. № 1234
26.03.2018

У кореспонденції, яку не можна розкривати,
передусім тій, що має напис «Особисто», штамп
проставляють безпосередньо на конверті (пакеті).
У разі надходження документів в електрон
ній (сканованій) формі без електронного цифрового підпису їх роздруковують на папері
із проставленням напису у верхньому полі
документа: «Отримано в електронній формі».

Первинне опрацювання документів
Первинне опрацювання документів у службі діловодства передбачає перевірку правильності
доставки кореспонденції та її цілісності. Документи, доставлені не за адресою, повертають
відправникові без їх розгляду. Розкривають усі
конверти, за винятком тих, що мають напис
«Особисто».
У разі пошкодження конверта або іншого
упакування, що спричинило зіпсування вкладень або неможливість прочитання тексту
документа, складають акт про пошкодження у
двох примірниках (додаток 2). Один примірник
акта направляють відправникові, другий —
зберігається у службі діловодства або в особи,
відповідальної за діловодство на підприємстві.
У разі відсутності або нецілісності вкладень у конверті чи іншому упакуванні складають акт про відсутність вкладень у конверті
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(пакеті) у двох примірниках (додаток 3). Один
примірник акта надсилають відправникові,
другий ― зберігається у службі діловодства
або в особи, відповідальної за діловодство на
підприємстві.
У разі виявлення помилок в оформленні
документа, що унеможливлює його виконання
(відсутність підпису, дати, відбитка печатки,
грифа затвердження тощо), документ не реєструють, а відправникові надсилають письмовий запит або повідомляють йому про це
телефоном. При цьому на документі роблять
відповідну відмітку із зазначенням дати запиту
(розмови телефоном), найменування посади та
прізвища особи, якій зроблено запит, підпису
та його розшифрування особи, яка здійснила
запит.
Адресні ярлики рекомендованих конвертів
і пакетів зберігають і додають до документів,
а також конверти, коли лише за ними можна
встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа, або коли в конверті
відсутні окремі документи, або встановлено
невідповідність номерів документів номерам,
зазначеним на конверті.
Електронні носії інформації (диски, флешкарти тощо) мають надсилатися лише разом із
супровідним листом. Під час приймання таких
документів опрацьовують лише супровідний
лист.
У документах, надісланих по факсу, — так
званих факсограмах — слід перевірити загальну
кількість аркушів та відповідність їх кількості
тій, яку зазначено на першому аркуші, а також
перевірити, наскільки добре читається текст.
Про одержання неповної факсограми або погану якість тексту необхідно відразу проінформувати відправника.
Оскільки питання щодо юридичної сили
факсограм не унормовано чинним законодавст
вом, то факсограму слід розглядати лише як
засіб оперативного передання інформації.
Після надсилання факсограми адресату має
бути направлено оригінал документа.
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Додаток 2
Трафаретна форма акта про пошкодження конверта (пакета)
_________________________
_________________________
(найменування юридичної особи)

АКТ
____________ № __________
_________________________
(місце складення)

Про пошкодження конверта
(пакета чи іншого упакування)
Цей акт складено особою, відповідальною за діловодство в _____________
_________________________________________________________________.
(найменування юридичної особи)

________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

у присутності: ____________________________________________________
________________________________________________________________
(посади, прізвище та ініціали працівників юридичної особи)

про те, що під час приймання конверта (пакета), який надійшов від ________
________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище та ініціали громадянина, що надіслав конверт (пакет) з документами)

виявлено пошкодження упакування, спричинене ______________________
(вид пошкодження: механічне або

_______________________________________________________________ ,
спричинене брудом, вогнем, водою, пально-мастильними матеріалами, фарбою тощо)

що зумовило зіпсування вкладень та/чи неможливість прочитання тексту документа.
__________________________
(посада особи, відповідальної
за діловодство)
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____________
(особистий підпис)

________________
(ініціал(и), прізвище)
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Додаток 3
Трафаретна форма акта про відсутність вкладень у конверті (пакеті)
_________________________
_________________________
(найменування юридичної особи)

АКТ
____________ № __________
_________________________
(місце складення)

Про відсутність вкладень
у конверті (пакеті)
Цей акт складено особою, відповідальною за діловодство у _____________
_______________________________________________________________ .
(найменування юридичної особи)

________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

у присутності: ____________________________________________________
________________________________________________________________
(посади, прізвище та ініціали працівників юридичної особи)

про те, що під час розкриття конверта (пакета), що надійшов від __________
________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище та ініціали громадянина, що надіслав конверт (пакет) з документами)

не виявлено таких вкладень: ________________________________________
(назви і номери невиявлених документів)

________________________________________________________________
__________________________
(посада особи, відповідальної
за діловодство)
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____________

________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)
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Попередній розгляд та розподіл
документів
Документи, адресовані керівництву підприємства, а також без адресування конкретній
посадовій особі або структурному підрозділу,
підлягають попередньому розгляду працівником служби діловодства або особою, відповідальною за діловодство, а потім передаються
нею на розгляд керівництва або у відповідні
структурні підрозділи підприємства.

Увага!
Без попереднього розгляду передаються на
виконання лише документи, адресовані безпосередньо конкретним структурним підрозділам або посадовим особам цих підрозділів.

Попередній розгляд документів має здійс
нюватися в день їх одержання або в перший
робочий день у разі їх надходження в неробочий час. Доручення органів вищого рівня,
телеграми й телефонограми розглядаються
негайно.
Першочерговим завданням попереднього
розгляду вхідних документів є виокремлення
тих документів, що потребують обов’язкового
розгляду керівником підприємства, його заступниками або керівниками структурних
підрозділів.
Обов’язковому розгляду керівником підприємства підлягають:
 закони України, постанови Верховної
Ради України, акти та доручення Президента
України, акти КМУ, доручення Прем’єр-міністра
України, акти Верховної Ради Автономної Рес-
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публіки Крим та Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади;
 запити й звернення народних депутатів
України та депутатів місцевих рад, кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, КМУ;
 кореспонденція, що надходить від інших
юридичних осіб вищого рівня;
 рішення органів місцевого самоврядування;
 найважливіші документи, які містять
інформацію з основних питань діяльності підприємства та потребують вирішення безпосередньо керівником цього підприємства.
Працівник, який здійснює попередній розгляд вхідних документів, зобов’язаний вивільнити керівника підприємства від зайвого потоку
документів другорядного характеру. Тому вся
вхідна кореспонденція, окрім зазначеної вище,
передається заступникам керівника підприємства або в структурні підрозділи (конкретним
виконавцям) відповідно до їх функціональних
обов’язків.
Під час попереднього розгляду документів
особі, відповідальній за діловодство, слід керуватися статутом (положенням) підприємства
та положеннями про його структурні підрозділи, розпорядчим документом про розподіл
обов’язків між керівником підприємства та його
заступниками, посадовими інструкціями, класифікаторами питань діяльності підприємства,
номенклатурою справ, схемами проходження
документів.
На стадії попереднього розгляду документів
особа, відповідальна за діловодство на підприємстві, повинна також виокремити з вхідної
кореспонденції ті документи, що не підлягають
реєстрації.

Кадровик України

Реєстрація та індексація документів

Реєстрація та індексація
документів

С

лужбовий документ, отриманий підприємством або створений ним, у т. ч. для
внутрішнього користування, вважається
внесеним у документаційний фонд підприємства лише з моменту його реєстрації.
Реєстрація документа — це запис облікових
даних про документ за встановленою формою,
що фіксує факт його створення, одержання або
відправлення шляхом зазначення на ньому у відповідному встановленому місці дати та реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах (журналі, картотеці, електронній
базі даних) певних відомостей про цей документ.
Реєстрація документів проводиться з метою
забезпечення їх обліку, контролю за виконанням, а також оперативного використання
наявної в документах інформації.
Перед тим як опанувати вимоги до реєстрації документів, слід відзначити, що ще на стадії
попереднього розгляду здійснюється відбір
документів, які не підлягають реєстрації
(додаток 4), а також тих, що передаються для
реєстрації до відповідних структурних підрозділів підприємства за умови децентралізованої
форми організації діловодства.
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Правила реєстрації документів
Під час реєстрації службових документів слід
дотримуватися певних правил.

Правило перше
Реєстрації підлягають усі документи, що потребують обліку, виконання та використовуватимуться в подальшому у виробничих, наукових
та довідкових цілях незалежно від способу їх
створення та надходження на підприємство.

Правило друге
Реєстрація документів здійснюється за
трьома документопотоками (перший потік —
вхідні документи, другий — вихідні документи,
третій — внутрішні). До того ж у кожному документопотоці можуть виокремлюватися певні
групи документів, для реєстрації яких ведуться
окремі реєстраційні форми. Наприклад, вхідні
документи реєструються за такими окремими
групами залежно від найменувань авторів і
змісту документів:
 акти державних органів, доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також
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Додаток 4

Примірний перелік
документів, що не підлягають реєстрації
особою, відповідальною за діловодство на підприємстві*
1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.
2. Зведення та інформація, надіслані до відома.
3. Навчальні плани, програми (копії).
4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.
5. Прейскуранти (копії).
6. Норми витрати матеріалів.
7. Вітальні листи та запрошення.
8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
9. Наукові звіти за темами.
10. Місячні, квартальні, піврічні звіти.
11. Форми статистичної звітності.
12. Договори.
___________
* Документи, зазначені в пунктах 1, 3, 8–12, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах підприємства (бухгалтерії, кадровій службі тощо).

кореспонденція, що надходить на підприємство
з Верховної Ради України;
 службові листи, що надходять від інших
юридичних осіб;
 звернення (пропозиції, заяви та скарги)
громадян;
 запити на отримання публічної інформації;
 факсограми (паперові копії документів,
передані з використанням засобів факсимільного зв’язку);
 документи, що передаються електронною
поштою у сканованій формі без електронного
цифрового підпису (із зазначенням у реєстра-
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ційних формах електронної адреси відправника
та адресата).
Серед внутрішньої документації для реєстрації виділяють в окремі групи передусім
такі документи:
 розпорядчі документи з основних питань
діяльності підприємства;
 розпорядчі документи з адміністративногосподарських питань;
 розпорядчі документи з кадрових питань
(особового складу) відповідно до їх видів та
строків зберігання;
 рішення колегіальних та дорадчих органів;

Кадровик України
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 акти ревізій фінансово-господарської діяльності;
 бухгалтерські документи;
 заявки на матеріально-технічне постачання.

Правило третє
Усі документи мають реєструватися на підприємстві лише один раз:
 вхідні — у день їх надходження або не пізніше
початку наступного робочого дня, якщо документ
надійшов у неробочий час;
 вихідні — у день їх відправлення;
 внутрішні — у день підписання або затвердження (залежно від виду документа).

Увага!
Під час передавання зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу до
іншого новий реєстраційний індекс документу не надається.

Правило четверте
Реєстрація може здійснюватися централізовано або децентралізовано. У разі запровадження
централізованої форми організації діловодства
всі документи (окрім зазначених у додатку 4)
реєструються у службі діловодства (канцелярії,
відділі діловодства, загальному відділі, секретаріаті
керівника підприємства тощо).
У разі запровадження децентралізованої або
змішаної форми організації діловодства служба
діловодства в обов’язковому порядку здійснює
реєстрацію таких видів документів, як:
 акти державних органів, доручення вищих
посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, КМУ;
 документи, що надійшли на розгляд керівника юридичної особи або його заступників;
 розпорядчі документи;
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 службові листи за підписом керівника юридичної особи та його заступників;
 протоколи та рішення колегіальних органів.
Усі інші документи за напрямками діяльності
структурних підрозділів підприємства можуть реєструватися у відповідних структурних підрозділах.
Місце реєстрації окремих груп документів (наказів (розпоряджень) з кадрових питань, договорів,
планово-звітної документації тощо) визначається
в інструкції з діловодства на підприємстві.

Види реєстраційних форм
На підприємстві може застосовуватися одна з
трьох форм реєстрації документів — журнальна,
карткова або автоматизована (з використанням
спеціальних комп’ютерних програм). До того ж
на одному підприємстві може бути запроваджено
кілька різних форм реєстрації для різних видів
документів. Наприклад, для реєстрації службової
кореспонденції — автоматизована форма, а для
реєстрації внутрішніх розпорядчих документів —
журнальна.
Журнал реєстрації можна вести в зошиті формату А4 (210 × 297 мм) або складати його з окремих аркушів-бланків, що дасть змогу заповнювати
їх будь-якими засобами запису та поступово
повністю сформувати журнал, у т. ч. з одночасним
уведенням інформації в комп’ютерну пам’ять і подальшим її роздрукуванням. У журналах реєстрації
має бути передбачено достатньо граф, що містять
основну вичерпну інформацію про документ.
Зауважимо, що в додатках 5–7 до Правил
№ 1000/5 наведено форми журналів реєстрації

Увага!
Журнальну форму реєстрації документів
доцільно використовувати на невеликих підприємствах з обсягом документообігу до 600
документів на рік.
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документів з мінімальною кількістю граф та з
приміткою, що в разі потреби журнали можуть
доповнюватися додатковими графами.

Особливості ведення журналу
реєстрації вхідних документів
Вхідний документ має бути зареєстрований у день
його надходження на підприємство. У журналі
реєстрації вхідних документів (додаток 5) має
бути передбачено достатньо граф, що містять
основну вичерпну інформацію про документ,
а саме:
 графа 1 «Дата надходження документа» —
для фіксування дати надходження документа на
підприємство. Дату в цій графі слід записувати
цифровим способом, наприклад: «27.03.2018».
Як правило, від цієї дати починається відлік
строку виконання документа. Наприклад, якщо
він надійшов 1 березня, а строк його виконання
становить 30 календарних днів, то виконати його
слід не пізніше 30 березня, якщо інша дата не
зазначена в резолюції керівника підприємства;
 графа 2 «Вхідний реєстраційний індекс
документа» ― для проставлення реєстраційного індексу, який надають документу на
підприємстві. Обов’язковим елементом реєстраційного індексу є порядковий номер у
межах відповідного журналу реєстрації вхідної
кореспонденції. За необхідності порядковий
номер може доповнюватися індексом кореспондента, виду документа, питання діяльності,
справи за номенклатурою справ, у якій після
виконання цей документ зберігатиметься, або
структурного підрозділу чи посадової особи, до
якої на виконання буде направлено документ.
Запис у графі 2 журналу реєстрації вхідних
документів обов’язково має збігатися з реквізитом «Відмітка про надходження документа
на підприємство від адресанта», оформленим
на вхідному документі від руки або за допомогою штампа у правому куті нижнього берега
лицьового боку першого аркуша документа
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(зразок штампа див. у підрозділі «Приймання
документів», с. 13);
 графа 3 «Автор документа» — для зазначення кореспондента, від якого надійшов документ,
наприклад: «Приватне акціонерне товариство
«Соломія». Інформацію про кореспондента, як правило, переносять з бланка, на якому оформлено
документ. Звертаємо увагу на те, що в цій графі
слід записувати саме найменування підприємства,
що є автором документа, а не прізвище виконавця
чи керівника, який цей документ підписав;
 графа 4 «Дата та індекс одержаного документа» ― для фіксування відомостей, які
переносять з реквізитів «Дата документа» і «Реєстраційний індекс документа», оформлених
кореспондентом (автором документа). Зрозуміло,
що датою документа є день, коли його було
відправлено, реєстраційним індексом — індекс,
наданий документові за журналом реєстрації вихідної документації юридичної особи — автора
документа. Інформація цієї графи є дуже важливою, оскільки розшукати, в разі необхідності,
цей документ у великому документопотоці, як
правило, можна лише за цими відомостями. Коли
автор відповідного документа зателефонує на
підприємство, щоб дізнатися про строк і процес
виконання цього документа, уточнити прізвища
виконавців тощо, передусім він повинен буде
назвати найменування свого підприємства, а потім обов’язково — дату та реєстраційний індекс
документа, адже впродовж місяця (тижня) від
одного підприємства може надійти кілька документів з однаковими або схожими заголовками
до тексту або взагалі без заголовків, що значно
ускладнює довідкову роботу;
 графа 5 «Короткий зміст документа» ― для
фіксування відомостей, які переносять з реквізиту
«Заголовок до тексту документа». Усі розпорядчі
документи (зокрема ті, що надсилаються до підвідомчих підприємств), а також службові листи
обов’язково повинні мати заголовки до тексту.
Наявність цього реквізиту значно полегшує роботу
з документом на всіх етапах його проходження:
від реєстрації на підприємстві-адресанті до на-
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правлення його до справи після виконання на
підприємстві-адресаті. Якщо на підприємствіадресанті документа не оформлено заголовка
до тексту, то особа, яка попередньо розглядає та
реєструє цей документ на підприємстві-адресаті,
має уважно ознайомитися зі змістом документа та
самостійно сформулювати короткий заголовок;
 графа 6 «Резолюція або відповідальний
виконавець» — для запису резолюції керівника
щодо виконання документа. Інформацію переносять з відповідного напису, зробленого керівником на вхідному документі під час розгляду
цього документа;
 графа 7 «Підпис особи, яка отримала документ, дата отримання» — для проставлення
працівником, якому доручено виконання документа, особистого підпису й дати в момент
одержання цього документа від особи, відповідальної за діловодство на підприємстві;
 графа 8 «Відмітка про виконання документа» — для оформлення відмітки про виконання документа й направлення його до справи.
Ця відмітка містить відомості про дату виконання
документа, особливості виконання, якщо такі
мають місце (наприклад, «продовження терміну
виконання»), і номер справи, до якої вміщено
виконаний документ.

Особливості ведення журналу
реєстрації вихідних документів
Вихідний документ має бути зареєстрований у
день його відправлення адресату. У журналі реєст
рації вихідних документів (додаток 6) має бути
передбачено достатньо граф, що містять основну
вичерпну інформацію про документ, а саме:
 графа 1 «Дата відправлення документа» ―
для фіксування дати відправлення документа до
адресата. Дату в журналі оформлюють виключно
цифровим способом у такій послідовності: день
місяця, місяць, рік. День місяця та місяць позначають двома парами арабських цифр, рік — чотирма арабськими цифрами. Якщо один з елементів
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дати (день місяця або місяць) складається лише
з однієї цифри, то перед нею треба ставити нуль.
Наприклад, дату 1 березня 2018 р. слід оформлювати так: «01.03.2018»;
 графа 2 «Вихідний реєстраційний індекс
документа» — для проставлення реєстраційного
індексу, який надають документу на підприємстві. Обов’язковим елементом реєстраційного
індексу є порядковий номер у межах відповідного
журналу реєстрації вихідної кореспонденції. За
необхідності цей номер може доповнюватися індексом кореспондента, виду документа, питання
діяльності, справи за номенклатурою справ, у якій
після відправлення документа буде зберігатися
його копія, або структурного підрозділу чи посадової особи, яка є виконавцем цього документа;
 графа 3 «Адресат документа» — для зазначення адресата, якому надсилають документ,
наприклад: Антимонопольний комітет України,
Державна фіскальна служба України, Приватне
акціонерне товариство «Грація» тощо. При цьому в журналі реєстрації дозволяється зазначати
адресата скорочено, наприклад: АМКУ, ДФС
України, ПрАТ «Грація». Інформацію про кореспондента, як правило, переносять із реквізиту
«Адресат», оформленого в документі, що надсилається. Звертаємо увагу, що в цій графі слід
записувати саме найменування підприємства, а не
прізвище виконавця чи керівника, на ім’я якого
адресовано документ;
 графа 4 «Короткий зміст документа» —
для перенесення відомостей з реквізиту «Заголовок до тексту документа»;
 графа 5 «Прізвище особи, яка підписала
документ» і графа 6 «Прізвище виконавця документа» ― для проставлення прізвищ відповідних
посадових (службових) осіб;
 графа 7 «Примітка» — для запису відомостей про місце зберігання/відпуску (копії)
надісланого документа. У разі отримання відповіді на ініціативний документ цю графу доповнюють інформацією про дату отримання
відповіді та особливості відповіді, якщо такі
мають місце (наприклад, «Відмова»).
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Особливості реєстрації внутрішніх
документів
Внутрішніми документами підприємства є документи, які створені винятково для потреб цього
підприємства та функціонують лише в його
межах. На підприємстві створюються десятки
різних номіналів внутрішніх службових документів, переважно це документи інформаційно-аналітичного характеру — акти, висновки,
доповідні та пояснювальні записки, графіки,
заяви, подання, протоколи, плани, звіти тощо.
При цьому кожний номінал має велику кількість
видів. Наприклад, існує близько сотні видів
актів, зокрема такі: приймально-здавальний
акт, складений у разі зміни матеріально відповідальної особи; акт службового розслідування;
акт про списання бланків трудових книжок або
вкладишів до них; акт про знищення службових
посвідчень звільнених працівників тощо. Така
класифікація стосується й інших вищезгаданих
внутрішніх документів.
До того ж внутрішніми документами підприємства є його локальні нормативні документи — положення, правила, інструкції,
регламенти. Усі розпорядчі документи підприємства, зокрема накази (розпорядження) з
основної діяльності, накази (розпорядження) з
кадрових питань (особового складу) та накази
(розпорядження) з адміністративно-господарських питань також є виключно внутрішніми
документами підприємства.
Реєстрації підлягає переважна більшість
внутрішніх документів, створених на підприємстві (зокрема, заяви, доповідні та пояснювальні

Увага!
Реєстрація внутрішніх документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, контролю
за виконанням і оперативним використанням
наявної в них інформації.
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записки, складені працівниками й адресовані на
ім’я керівника підприємства). Утім, організаційні документи, затверджені розпорядчими
або іншими організаційно-розпорядчими документами, не потребують реєстрації, адже
вони є додатком до відповідного документа,
обліковуються, формуються у справу та зберігаються разом з ним. Наприклад, положення
про структурний підрозділ підприємства затверджується наказом керівника цього підприємства,
є додатком до наказу і зберігається у справі,
що має назву «Накази керівника підприємства
з основної діяльності». Правила внутрішнього
трудового розпорядку затверджуються протоколом загальних зборів трудового колективу,
який має свій власний реєстраційний індекс —
порядковий номер у межах року, тож правила
також не потребують реєстрації.
А от організаційні документи, затверджені
особисто керівником підприємства, підлягають реєстрації у відповідній реєстраційній
формі на загальних підставах. Насамперед,
це штатний розпис підприємства, номенклатура справ, описи справ, посадові та робочі
інструкції тощо.
Реєстрацію переважної більшості внутрішніх
документів централізовано здійснює служба
діловодства підприємства. Утім, місце реєстрації окремих груп внутрішніх документів
(як-от накази (розпорядження) з кадрових
питань, акти ревізій фінансово-господарської
діяльності, договори, звіти тощо) має бути
визначено в інструкції з діловодства на підприємстві, адже за облік та зберігання зазначених
видів документів переважно відповідають інші
структурні підрозділи — кадрова та фінансова
служби тощо.
Внутрішні документи реєструють у день
їх підписання або затвердження. Для цього
може застосовуватися будь-яка з існуючих
форм реєстрації, зокрема й журнальна форма
(додаток 7).
Розпорядчу документацію завжди реєструють окремо від інших видів внутрішньої доку-
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ментації. Для реєстрації наказів (розпоряджень)
на підприємствах переважно застосовують
журнальну форму (додаток 8). Кількість журналів, призначених для реєстрації саме розпорядчих документів, залежить від кількості
їх видів та різновидів. Як свідчить практика,
таких журналів має бути не менше чотирьох:
1) для розпорядчих документів з основних
питань діяльності підприємства;
2) для розпорядчих документів з адміністративно-господарських питань;
3) для розпорядчих документів з кадрових
питань (особового складу) довготривалого
(75 років) строку зберігання;
4) для розпорядчих документів з кадрових
питань (особового складу) тимчасового (5 років) строку зберігання.

Увага!
На кожному конкретному підприємстві порядок реєстрації внутрішніх, зокрема й розпорядчих, документів має бути детально прописаний в індивідуальній інструкції з діловодства.
Також у цій інструкції мають бути передбачені
зразки усіх реєстраційних форм, що ведуться
на підприємстві.

Вимоги до застосування карткової
та автоматизованої форм реєстрації
Основним принципом реєстрації документів
за картковою формою є принцип одноразовості, тобто кожен документ реєструється на
підприємстві лише один раз. Кількість примірників карток визначається підприємством
і залежить від рівня централізації організації
діловодства, кількості виконавців документа
та кількості картотек на підприємстві. Як правило, роздруковують три примірники карток:
два — розміщують у довідковій і контрольній
картотеках, третій — передають виконавцеві
разом з документом. Картки виготовляють на
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щільному папері формату А5 (210 × 148 мм)
або А6 (105 × 148 мм).
У разі впровадження автоматизованої форми
реєстрації документів формують банк реєстраційних даних в електронному вигляді, а за наявності локальної мережі — центральний банк
реєстраційних даних. За допомогою автоматизованих реєстраційних банків даних працівники
підприємства забезпечуються інформацією про
всі документи та місце їх розташування.
У разі застосування карткової або автоматизованої форми реєстрації всіх категорій документів
(вхідних, вихідних, внутрішніх) оформлюють
реєстраційно-контрольну картку (далі — РКК) із
зазначенням обов’язкових реквізитів (додаток 9).
Їх перелік (додаток 10) у разі потреби може бути
доповнений іншими реквізитами. При цьому
порядок розміщення реквізитів у РКК може визначатися підприємством самостійно.

Загальні вимоги до індексації
документів
Індексація документів полягає у присвоєнні їм
умовних цифрових або літерно-цифрових позначень — індексів, які надаються документам під
час їх реєстрації. Реєстраційний індекс складається
з порядкового номера документа в межах групи
документів, що реєструються, який доповнюється
індексами, що застосовуються на підприємстві,
найчастіше індексом за номенклатурою справ,
а також іншими класифікаційними відмітками,
як-от: індексами структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності
яких стосується документ, тощо.

Увага!
Місце розташування реєстраційного індексу
на документі залежить від виду бланка та
виду документа.
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26
Петриненко
04.01.2018

Зведена номенклатура справ на
2018 рік

* У разі потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.

__________________________________

...

...

...

Начальнику відділу кадрів Семенюк Виконано
внести зміни у графік від- 10.01.2018 11.01.2018
пустки після погодження
з Дудкою І. М.
Завідувачу господарства Малишко Виконано
забезпечити виготовлен- 12.01.2018 30.01.2018
ня візиток до 01.02.2018

Семенюк
03.01.2018

4

Резолюція

Підпис
особи, яка
Відмітка
отримала
про викодокумент на
нання
виконання,
документа
дата отримання
5
6
Кузьмук
03.01.2018

Графік відпусток на 2018 рік

3
Штатний розпис на 2018 рік

Доповідна записка про необхідність перенесення щорічної
основної відпустки
бухгалтеру-експерту Дудці І. М.
12.01.2018 Заступник диДоповідна записка про необ№5
ректора з матері- хідність виготовлення нових
ально-технічного візитних карток для керівників
постачання
структурних підрозділів
Журенко М. Ф.
...
...
...

1
2
03.01.2018 Начальник відділу
№1
організації праці
та заробітної
плати
Біленький С. П.
03.01.2018 Начальник відділу
№2
кадрів Семенюк І. В.
03.01.2018 Завідувач канце№3
лярії Петриненко Л. О.
05.01.2018 Головний бух№4
галтер
Кузьмук А. С.

Дата та реєстраційний
Автор документа Вид і короткий зміст документа
індекс
документа

Зразок журналу реєстрації внутрішніх документів*

Реєстрація та індексація документів

Додаток 7
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...

...

* У разі потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.

4

6

Береговий

Малишко

3

Петриненко

6
4

Семенюк

Про організацію курсів підвищення кваліфікації працівників підприємства
Про розподіл коштів за виконання договірної теми
Про призначення відповідальних осіб за організацію
зустрічі зарубіжних партнерів
Про виготовлення візитних
карток для працівників підприємства
Про призначення чергових по
підприємству у святкові дні
...

...

4

Кількість
копій
наказу

Кузьмук

...

Прізвище
відповідального виконавця
3

...

2

Короткий зміст

__________________________________

27.04.2018
№ 38-АГП
...

17.04.2018
№ 37-АГП

05.04.2018
№ 35-АГП
10.04.2018
№ 36-АГП

...
03.04.2018
№ 34-АГП

Дата та реєстраційний
індекс
наказу
1

Виконано 02.05.2018 і підшито до справи № 01‑12
...

Виконано 27.04.2018 і підшито до справи № 01‑12

Виконано 10.04.2018 і підшито до справи № 01‑12
Виконано 18.04.2018 і підшито до справи № 01‑12

Виконано 12.04.2018 і підшито до справи № 01‑12

...

5

Відмітка про виконання і направлення
наказу до справи

Зразок журналу реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань*

Реєстрація та індексація документів

Додаток 8
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28
14

Прізвище (код) працівника-реєстратора
Романчук

немає

Загальна кількість сторінок

Хто підписав
Директор заводу Горбаченко

Гриф доступу
Для службового користування

Фонд

Опис

Справа

Відмітка про виконання документа
Лист-відповідь від 24.04.2018 № 145 надіслано до ДП «Завод
«Енергетик»
Наявність додатків: 2
примірників 1
сторінок 12

Павличенко

Підпис особи, яка отримала документ, дата отримання
Павличенко, 04.04.2018

Інші службові відмітки

Дата та індекс документа
31.03.2018 № 01-12/345

Заступнику директора з виробництва дати відповідь до 24.04.2018

Відповідальний виконавець

Резолюція

Заголовок документа
Про виконання спецзамовлення

Спосіб отримання/надіслання документа
Укрпошта
Дата та індекс надходження
03.04.2018 № 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Автор (кореспондент) документа
Назва виду документа
Строк виконання
Державне підприємство «Завод «Енергетик»
Лист
24.04.2018

Реєстраційно-контрольна картка

Реєстрація та індексація документів

Додаток 9
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Реєстрація та індексація документів

Додаток 10
ПЕРЕЛІК
обов’язкових реквізитів для заповнення
реєстраційно-контрольної картки (РКК)
Реквізити
Назва виду
документа
Автор
(кореспондент)
документа

Пояснення до заповнення
Заповнюється відповідно до назви виду документа, що реєструється

Дата та індекс
надходження

Дата надходження документа на підприємство під час реєстрації цього документа
переноситься на РКК з реєстраційного штампа.
Індекс, наданий вхідному документу підприємством-одержувачем, також переноситься на РКК з реєстраційного штампа, а після виконання цього документа
доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами

Дата та індекс
документа

Дата, надана документу автором, переноситься на РКК цифрами у послідовності:
число, місяць, рік (день місяця і місяць проставляють двома парами арабських
цифр, рік — чотирма арабськими цифрами).
Індекс, наданий документу автором, переноситься на РКК з документа, що надійшов або відправляється

Заголовок
документа або
короткий зміст
Резолюція

Переноситься заголовок, сформульований у документі. У разі відсутності заголов
ка в документі він формулюється відповідно до встановлених правил

Відповідальний
виконавець

Прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції. Можливе
зазначення номера телефону

Строк
виконання

Проставляється число, місяць, рік (день місяця і місяць проставляють двома парами арабських цифр, рік — чотирма арабськими цифрами). Під час реєстрації
ініціативного документа, що відправляється, записується очікувана дата отримання відповіді

Відмітка про
виконання
документа

Робиться короткий запис вирішення питання по суті або дата та індекс документавідповіді
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Під час реєстрації документа, що надійшов, записується найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові громадянина, що є автором документа. Під
час реєстрації документа, що відправляється, записується найменування підприємства або прізвище посадової особи, що є кореспондентом. Допускається застосування скороченого найменування підприємства

Переноситься на РКК з документа основний зміст доручення, прізвище автора та
дата резолюції
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Реєстрація та індексація документів

Оформлення цифрового індексу
Складові частини цифрового реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної правобічною похилою рискою. Послідовність написання
складових частин реєстраційного індексу може
змінюватися залежно від того, який документ
реєструється, — вхідний, вихідний чи внутрішній.
Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з порядкового номера та
індексу за номенклатурою справ або іншого
індексу, що застосовується на підприємстві.
Наприклад:
№ 234/04, де 234 — порядковий номер листа за
журналом реєстрації вхідних документів, 04 —
індекс кореспондента, від якого надійшов лист;
№ 625/01-12, де 625 — порядковий номер, 01-12 —
індекс справи, у якій зберігатиметься лист після його
виконання згідно з номенклатурою справ.

У вихідного документа реєстраційний індекс
може розміщуватися у зворотній послідовності — спочатку індекс за номенклатурою справ
(у разі потреби може зазначатись інший індекс,
що застосовується на підприємстві), потім —
порядковий номер. Наприклад:
№ 02-15/258, де 02-15 — індекс справи за
номенклатурою, 258 — порядковий номер.

Якщо на підприємстві не розроблено номенклатуру справ, то під час реєстрації документів
для присвоєння індексу можна використовувати класифікатор структурних підрозділів,
у якому, як правило, структурні підрозділи
класифікуються відповідно до штатного розпису. Наприклад:
 01 — Канцелярія;
 02 — Плановий відділ;
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 03 — Відділ маркетингу і реклами;
 04 — Відділ продажів;
 05 — Відділ персоналу;
 06 — Юридичний відділ;
 07 — Бухгалтерія;
 08 — Господарський відділ;
 09 — Транспортний відділ.

У разі впровадження такого класифікатора
можна визначити, який структурний підрозділ є
ініціатором підготовки документа або до якого
структурного підрозділу направлено документ
на виконання.
Також на підприємстві може бути розроблено
цифровий класифікатор посадових осіб, наприк
лад:
 01 — генеральний директор;
 02 — виконавчий директор;
 03 — директор правового департаменту;
 04 — директор фінансового департаменту;
 05 — директор департаменту підтримки
бізнесу;
 06 — директор департаменту безпеки.
Використання на підприємстві класифікатора
посадових осіб доцільне під час формування справ
у разі, якщо відповідні посадові особи мають право
підпису тих чи інших службових документів.
Внутрішнім документам, зокрема наказам (розпорядженням) з основної діяльності підприємства,
протоколам та актам, під час реєстрації надаються
лише порядкові номери в межах діловодного року.
Якщо документ підготовлено спільно двома
чи більше підприємствами, реєстраційний індекс
включає індекси кожного з цих підприємств, які
проставляються через правобічну похилу риску
в послідовності, в якій документ підписано його
авторами. Наприклад:
№ 41/68/37 — для спільних розпорядчих документів,
виданих від імені трьох підприємств;
№ 03-14/450/02-11/208 — для спільних листів,
підготовлених від імені двох підприємств.

Кадровик України

Реєстрація та індексація документів

У разі застосування автоматизованої системи
реєстрації документів може використовуватись
штрих-код. Для вихідних документів штрих-код
включає реєстраційний індекс і дату документа
та розташовується в межах, зазначених у Національному стандарті України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги
до оформлювання документів» (ДСТУ 41632003) для реквізитів бланку, а саме: з кутовим
розташуванням реквізитів — 73 мм від початку
першого реквізиту, з поздовжнім — 77 мм.

Оформлення літерно-цифрового
індексу
Під час реєстрації деяких груп службових документів доцільно застосовувати літерно-цифрові
індекси. Так, під час реєстрації звернень (заяв,
скарг та пропозицій) громадян порядковий
номер доповнюється першою літерою прізвища
громадянина, що звертається до підприємства.
Наприклад: № А-10, № В-11, № Л-12.
З метою розрізнення груп службових документів з різним рівнем доступу до реєстраційного індексу може додаватися відмітка, яка
складається з літер. Наприклад: № 120/02-15
ДСК, де ДСК застосовується для позначення
документів з грифом «Для службового користування».
З метою розрізнення груп наказів (розпоряджень) з кадрових питань кожній групі
може присвоюватися літерний індекс. Система
індексів для кадрових наказів на конкретному
підприємстві має бути розроблена відділом
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Використання на підприємстві класифікатора посадових осіб доцільне
під час формування справ у разі,
якщо відповідні посадові особи
мають право підпису тих чи інших
службових документів

кадрів з урахуванням специфіки реєстрації та
формування наказів у справи.
Для групи наказів про прийняття на роботу
(призначення на посаду), переведення на іншу
роботу (переміщення за посадою), звільнення
(припинення трудового договору, контракту),
сумісництво (суміщення посад), надання матеріальної допомоги, заохочення (нагородження,
преміювання), нарахування різних надбавок і
доплат під час реєстрації до порядкового номера може додаватися літера «К» (кадри) або
літера «П» (персонал), або літери «ОС» (особовий склад). Наприклад: № 123-К, № 89-ОС,
№ 678-П.
Якщо на підприємстві накази про заохочення реєструються й зберігаються окремо від
загальної групи кадрових наказів зі строком
зберігання 75 років, то до порядкового номера
такого виду наказів може додаватися літера
«З». Наприклад: № 32-З.
Накази про надання щорічних відпусток та
відпусток у зв’язку із навчанням можуть мати
літерний індекс «Від», про відрядження — «В»,
про стягнення — «С». Наприклад: № 176-Від,
№ 54-В, № 18-С.
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Подання документів на розгляд і
резолюцію керівництву
Для забезпечення ритмічності роботи та своєчасного виконання документів особа, відповідальна за діловодство на підприємстві, повинна
розробити графіки доставки кореспонденції
керівництву підприємства та структурним
підрозділам.
На розгляд керівництва підприємства документи подаються в день їх надходження або
наступного робочого дня в разі надходження
документів у неробочий час. Керівнику підприємства відразу після реєстрації у папці з
грифом «Невідкладно» передаються:
 акти органів державної влади та доручення вищих посадових осіб;
 запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, КМУ;
 кореспонденція, що надходить від установ
і організацій вищого рівня.
За підсумком розгляду вхідного документа
керівник власноруч безпосередньо на докумен-
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ті робить короткий напис, що містить вказівки
щодо виконання цього документа. Цей напис
називається резолюція. Вона максимально
може складатися з таких елементів:
 прізвище виконавця(-ів) у давальному
відмінку;
 зміст доручення;
 термін, до якого слід виконати документ;
 особистий підпис керівника;
 дата оформлення резолюції.
Наприклад:
					
Борисюку Д. В.
					
Врахувати під час планування роботи
					
(особистий підпис керівника)
					
19.03.2018
Якщо в резолюції зазначено кілька прізвищ
виконавців, то головним виконавцем вважається працівник, прізвище якого вказано першим.
Наприклад:

Кадровик України
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Степаненку Г. П.
Вірастюку О. А.
					
Прошу підготувати проект договору з компанією «Новий стиль» до
11 травня 2018 року
					
(особистий підпис керівника)
					
16.04.2018
Якщо в тексті документа обумовлено термін
виконання, а саме виконання документа не
потребує додаткових роз’яснень, то керівник
зазначає у своїй резолюції лише посаду або
лише прізвище виконавця(-ів), проставляє
підпис і дату. Наприклад:
Начальнику відділу кадрів
					
(особистий підпис керівника)
					
17.04.2018
Як правило, на документі має бути одна
резолюція. Додаткова резолюція допускається
в разі, якщо необхідно деталізувати порядок
виконання документа.
Резолюцію проставляють на вільному
від тексту місці у верхній частині лицьового
боку першого аркуша документа, але не на
березі, призначеному для підшивання документа у справу. На вхідних листах резолюцію найчастіше розташовують під реквізитом
«Адресат».

Увага!
Не дозволяється написання резолюцій по
тексту документа.
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Оформлення резолюції на окремому аркуші
або спеціальному бланку для резолюцій допускається в тому разі, якщо на документі немає
вільного місця або якщо в резолюції подано
великий перелік виконавців чи детальний план
виконання документа.

Передання документів виконавцям
Документи, розглянуті керівництвом підприємства, повертаються особі, відповідальній
за діловодство, яка вносить зміст резолюції в
реєстраційні форми та передає документи на
виконання безпосереднім виконавцям.
Документи, які мають виконувати кілька
структурних підрозділів, передаються виконавцям по черзі або одночасно в копіях. При
цьому оригінал передається відповідальному
виконавцю, зазначеному в резолюції першим.
Документи передають виконавцям з відповідною відміткою в реєстраційній формі, в якій
має міститися інформація про місцезнаходження
оригіналу документа та всіх його копій. Зауважимо, що передавати під підпис доцільно лише:
 документи, що підлягають контролю;
 документи, пов’язані з грошовою звітністю, конфліктними ситуаціями, персональною
відповідальністю;
 документи обмеженого доступу (що
містять державну, комерційну або лікарську
таємницю).
Про передавання документа з одного структурного підрозділу до іншого в обов’язковому
порядку інформують особу, відповідальну за
діловодство на підприємстві, яка зареєструвала документ. Документи, що перебувають на
контролі, передаються до інших структурних
підрозділів або іншим виконавцям лише з дозволу служби контролю (за наявності такої
служби) або з дозволу особи, відповідальної
за діловодство на підприємстві, якщо саме
на цю особу покладено функцію контролю за
виконанням документів.
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Передавання службових документів від одного
виконавця до іншого в межах структурного підрозділу здійснюється через особу, відповідальну
за діловодство в цьому структурному підрозділі.
На великих підприємствах з територіально
роз’єднаними структурними підрозділами організовують доставку документів кур’єрським
зв’язком.
У разі функціонування на підприємстві системи електронного документообігу виконавцям
зазвичай пересилається РКК документа із прикріпленим файлом, в якому міститься так званий електронний образ самого документа, що
створюється під час попереднього опрацювання
вхідного документа шляхом його сканування. При
цьому відповідальному виконавцеві за необхідності може передаватися і паперовий оригінал
документа. Застосування такої технології дає
можливість зменшити кількість паперових копій документів, прискорити рух документів на
підприємстві, скоротити трудомісткість опрацювання документів і підвищити оперативність
та ефективність виконання посадових обов’язків
особи, відповідальної за діловодство.

Використання на підприємстві
класифікатора посадових осіб
доцільне під час формування справ
у разі, якщо відповідні посадові
особи мають право підпису тих чи
інших службових документів

Безпосереднє виконання документів
Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені в резолюції керівника, та
безпосередні виконавці. Головний виконавець
організовує роботу співвиконавців, зокрема
визначає строки подання ними пропозицій,
порядок погодження і підготовки проекту документа-відповіді.
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Співвиконавці відповідають за якість підготовки та своєчасність подання пропозицій
головному виконавцю. 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 документа-відповіді, його оформлення,
узгодження, подання на підписання (затвердження) керівництву підприємства (структурного
підрозділу) і, за необхідності, підготовку для
відправлення адресату.
Перш ніж подати проект документа на підпис
керівникові головний виконавець зобов’язаний
перевірити правильність його складання й
оформлення, уточнити статистичні дані, посилання на нормативно-правові акти, наявність
необхідних віз і додатків.
Документ-відповідь подається на підпис керівнику підприємства або структурного підрозділу разом з матеріалами, на підставі яких його
було підготовлено. Якщо документ-відповідь
надсилається кільком адресатам, то після його
реєстрації особою, відповідальною за діловодство
на підприємстві, виконавець визначає необхідний
тираж цього документа і організовує його розмноження. На документ, що розсилається більш
як на чотири адреси, виконавець повинен скласти
список на розсилку.
Працівник, відповідальний за виконання документа, у разі відпустки, відрядження, хвороби
або звільнення зобов’язаний передати іншому
працівникові, за погодженням з керівником, усі
невиконані документи та поінформувати особу,
відповідальну за діловодство на підприємстві,
про передання документів, що перебувають на
контролі, іншому виконавцеві.

Контроль за виконанням документів
Контроль за виконанням документів передбачає такі етапи:

Кадровик України
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 взяття документів на контроль;
 визначення форм і методів контролю;
 перевірку ходу своєчасного доведення

документів до виконавців;
 контроль за станом виконання;
 зняття документів з контролю;
 контроль за направленням виконаного
документа до справи;
 облік, узагальнення та аналіз результатів
виконання документів;
 інформування керівництва підприємства
про хід та результати виконання документів.
Контроль за виконанням документів здійснюється з метою забезпечення своєчасного
та належного їх виконання. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання, а також
виконання яких підлягає обов’язковому контролю (додаток 11). Перелік документів, що
підлягають обов’язковому контролю на конк
ретному підприємстві, може бути розширено.

Автоматизований контроль за виконанням документів здійснюється за
допомогою спеціальних
комп’ютерних програм або є складовою системи автоматизації діловодства чи системи електронного
документообігу

Такий перелік має додаватися до інструкції з
діловодства на підприємстві.
Організацію контролю за виконанням зав
дань, визначених у актах державних органів
та дорученнях вищих посадових осіб, здійснює один із заступників керівника підприємства відповідно до розподілу функціональних
обов’язків між керівництвом.
Додаток 11

Перелік документів, що підлягають контролю виконання
1. Укази та розпорядження Президента України.
2. Доручення Президента України, Адміністрації Президента України.
3. Листи та доручення керівництва Секретаріату Ради Національної безпеки та оборони України.
4. Закони, постанови Верховної Ради України, рекомендації та рішення комітетів Верховної Ради
України.
5. Запити та звернення народних депутатів України.
6. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати.
7. Акти та доручення КМУ.
8. Акти державних органів.
9. Протести, приписи, подання та постанови прокуратури.
10. Накази організації вищого рівня, до сфери управління якого належить підприємство, з питань,
що стосуються діяльності цього підприємства.
11. Доручення керівництва організації вищого рівня, до сфери управління якого належить підприємство.
12. Накази і доручення керівника підприємства.
13. Запити на інформацію.
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Якщо на підприємстві функціонує
система електронного
документообігу, виконавцю
надсилається електронне
повідомлення про планову дату
виконання документа
Безпосередній контроль за виконанням
документів покладається на службу конт
ролю — спеціальний підрозділ або посадову
особу, відповідальну за здійснення контролю.
На невеликих підприємствах функцію контро
лю найчастіше виконує секретар керівника
підприємства. У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів
здійснює особа, відповідальна за діловодство.
Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою РКК або автоматизованої інформаційної системи (бази даних). РКК
документів, що перебувають на контролі, групуються в картотеці за строками їх виконання,
виконавцями або кореспондентами, групами
документів (накази керівника підприємства,
доручення вищих державних органів, рішення колегіального органу підприємства тощо).
З других примірників РКК формуються контро
льні картотеки в структурних підрозділах.
На один контрольований документ може
бути заведено кілька РКК. Кількість РКК визначається залежно від кількості виконавців або
строків виконання окремих завдань, зазначених
у документі. У разі якщо визначено кілька виконавців, але відповідальність покладається на
одного з них, РКК складається лише на відповідального виконавця.
Відомості про хід виконання документа,
одержані шляхом запиту по телефону або під
час перевірки роботи структурного підрозділу — виконавця, вносяться до РКК у графу
«Контрольні відмітки». При цьому попередні
записи не закреслюються.
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Автоматизований контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою спеціальних
комп’ютерних програм або є складовою системи
автоматизації діловодства чи системи електрон
ного документообігу. Він передбачає автоматичне
формування відомостей про їх виконання.
Перевірка ходу виконання документів проводиться на всіх етапах проходження документа
до закінчення строку його виконання (попереджувальний контроль за допомогою нагадувань)
у такому порядку:
 завдань на наступний рік — не рідше
одного разу на рік;
 завдань на наступні місяці поточного
року — не рідше одного разу на місяць;
 завдань на поточний місяць — кожні 10
днів і за п’ять днів до закінчення строку або за
запитами.
Якщо на підприємстві функціонує система
електронного документообігу, виконавцю надсилається електронне повідомлення про планову
дату виконання документа. Після виконання
він знімається з контролю. Зауважимо, що документи вважаються виконаними й знімаються
з контролю після виконання завдань, запитів,
повідомлення про результати заінтересованим
юридичним та фізичним особам або іншого
підтвердження виконання.
Зняти документ з контролю може лише керівник підприємства або його заступники, які
встановили контрольний строк у своїй резолюції на
документі, або за їх дорученням служба контролю
підприємства. Документи з типовими строками
виконання знімаються з контролю за рішенням
служби контролю. Відомості про виконання документа і зняття його з контролю вносяться до РКК.
Днем виконання завдань, визначених в актах
державних органів і дорученнях вищих посадових осіб, та виконання запитів, звернень,
а також кореспонденції Верховної Ради України
вважається день реєстрації на підприємстві
вихідних документів про виконання завдань.
Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється
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станом на перше число кожного місяця і подається керівництву підприємства у вигляді зведень про виконання документів (додаток 12).
На підприємствах з обсягом документообігу
понад 25 тис. документів на рік періодично у
строки, передбачені інструкцією з діловодства,
складаються і надсилаються до структурних
підрозділів (виконавців) переліки документів,
не виконаних у встановлений строк.

Строки виконання документів
Строк виконання документа може встановлюватися в нормативно-правовому акті, розпорядчому документі або резолюції керівництва
підприємства. Строки виконання службових
документів обчислюються в календарних днях

починаючи з дати їх надходження (реєстрації).
Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, останнім днем
строку його виконання вважається перший день
після неробочого дня.
Строки виконання документів бувають типовими та індивідуальними. Типові строки
виконання документів установлюються законодавством. Строки виконання найважливіших
документів наведено в додатку 13. Індивідуальні строки визначаються керівництвом
конкретного підприємства. Кінцевий строк
виконання зазначається в тексті документа або
резолюції керівника.
Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не пізніше ніж
за 30 календарних днів з моменту реєстрації
документа на підприємстві. Якщо завдання
Додаток 12

Форма зведення про виконання документів,
що підлягають індивідуальному контролю
ЗВЕДЕННЯ
про виконання документів, що підлягають
індивідуальному контролю, станом на __________ 20__ р.

№
з/п

Найменування
та індекс
структурних
підрозділів

Усього

2

3

1

Документи на контролі

________________________
(назва посади особи, відповідальної
за контроль виконання документів)
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Надійшло за
попередній
місяць

З них
виконано

4

5

____________

(особистий підпис)

викону
ються
у строк
6

продовжено
строк
виконання
7

прост
рочено
8

______________________
(ініціали, прізвище)
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Перелік строків
виконання основних документів

Додаток 13

1. Укази, розпорядження і доручення Президента України — якщо в акті чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.
2. Запит народного депутата України — не пізніше ніж у 5-денний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим — у 15-денний строк, депутата місцевої ради — в установлений зазначеною Радою строк.
Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутата місцевої ради) з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений
строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб’єктам внесення запиту.
3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутата місцевої ради) — протягом не більш як 10 днів з дня надходження.
У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідом
ляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк
розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати
30 днів з моменту його надходження.
4. Рішення КМУ щодо доопрацювання проектів нормативно-правових актів — до 10 днів
після розгляду проекту акта на засіданні КМУ (якщо не встановлено іншого строку).
5. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати — 15 днів з дня реєстрації документа
на підприємстві (якщо інший строк не встановлено в документі).
6. Погодження проектів актів КМУ установами, яким ці проекти надіслано для розгляду, —
у строк, установлений їх головними розробниками.
7. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, — у 10-денний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору.
Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону — негайно, про що повідом
ляється прокурору.
Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов,
що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше як у місячний строк слід вжити
відповідних заходів для усунення порушень закону, причин та умов, що їх спричиняють, і про
наслідки повідомити прокурору.
Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження
про адміністративне правопорушення — у 10-денний строк після її надходження, якщо інше
не встановлено законом.
8. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об’єднання громадян без
статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (далі — запитувачі), та надання
відповіді на запит на інформацію — не більше п’яти робочих днів від дня надходження запиту.
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У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи
свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і
загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин
з дня надходження запиту.
Якщо запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник
інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих
днів з дня надходження запиту.
Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана
інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки в разі настання
обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача у
письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
9. Звернення громадян — не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.
Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник підприємства або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що
повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань,
порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
10. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня — до зазначеного в них строку.
11. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, — до
двох днів, решта — протягом 10 днів.

потребує термінового виконання, в документі
обов’язково має бути зазначено конкретний
кінцевий строк виконання.
Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої
половини строку, відведеного для виконання
доручення, завдання. Індивідуальний строк виконання документа може бути змінений лише за
вказівкою посадової особи, яка його встановила,
а в разі її відсутності — посадової особи, яка її
заміщає.
У разі потреби строк виконання документа
може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж
за три робочих дні до закінчення встановленого
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строку, а щодо документа, в якому не зазначено
строк, — до закінчення 30-денного строку від
дати його реєстрації.
Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, визначених у постановах Верхов
ної Ради України та актах Президента України,
що надіслані КМУ, подається Секретаріату КМУ
разом з проектом листа, адресованого відповідно керівникові Апарату Верховної Ради України
чи Главі Адміністрації Президента України, за
7 днів до закінчення встановленого строку.
У разі зміни строків виконання проставляються новий строк, дата і підпис. Відповідні
зміни вносяться до РКК або банку реєстраційних даних.
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Направлення виконаних
документів до справи
До справи на зберігання направляють всі
виконані в діловодстві вхідні та внутрішні
документи, а також відпуски вихідних документів. Відмітку про виконання документа і
направлення його до справи проставляють від
руки в лівому куті нижнього берега лицьового
боку першого аркуша документа. Наявність
цієї відмітки свідчить про те, що роботу з документом завершено, а сам документ підшито
до справи. Ця відмітка максимально може
містити такі дані:
 словосполучення «До справи» (без лапок)
і номер справи, в якій документ буде збері
гатися;
 коротку довідку про виконання;
 найменування посади виконавця, його
особистий підпис, розшифрування підпису;
 дату направлення документа до справи.
Наприклад:
До справи № 01-12
Питання вирішено у телефонній
розмові з Остапчуком І. І. 21.03.2018
Секретар Синиця О. Ф. Синиця
21.03.2018
Відмітка може включати посилання на дату
і номер вихідного документа, який було підготовлено в результаті виконання вхідного
документа:
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До справи № 02-15
Відповідь надіслано у листі
від 22.03.2013 № 234/02-15
Бухгалтер Щербенко Т. П. Щербенко
23.03.2018

Інформаційно-довідкова робота
з документами
Інформаційно-довідкова робота з документами
полягає в пошуку необхідних документів з використанням РКК або автоматизованих банків
реєстраційних даних. У разі використання карткової форми реєстрації документів друкується
необхідна кількість РКК, з яких складаються
самостійні картотеки. Кількість картотек на
підприємстві визначається з урахуванням рівня централізації реєстраційних і пошукових
операцій, а також конкретних умов діяльності
цього підприємства.
Для підвищення ефективності роботи пошукової системи службою діловодства розробляються класифікаційні довідники (видів
документів, кореспондентів, виконавців тощо).
У разі запровадження системи автоматизації
діловодства або системи електронного документообігу пошук конкретного документа здійснюється за реквізитами (заголовок, назва виду
документа, дата прийняття, номер документа,
автор документа тощо) або за контекстом
(ключове слово або фраза). Пошуковий запит
може мати будь-яку комбінацію реквізитів.
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Порядок роботи з вихідними документами

Порядок роботи
з вихідними документами

Н

агадаємо, що вихідними документами
підприємства є документи, які після
створення на підприємстві надсилаються іншим юридичним та фізичним
особам або видаються на руки працівникам,
у т. ч. колишнім. Усі вихідні документи умовно
можна поділити на такі групи:
 ті, що створюються за ініціативою підприємства;
 ті, які створюються у відповідь на ініціативні документи, що надійшли на підприємство для виконання від інших юридичних
та фізичних осіб.
По суті, вихідним може бути будь-який
службовий документ: лист, акт, довідка, договір, доповідна записка, звіт, зведення, висновок,
рішення, подання, направлення тощо. Навіть
внутрішні організаційно-розпорядчі документи — накази та протоколи — за необхідності
можуть розсилатися за межі підприємства, але
переважно у вигляді копій та витягів.

Опрацювання й відправлення
вихідних документів
Опрацювання та відправлення документів здійснюється централізовано спеціальним підроз-
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ділом служби діловодства — експедицією, або
працівниками служби діловодства чи особою,
відповідальною за організацію діловодства, — діловодом, секретарем, якщо служби діловодства
у структурі підприємства не передбачено.
Відзначимо, що документи, які надходять
в експедицію, мають бути опрацьовані й відправлені цього ж дня або не пізніше першої
половини наступного робочого дня. Години
передання документів зі структурних підрозділів для відправлення мають бути встановлені
керівництвом й обов’язково прописані в інст
рукції з діловодства на підприємстві.
Вихідні документи надсилаються адресатам поштою, каналами електронного зв’язку,
а також доставляються кур’єрською службою.
Опрацювання документів для відправлення
поштовим зв’язком здійснюється відповідно
до Правил надання послуг поштового зв’язку,
затверджених постановою КМУ від 5 березня
2009 р. № 270.
За допомогою засобів електронного зв’язку
служба діловодства здійснює передавання факсограм, телеграм, телефонограм та електронних
повідомлень. Види вихідних документів, інформація яких оперативно передається каналами елект
ронного зв’язку, а також необхідність і порядок
досилання адресатові їх паперового оригіналу
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мають бути визначені в інструкції з діловодства
на підприємстві з урахуванням функціонуючих
на цьому підприємстві технічних і програмних
засобів.
Документи, що доставляються кур’єрською
службою, передаються адресатам під підпис у
розносній книзі.
Під час приймання від виконавців вихідних
документів працівник служби діловодства
(особа, відповідальна за діловодство на підприємстві) зобов’язаний перевірити:
 правильність оформлення документа в
цілому та розміщення на ньому всіх необхідних
реквізитів;
 правильність зазначення адреси;
 наявність і повноту додатків;
 наявність усіх необхідних підписів у документі та додатках до нього;
 наявність віз на відпуск документа, що
залишається у справі підприємства;
 відповідність кількості примірників кількості зазначених адресатів.
Документи, адресовані постійним кореспондентам, рекомендується відправляти у
конвертах з адресою одержувача та відправника. Такі конверти слід виготовити заздалегідь
машинописним або друкарським способом.
Документи на електронних носіях (дисках,
флеш-картах тощо) відправляються лише
із супровідним листом в упакуванні, що відповідає технічним вимогам збереження відповідних носіїв. Копія (так званий відпуск)
супровідного листа підшивається до справи
на загальних умовах згідно з номенклатурою
справ підприємства.

В оригіналах документів, які підлягають
поверненню, у правому куті верхнього берега
першого аркуша проставляють відбиток штампа «Підлягає поверненню».
Оригінали розпорядчих та інших внутрішніх
документів залишаються на підприємстві, що є
їх автором, а до інших юридичних осіб надсилають копії та витяги з цих документів, засвідчені
належним чином.

Оформлення реквізиту «Відомості
про виконавця»
Обов’язковим реквізитом переважної більшості
вихідних документів, зокрема службових листів,
є відомості про виконавця. Цей реквізит складається з таких елементів:
 прізвища, імені та по батькові виконавця(-ів)
документа;
 номера(-ів) службового телефону вико
навця(-ів).
Наприклад:
Калінченко Ольга Петрівна 123-45-67
Симчук Гнат Ігоревич, Тарасенко Юлія Федорівна 987-65-43

Якщо документ надсилають постійним кореспондентам, яким відомі імена та по батькові працівників підприємства — автора цього документа,
дозволяється зазначати лише прізвище виконавця
і номер його службового телефону, наприклад:
Калінченко 123-45-67

Увага!
Різні документи, що одночасно надсилаються
одному й тому ж адресатові, дозволяється
вкладати в один конверт. При цьому на конверті проставляють реєстраційні індекси всіх
документів, що містяться в конверті.
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Крім того, дозволяється через кому зазначати кілька номерів телефонів, за якими можна
зв’язатися з виконавцем(-ями). Наприклад:
Калінченко Ольга Петрівна 123-45-67, 123-45-68
Симчук 987-65-43, Тарасенко 987-65-44
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Відомості про виконавця документа оформлюють у нижньому лівому куті на лицьовому
боці останнього аркуша шрифтом меншого, ніж
шрифт основного тексту документа, розміру.

Загальні вимоги до виготовлення
копій документів
Копії зі службових документів виготовляються,
засвідчуються та видаються лише з дозволу
керівника підприємства або керівника відповідного структурного підрозділу цього підприємства (наприклад, відділу кадрів) залежно від
виду та змісту документа.

Увага!
Підприємство має право засвідчувати копії
лише тих документів, що створюються на
цьому підприємстві.

Під час вирішення питань про прийняття
громадян на роботу, навчання, засвідчення
їх трудових, житлових та інших прав, а також
під час формування особових справ працівників підприємство може виготовляти копії
документів, виданих іншими підприємствами,
навчальними закладами, будь-якими іншими
юридичними особами, а саме: копії паспортів,
дипломів, атестатів, свідоцтв про народження,
шлюб, право власності тощо. Напис «Копія»
проставляють у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа.

Вимоги до виготовлення витягів
з наказів
Витяг з наказу ― це засвідчена копія частини
тексту наказу. На підприємствах часто доводиться
готувати витяги з різних видів наказів. Уніфіко-

Спецвипуск № 2/2018

вану форму витягу з наказу з основної діяльності
підприємства наведено в додатку 14 згідно зі
Збірником уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, підготовленим Українським
науково-дослідним інститутом архівної справи
та документознавства й схваленим Державним
комітетом архівів України (протокол засідання
Методичної комісії від 20 червня 2006 р. № 3).
Як свідчить практика, у тексті одного кад
рового наказу може бути зафіксовано кілька
непов’язаних між собою питань. Якщо ж виникає потреба долучити до певної справи документ, зміст якого стосується лише одного
кадрового питання, то в цьому випадку доцільно оформити витяг з наказу. Наприклад,
зведений наказ з кадрових питань може містити
інформацію щодо призначення, переведення,
заохочення та звільнення різних працівників
одного підприємства, проте до особових справ
кожного з цих працівників має бути долучено
відповідний витяг зі зведеного наказу.
Також доводиться оформлювати й витяги
з наказів з адміністративно-господарських
питань, що подаються на виконання безпосереднім виконавцям, зазначеним у розпорядчій
частині тексту.
Особливість оформлення витягів з наказів
полягає у відтворенні тексту. Констатуючу
частину тексту переносять до витягу повністю,
а з розпорядчої беруть лише потрібний пункт
або кілька пов’язаних між собою пунктів і
при цьому залишають порядкові номери цих
пунктів без змін.
Витяг з наказу може бути оформлений на
загальному чи спеціальному бланку або на чистому аркуші паперу формату А4 (210 × 297 мм)
або А5 (210 × 148 мм) залежно від обсягу тексту
з відтворенням таких обов’язкових реквізитів
згідно з ДСТУ 4163-2003:
 найменування підприємства;
 назва виду документа (ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
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Додаток 14
Уніфікована форма витягу з наказу з основної діяльності підприємства
Зображення Державного герба України
або емблеми підприємства (за потреби)
Найменування організації вищого рівня
Найменування підприємства
ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Дата

Місце складення

№________

Заголовок до тексту
(Констатуючу частину тексту наказу переносять до витягу без змін)
НАКАЗУЮ:
(З розпорядчої частини беруть лише потрібний пункт або кілька пов’язаних
між собою пунктів)
Найменування посади
керівника підприємства

Ініціал(и), прізвище

Згідно з оригіналом
Найменування посади

Особистий підпис

Ініціал(и), прізвище

Дата
Відбиток печатки
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 місце складання або видання документа;
 гриф обмеження доступу до документа

(за наявності цього реквізиту в наказі);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 відмітка про засвідчення копії.
Під час оформлення витягу з наказу слід
мати на увазі, що:
 з відповідного наказу до витягу без будьяких змін, скорочень чи доповнень переносять
такі реквізити: «Найменування підприємства»,
«Дата документа», «Реєстраційний індекс документа», «Місце складення документа», «Заголовок до тексту документа»;
 реквізит «Підпис» оформлюють особ
ливим чином. З оригіналу наказу до витягу
переносять найменування посади керівника,
його ініціал(и) та прізвище. Сам керівник особисто підписувати витяг з наказу не повинен;
 відмітка про засвідчення витягу з наказу
є обов’язковим реквізитом цього документа,
саме вона надає йому юридичної сили;
 підпис особи, яка оформила відмітку про
засвідчення витягу з наказу, має бути засвідчений
відбитком простої круглої печатки підприємства
(як правило, печатки служби діловодства, служби
кадрів або іншого структурного підрозділу, в якому працює відповідна службова особа).

Вимоги до виготовлення витягів із
протоколів
Витяг із протоколу — це засвідчена копія частини тексту протоколу. Він може бути оформлений на загальному чи спеціальному бланку
або на чистих аркушах паперу формату А4 чи
А5 (залежно від обсягу інформації) з відтворенням таких обов’язкових реквізитів згідно з
ДСТУ 4163-2003 (додаток 15):
 найменування підприємства;
 найменування структурного підрозділу
підприємства (у разі оформлення витягу з
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протоколу, складеного в результаті проведення
виробничої наради або засідання окремого
структурного підрозділу);
 назва виду документа (ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складання або видання документа;
 гриф обмеження доступу до документа
(оформлюють лише у витязі з протоколу, що
має гриф «Для службового користування» або
«Комерційна таємниця»);
 гриф затвердження документа (за наявності цього реквізиту у протоколі);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 відмітка про засвідчення копії.
Під час оформлення витягу із протоколу
слід мати на увазі, що:
 із відповідного протоколу до витягу без
будь-яких змін, скорочень чи доповнень переносять такі реквізити: «Найменування підприємства», «Найменування структурного
підрозділу підприємства» (у разі оформлення
витягу із протоколу, складеного в результаті
проведення виробничої наради або засідання
окремого структурного підрозділу), «Дата документа», «Реєстраційний індекс документа»,
«Місце складення документа», «Заголовок до
тексту документа». Крім того, за наявності у
протоколі грифа затвердження і (або) грифа
обмеження доступу до документа ці реквізити
також мають бути відтворені й у витязі;
 особливість оформлення витягу полягає у
відтворенні тексту. Майже всю вступну частину
тексту протоколу переносять до витягу повністю, лише в порядку денному зазначають один
потрібний пункт або кілька пунктів і при цьому
залишають порядкові номери цих пунктів без
змін. З основної частини тексту протоколу до
витягу переносять лише той розділ або кілька
розділів, що стосуються відповідних питань
порядку денного;
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 реквізит «Підпис» оформлюють особли-

вим чином. З оригіналу протоколу до витягу
переносять ініціали та прізвища головуючого на
засіданні та секретаря. Утім, особисто ці особи
витяг із протоколу не підписують;
 відмітка про засвідчення документа є
обов’язковим реквізитом витягу із протоколу;
 підпис особи, яка оформила відмітку
про засвідчення витягу із протоколу, має
бути засвідчений відбитком простої круглої
печатки підприємства (як правило, печатки
служби діловодства, служби кадрів або іншого структурного підрозділу, в якому працює
відповідна службова особа). В окремих випадках (наприклад, у разі направлення витягу
із протоколу до організації вищого рівня або
до державного органу влади) цей документ
може бути засвідчений відбитком основної
круглої печатки з ідентифікаційним кодом
підприємства.

Оформлення реквізиту «Відмітка
про засвідчення копії документа»
На копіях будь-яких службових документів
підприємства, у т. ч. ксерокопіях, з метою засвідчення їх відповідності оригіналу, а також
на витягах із документів обов’язково оформлюють реквізит, який називається відмітка про
засвідчення копії. Цю відмітку проставляють
нижче реквізиту «Підпис». Вона складається з
таких елементів:
 словосполучення «Згідно з оригіналом»
(без лапок);
 найменування посади особи, яка засвідчує копію, її особистого підпису, розшифрування підпису (ініціал(и) і прізвище);
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Увага!
На копіях вихідних документів, що залишаються у справах підприємства, текст бланків
не відтворюють, зазначають лише дату підписання документа та його реєстраційний
індекс, найменування посади особи, яка
засвідчила копію, її особистий підпис та дату
засвідчення.

 дати засвідчення.
Наприклад:
Згідно з оригіналом
Завідувач канцелярії Тимошко С. П. Тимошко
16 квітня 2018 р.

У деяких випадках для надання копії юридичної сили її засвідчують відбитком печатки.
Наприклад, під час підготовки пакету документів для направлення його до місцевого управління пенсійного фонду з метою нарахування
або перерахування пенсії працівникові підприємства фахівець кадрової служби повинен
засвідчити копію з наказу про зарахування працівника на посаду та копію з трудової книжки
відбитком печатки. Наприклад:

Згідно з оригіналом
Начальник відділу кадрів Лищук
17.04.2018

О. А. Лищук
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Додаток 15
Уніфікована форма витягу із протоколу
Зображення Державного герба України
або емблеми підприємства (за потреби)
Найменування організації вищого рівня
Найменування підприємства

Гриф затвердження
(за потреби)

Найменування структурного підрозділу (за потреби)
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
00.00.0000 № ______________
Місце складення
Заголовок до тексту
Голова — прізвище, ініціал(и)
Секретар — прізвище, ініціал(и)
Присутні: (спочатку в алфавітному порядку вказують прізвища та ініціали членів
колегіального органу, потім — прізвища, ініціали та посади осіб, запрошених на
засідання, або зазначають загальну кількість присутніх з посиланням на список,
який має додаватися)
Порядок денний:
3. ______________________________________________________________
(формулюють питання, зазначають ініціал(и), прізвище та посаду доповідача)

3. СЛУХАЛИ:
Прізвище, ініціал(и) доповідача — (подають зміст доповіді від третьої особи
однини або зазначають про наявність доповіді у вигляді додатка)
ВИСТУПИЛИ:
Прізвище, ініціал(и) і посада особи, яка виступала — (подають зміст виступу від
третьої особи однини)
…
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Порядок роботи з вихідними документами

Закінчення додатка 15
ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ):
3.1. ______________________________________________________________
(формулюють рішення або ухвалу)

3.2. …
Голова

Ініціал(и), прізвище

Секретар

Ініціал(и), прізвище

Згідно з оригіналом
Найменування посади

Особистий підпис

Ініціал(и), прізвище

Дата
Відбиток печатки
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Систематизація
та зберігання документів

Я

к зазначалося на початку, документообіг
юридичної особи — це рух службових
документів з моменту їх створення або
одержання до завершення виконання
або відправлення. Наприкінці доречно відзначити, що логічним завершенням цього руху
є групування виконаних службових вхідних і
внутрішніх документів, а також відпусків відправлених документів у відповідні справи та
систематизація сформованих справ за номенклатурою з метою їх зберігання та подальшого
використання документної інформації у службових та виробничих цілях.
Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24
грудня 1993 р. № 3814-XII усі юридичні особи
зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до
проведення експертизи їх цінності в порядку,
установленому цим Законом, та протягом року
з дня реєстрації юридичної особи в установленому законодавством порядку погодити свою
номенклатуру справ з однією з державних
архівних установ або архівним відділом місь-
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кої ради чи районної державної адміністрації
залежно від місця реєстрації цієї особи.

Підготовка номенклатури справ
Відповідно до Правил № 1000/5 номенклатура
справ — це обов’язковий для кожної юридичної
особи систематизований перелік назв справ,
що формуються в її діловодстві, із зазначенням
строків зберігання справ.

Увага!
Номенклатура справ є обов’язковим документом для кожного підприємства.
Розроблення номенклатури справ підприємства має здійснювати його служба діловодства (канцелярія, загальний відділ, відділ
діловодства тощо). На малому підприємстві
функції такої служби може виконувати лише
один працівник, як правило — секретар чи ді-
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ловод, або інша службова особа, на яку згідно з
наказом керівника підприємства покладається
відповідальність за організацію діловодства.
Якщо на підприємстві від самого початку
діяльності не розробити номенклатуру, то в
подальшому буде дуже складно групувати
документи у справи, не забезпечуватиметься
їх облік і пошук та неможливим буде відбір
документів для зберігання.
Отже, на шляху до якісного забезпечення
збереженості документів підприємства першим
важливим завданням працівника служби діловодства або секретаря підприємства є саме
підготовка номенклатури справ.

Шляхи підготовки номенклатури справ
На підприємстві мають бути розроблені,
погоджені та затверджені:
 зведена номенклатура справ;
 номенклатури справ кожного структурного
підрозділу та первинної громадської організації
(наприклад, профспілки), що діє на цьому підприємстві.
Для виконання такого комплексного зав
дання має бути обраний один з двох шляхів.
Перший: розроблення номенклатур справ
структурних підрозділів покладається на працівників, відповідальних за діловодство в цих
підрозділах. Кожна з підготовлених номенк
латур підписується керівником відповідного структурного підрозділу і погоджується з
експертною комісією (далі – ЕК) структурного підрозділу (за наявності такої комісії у
відповідному структурному підрозділі) та з

Увага!
Номенклатура справ первинної громадської організації не входить до структури
зведеної номенклатури справ, а розробляється й затверджується головою профспілки як самостійний документ.
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керівником архівного підрозділу (архіву) підприємства. Після чого номенклатури справ усіх
структурних підрозділів зводяться службою
діловодства (секретарем) в єдину (так звану
зведену) номенклатуру справ підприємства.

Увага!
До зведеної номенклатури справ не включають справи окремих структурних підрозділів, у яких виконуються та зберігаються
документи з обмеженим доступом, що
мають гриф «Таємно» та «Цілком таємно»:
наприклад, справи відділу режимно-секретної роботи. До номенклатури справ також не
включають друковані видання, довідники,
бюлетені, реферативні журнали, експресінформацію та інші подібні матеріали.

Другий: працівник (секретар, завідувач канцелярії, керівник служби діловодства тощо), відповідальний за підготовку номенклатури справ
підприємства, зібравши пропозиції та вивчивши
напрями діяльності, а також склад і зміст документів усіх структурних підрозділів, може самостійно
підготувати проект зведеної номенклатури справ,
а після затвердження розподілити її за розділами
між відповідними структурними підрозділами.
Відзначимо, що перший шлях справді відповідає вимогам нормативно-правових актів
щодо розроблення номенклатур справ, але він
може бути реалізований лише за наявності у
структурних підрозділах працівників, здатних
кваліфіковано скласти номенклатуру справ.
Другий шлях не є унормованим, проте саме
він найчастіше обирається на практиці. Отже,
вирішуйте самостійно, який шлях з підготовки
номенклатур справ доцільніше обрати.
Таким чином, зведена номенклатура справ
підприємства складається з номенклатур справ
його структурних підрозділів і містить заголов
ки всіх справ (окрім таємних), заведених на
цьому підприємстві.
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Окрім традиційних паперових справ у
номенклатурі справ сучасних підприємств
обов’язково передбачають справи, що містять
електронні документи з електронно-цифровим
підписом і створюються лише в електронній
формі.

Увага!
Філії, відділення та інші відокремлені установи, що належать до сфери управління
підприємства, але мають статус самостійних юридичних осіб, окремо складають
свої номенклатури справ, які не потрібно
включати до зведеної номенклатури справ
підприємства.
Складанню зазначених номенклатур справ
має передувати серйозна підготовча робота,
під час якої аналізується діяльність підприємства в цілому, досліджуються напрями роботи
кожного структурного підрозділу окремо, вивчається склад, зміст та кількість документів, що
утворюються у процесі діяльності відповідного
підприємства. Під час виконання цієї роботи слід
використовувати джерела, що містять інформацію про мету й предмет діяльності, про завдання
та функції, що їх має здійснювати конкретне
підприємство. Такими джерелами, передусім, є:
 статут підприємства;
 положення про структурні підрозділи;
 штатні розписи;
 посадові інструкції працівників;
 плани та звіти про роботу;
 переліки (класифікатори) документів із
строками зберігання (за їх наявності на підприємстві).

Принципи побудови номенклатури справ
Під час складання зведеної номенклатури
справ підприємства застосовується структурний або функціональний принцип побудови
її змісту.
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Структурний принцип використовується
в основному на великих та середніх підприємствах, які мають певну визначену структуру.
Розділами зведеної номенклатури справ, побудованої за структурним принципом, будуть
назви структурних підрозділів, наприклад:
 «Загальний відділ»;
 «Організаційний відділ»;
 «Планово-економічний відділ»;
 «Відділ маркетингу і продажів»;
 «Відділ інформаційних систем»;
 «Відділ кадрів»;
 «Юридичний відділ»;
 «Фінансовий відділ»;
 «Господарський відділ»;
 «Транспортний відділ».
При цьому першим розділом, як правило,
зазначається служба діловодства (управління
справами, загальний відділ, відділ діловодства
та контролю або канцелярія), а потім усі інші
структурні підрозділи відповідно до штатного
розпису.
Функціональний принцип побудови зведеної номенклатури справ використовується
на невеликих підприємствах, що не мають
структури (найчастіше тих, що є суб’єктами підприємницької діяльності недержавної форми
власності). Розділи такої номенклатури справ
відображають функції та (або) напрями діяльності цього підприємства, наприклад:
 «Керівництво»;
 «Планування та прогнозування»;
 «Маркетинг і реклама»;
 «Організація виробничої діяльності»;
 «Матеріально-технічне постачання»;
 «Облік та звітність»;
 «Робота з кадрами»;
 «Адміністративно-господарське обслуговування».

Структура тексту номенклатури справ
Текст номенклатури справ оформлюють
у вигляді таблиці, що має п’ять обов’язкових
граф (додаток 16):
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 1 ― Індекс справи;
 2 ― Заголовок справи (тому, частини);
 3 ― Кількість справ (томів, частин);
 4 ― Строк зберігання справи (тому, час-

тини) і номери статей за переліком;
 5 ― Примітки.

У першій графі проставляють індекс справи, який складається з індексу структурного
підрозділу підприємства (згідно зі штатним
розписом) і порядкового номера справи, наприклад: 01–07, де 01 ― індекс структурного
підрозділу; 07 ― номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.
У другій графі наводять заголовок справи.
Він має відображати види документів, що зберігаються у відповідній справі, й розкривати їх
зміст. Основною частиною заголовка є стислий
виклад питання, з якого заводять справу. Заголовки в номенклатурі справ мають бути короткими, чіткими, гранично точними. Заголовок
справи викладають у певній послідовності
за такою формою: вид документів ― автор
(кореспондент) ― виклад питання ― період
створення документів. Наприклад: «Накази
генерального директора підприємства з
адміністративно-господарських питань за
2016 рік», «Протоколи засідань атестаційної
комісії за 2017 рік».
У окремих випадках послідовність подання
елементів заголовка може бути дещо змінена.
Це, насамперед, стосується відомостей про
авторів та кореспондентів, наприклад: «Доповідні записки з питань кадрової роботи
та охорони праці, що подаються відділом
кадрів керівництву підприємства». Проте
вид документів (постанови, розпорядження,
накази, протоколи, акти, доповідні записки
тощо) завжди вказують на початку заголовка.
Відомості про копійність документів можна зазначити лише наприкінці заголовка, наприклад:
«Положення про планово-економічний відділ
(копія)», «Посадові інструкції працівників
загального відділу (копії)».
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У заголовках справ, які містять документи з
одного питання, але не пов’язані послідовністю
організації діловодства, вживають узагальнений
термін «документи», а основні види документів,
згрупованих у справі, зазначають у дужках,
наприклад: «Документи (довідки, доповідні записки, огляди) про підготовку та підвищення
кваліфікації кадрів».
У заголовках справ, що містять листування,
обов’язково зазначають кореспондента та
питання, з якого заводять справу, наприклад:
«Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими
установами, підприємствами та організаціями з правових питань, у тому числі про
роз’яснення законодавства».
Якщо у справі групується планово-звітна документація, то в заголовку обов’язково вказують
період (місяць, квартал, рік), за який створено документ, наприклад: «Річний план підприємства з
основної діяльності», «Оперативні (щотижневі)
звіти про роботу підприємства» тощо. Крім
того, в заголовку справи, що містить плановозвітну документацію, має бути зазначено номер
чи умовне позначення (код, шифр) форми планузвіту за наявності такого позначення.
Третю графу заповнюють із закінченням
діловодного року, коли відомо, яка кількість
справ утворилась у минулому діловодному
році. Ці дані відображають й у підсумковому
записі, який обов’язково оформлюють вже
після закінчення діловодного року.
У четвертій графі справ вказують строки
зберігання та посилання на статті відповідного
переліку типових документів із зазначенням
строків зберігання документів або відомчого
(галузевого) переліку документів зі строками
зберігання. В окремих випадках, якщо передбачається формувати у справі документи з
різними тимчасовими строками зберігання,
встановлюють максимальний строк зберігання (наприклад, справа з документами, строки
зберігання яких встановлені 3 і 5 років, повинна
мати строк зберігання 5 років).
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Додаток 16
Форма зведеної номенклатури справ підприємства
(формат А4, 210 х 297 мм)
_________________________
(найменування підприємства)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
__________ № ____________
_________________________
(місце складання)

на__________________ рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
___________ ________________
(особистий підпис)

(ініціали, прізвище)

________________
(дата)

Індекс
справи
1

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількість справ
(томів, частин)

Строк зберігання справи
(тому, частини) і номери Примітки
статей за переліком
4
5

2
3
__________________________________________________________
(назва розділу)*

01-01
01-02

__________________________________________________________
(назва розділу)

02-01
02-02

__________________________________________________________
(назва розділу)

03-01
03-02

_______________________		

___________ 		

(посада керівника служби діловодства)		

(особистий підпис) 		

______________
(ініціали, прізвище)

Віза посадової особи, відповідальної за архів підприємства
СХВАЛЕНО			
			
Протокол засідання ЕК					
підприємства					
____________№_______
				

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК,
ЕПК державного архіву, ЕК
архівного відділу або
ЕК органу вищого рівня
____________№_______

* Зазначають найменування структурного підрозділу або напрям діяльності підприємства.
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Для документів, не передбачених переліком
типових документів, строки зберігання встановлюють на підставі їх вивчення ЕК підприємства
за погодженням з експертно-перевірною комісією (далі — ЕПК) відповідного державного
архіву. При цьому у п’ятій графі роблять примітку: «Строк зберігання встановлений ЕПК
______________________________________,
(найменування державного архіву)

протокол від _________ № __». Якщо до строку
зберігання додана відмітка «ЕПК», це означає,
що документи цієї категорії можуть мати культурне та практичне значення і підлягають постійному зберіганню. Це питання вирішується
за погодженням з ЕПК відповідного державного архіву після закінчення діловодного року.
Під час формування у справу документів
з грифом «Для службового користування»
(незалежно від їх змісту) строк зберігання
справи не встановлюють, а в четвертій графі
проставляють відмітку «ЕК». Із закінченням
діловодного року цю справу переглядає ЕК й
визначає строк її зберігання. За необхідності
ЕК може прийняти рішення щодо переформування документів такої справи. У цьому разі
документи постійного строку зберігання мають
бути згруповані в окрему справу, яка отримає
самостійний заголовок і буде додатково внесена до номенклатури справ.
Для справ, що містять копійні документи,
строк зберігання не встановлюється, оскільки
ці документи на зберігання не передаються, а в
четвертій графі зазначається: «Доки не мине
потреба» або «До заміни новими».
У п’ятій графі зведеної номенклатури справ
проставляють відмітки про заведення справ,
передавання їх до архіву, про перехідні справи,
про осіб, відповідальних за ведення цієї справи
тощо.

Оформлення підсумкового запису
Наприкінці діловодного року зведена номенклатура справ підприємства та номенклатури справ всіх його структурних підрозділів
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обов’язково закриваються підсумковим записом, у якому зазначаються категорії та кількість
фактично заведених за рік справ (додаток 17).
Підсумкові записи номенклатур справ структурних підрозділів підписують працівники, відповідальні за організацію діловодства у своїх
підрозділах, й передають підсумкові відомості
до служби діловодства. Керівник цієї служби
(або особа, відповідальна за діловодство на підприємстві) у свою чергу зводить усі відомості
разом, підписує підсумковий запис зведеної
номенклатури справ й повідомляє керівнику
архівного підрозділу (або особі, відповідальній
за архів підприємства) про фактичну наявність
справ, заведених на цьому підприємстві за рік.
Щорічно (в кінці кожного діловодного року)
зведена номенклатура справ підприємства та
номенклатури справ його структурних підрозділів переглядаються й уточнюються. Після внесення до них змін та доповнень вони передруковуються. Номенклатури справ структурних
підрозділів підписують керівники цих підрозділів, а зведену номенклатуру справ затверджує
керівник підприємства. Вони вводяться в дію з
1 січня нового року.

Увага!
Один раз на п’ять років або ж у разі наявності
істотних змін у структурі чи напрямах діяльності підприємства зведена номенклатура
справ підлягає перескладанню та повторному
погодженню з відповідним державним архівом.

Кількість примірників номенклатури
справ
Зведена номенклатура справ підприємства
складається у чотирьох примірниках, кожний з
яких повинен мати гриф погодження з ЕПК відповідного державного архіву (якщо на підприємстві створюються документи Національного
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Додаток 17
Форма останнього аркуша зведеної номенклатури справ підприємства
(формат А4, 210 х 297 мм)
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ______ році на підприємстві.
За строками
зберігання

Усього

У тому числі
таких, що переходять
з позначкою «ЕПК»

Постійного
Тривалого
(понад 10 років)
Тимчасового
(до 10 років
включно)
Разом

_______________________
(посада керівника служби діловодства)		

___________
(особистий підпис) 		

_____________
(ініціали, прізвище)

___________________
(дата)

Підсумкові відомості передано до архівного підрозділу підприємства
_______________________

___________

_____________

(посада особи, відповідальної		
за передавання відомостей)

(особистий підпис)

(ініціали, прізвище)

___________________
(дата)
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Справи формуються на підприємстві, як правило, децентралізовано, тобто в структурних підрозділах

архівного фонду; далі — НАФ) або ЕК органу
вищого рівня (якщо на підприємстві не створюються документи НАФ):
 перший (недоторканний) примірник зведеної номенклатури справ зберігається в службі
діловодства підприємства;
 другий ― використовується службою
діловодства як робочий;
 третій ― передається до архівного підрозділу підприємства для контролю за формуванням справ у структурних підрозділах;
 четвертий надсилається до державної архівної установи, архівного відділу міської ради,
в зоні комплектування яких перебуває це підприємство, або до органу вищого рівня, з яким
погоджувалася зведена номенклатура справ.
Структурні підрозділи підприємства отримують витяги з відповідних розділів затвердженої зведеної номенклатура справ для використання в роботі.
Підприємства, у діяльності яких не створюються документи НАФ, можуть складати зведену номенклатуру справ у трьох примірниках,
якщо вони не мають органу вищого рівня, а
якщо в них немає структурного поділу ― у двох
примірниках.

Формування справ
Формування справ — це групування виконаних
документів у справи відповідно до номенклатури справ. Справи формуються на підприємстві, як правило, децентралізовано, тобто в
структурних підрозділах. На невеликих підпри-
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ємствах з обсягом документообігу до 10 тис.
документів на рік можливе централізоване
формування справ в одному зі структурних
підрозділів.
Під час формування справ слід дотримуватися таких загальних правил:
 уміщувати 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 закладів, що
характеризують навчально-виховний процес
(формуються за навчальний рік), документів
театрів, що характеризують сценічну діяльність
(формуються за театральний сезон), справ
фільмів, рукописів, історій хвороб;
 включати до справи документи з одного питання або групи споріднених питань, що
становлять єдиний тематичний комплекс, спочатку ― ініціативний документ, а потім ― усі
інші в логічній послідовності;
 уміщувати у справи лише оригінали або в
разі їх відсутності — засвідчені в установленому
порядку копії документів;
 не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, розмножених копій
та документів, що підлягають поверненню;
 окремо групувати у справи документи
постійного і тимчасового зберігання;
 за обсягом справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30–40 мм завтовшки). Якщо
справа складається з більшої, ніж 250, кількості
аркушів, то її поділяють на томи та частини.
Як виняток, якщо цього потребує специфіка
діяльності підприємства, документи постійного
та тимчасового зберігання, пов’язані з вирішенням одного питання, можуть тимчасово
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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 лише постійного зберігання,
а до іншої — тимчасового.
Документи групуються у справи у хронологічному та/або логічному порядку.
Положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими документами, групуються разом із зазначеними документами.
Накази (розпорядження) з питань основної
діяльності підприємства, з адміністративногосподарських питань, з кадрових питань
(особового складу) групуються в 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. Доцільно в разі великих
обсягів документів накази з кадрових питань
(особового складу), що стосуються різних напрямів діяльності підприємства (прийняття на
роботу, звільнення, преміювання, відрядження,
відпустки тощо), групувати в окремі справи.
Якщо різних видів наказів з кадрових питань
(особового складу) створюється незначна кількість, їх дозволяється групувати за строками їх
зберігання: в одну справу — накази тривалого
строку зберігання, в іншу — тимчасового строку
зберігання.
Документи засідань колегіальних органів
групуються у дві справи:
 протоколи та документи до них (доповіді,
довідки, проекти рішень тощо);
 документи з організації засідань (порядок
денний, макет розміщення, список запрошених
тощо).
Протоколи засідань колегіальних органів
групуються у справи в хронологічному порядку
та за номерами. Документи до засідань зазначених органів систематизуються за датами та
номерами протоколів, а в межах групи доку-
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ментів, що стосуються одного протоколу, — за
порядком денним засідання.
Доручення державних органів та організацій
вищого рівня, а також документи, пов’язані з
їх виконанням, групуються у справи за напрямами діяльності підприємства або за авторами
ініціативних документів. Документи в невеликій
кількості групуються в одну справу. У справі документи систематизуються за датами доручень.
Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справи окремо від проектів цих
документів.
Особові справи формують упродовж усього
часу роботи певної особи на підприємстві. Документи в особових справах розміщують у хронологічній послідовності в міру їх поповнення.
Особова справа містить такі види документів:
 внутрішній опис документів справи;
 заява про прийняття на роботу (контракт);
 направлення або подання;
 особовий листок з обліку кадрів (анкета);
 автобіографія;
 документи про освіту (копії);
 характеристики або рекомендаційні листи;
 витяги або копії з наказів про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника;
 документи про атестацію;
 доповнення до особового листка з обліку кадрів;
 інші документи за необхідності.
Розрахунково-платіжні відомості (особові
рахунки) працівників підприємства систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку, а відомості про виплату коштів
(відомості про нарахування заробітної плати)
повинні бути сформовані щомісяця за рік.
Довідки з місця проживання працівників,
медичні довідки про стан їх здоров’я та інші
подібні документи до особових справ не включають, а групують в окремі справи тимчасового
зберігання.
Копії наказів про стягнення, заохочення,
зміну прізвища тощо також не включають

57

Систематизація та зберігання документів

Листування групується за змістом і кореспондентською ознакою та систематизується в хронологічному порядку

до особової справи у зв’язку із внесенням
відомостей про це в доповнення до особового
листка з обліку кадрів або до трудової книжки.
Листування групується за змістом і кореспондентською ознакою та систематизується в
хронологічному порядку: документ-відповідь
розміщується за документом-запитом.
Звернення громадян з питань роботи підприємства та всі документи з їх розгляду і
виконання групуються окремо від звернень
громадян з особистих питань. 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 та документи з його розгляду
складають у справі самостійну групу. Повторні
звернення та документи з їх розгляду систематизують у справи разом з попередніми.
Методичне керівництво й контроль за формуванням справ на підприємстві та в його
структурних підрозділах здійснюється особою,
відповідальною за діловодство на цьому підприємстві, та архівом підприємства.

Зберігання документів
у діловодстві
Документи з часу їх створення (надходження) і
до передання в архів (архівний підрозділ) підприємства мають зберігатися за місцем їх формування у відповідних структурних підрозділах.
На малих підприємствах справи зберігаються
централізовано в секретаря.

58

Не рекомендується здійснювати формування та зберігання справ у виконавців, оскільки
необізнаність багатьох з них з правилами формування справ нерідко спричиняє порушення
складу й обсягу документів справи, ускладнює
контроль за виконанням документів та довідково-інформаційну роботу з ними.
Керівники структурних підрозділів підприємства та працівники, відповідальні за організацію діловодства в цих підрозділах, зобов’язані
забезпечити збереженість документів і справ.
А працівники архівного підрозділу підприємства (або особа, відповідальна за архів), не
рідше одного разу на рік, як правило, перед
передаванням справ до архіву, здійснюють
перевірки стану зберігання документів та організації діловодства у структурних підрозділах.
Справи в робочих кабінетах мають зберігатись у шафах, що забезпечує їх збереженість та
захист від пилу й світла, а документи, які потребують особливих умов зберігання (зокрема,
особові справи та трудові книжки працівників,
документи, що містять комерційну таємницю,
фінансова документація тощо), — у сейфах
або шафах, що надійно замикаються та опечатуються.
У шафах справи мають бути розміщені вертикально, на корінці кожної з них зазначається
індекс справи за номенклатурою. Задля оперативного пошуку необхідних документів справи
бажано розмістити відповідно до номенклатури, копію якої прикріплюють з внутрішнього
боку дверцят шафи, що дає змогу легко (за
індексом) знайти необхідну справу.
Магнітні стрічки та цифрові носії інформації з фонограмами засідань колегіального органу зберігаються в секретаря цього органу. На
стрічці та коробці робиться відмітка про дату
засідання й час запису. Секретар колегіального
органу відповідає за їх зберігання.
Документи особових справ бажано вміщувати до папок-реєстраторів, які значно полегшують
роботу з розміщення нових або тимчасово вилучених документів. Особові справи системати-
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зують і зберігають за їх номерами або за алфавітом осіб чи назвами структурних підрозділів
відповідно до штатного розпису. За наявності на
підприємстві значної кількості особових справ їх
реєструють відповідно до порядкових номерів і
відміток на обкладинках справ у спеціальному
журналі обліку особових справ.

Увага!
Особові справи зберігаються в кадровій
службі окремо від інших справ, відповідальність за їх збереженість несе керівник
цієї служби.
Завершені справи постійного і тривалого
(понад 10 років) зберігання знаходяться за
місцем їх формування протягом двох років,
потім їх передають до архіву підприємства.

Видавання документів і справ
у користування
У разі виникнення у працівників підприємства
протягом діловодного року виробничої пот
реби в окремих документах, включених до
справи, їх вилучення зі справи здійснює особа,
відповідальна за діловодство в структурному
підрозділі, а на місце вилучених документів підкладають картку-замінник, в якому зазначають:
 коли, кому і на який строк видано документ;
 підписи осіб, які видали та прийняли
документ.
Видавання справ у тимчасове користування
іншим структурним підрозділам підприємства
або іншим юридичним особам здійснюється з
дозволу керівника підприємства. При цьому
іншим юридичним особам справи видаються
на підставі їх письмових запитів.
На видану справу заводиться картка-замінник справи, у якій зазначають:
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 заголовок справи;
 індекс за номенклатурою справ;
 дату видавання;
 особу, якій видано справу;
 дату повернення;
 підписи осіб, які видали та прийняли

справу.
Картку-замінник вміщують на місце виданої
справи.
Видавання в тимчасове користування іншим
підприємствам справ поточного діловодства
оформляють актом, що складається у двох
примірниках, перший з яких залишається на
підприємстві, а другий видається замовнику.
Акт підписують керівники підприємств, які
передають та одержують документи, його
скріплюють гербовими (основними) печатками
(за наявності таких печаток). Після повернення
справ у кожному примірнику акта робиться
відповідний запис.
Перед видаванням справ з поточного діловодства та після їх повернення обов’язково проводиться поаркушна перевірка кожної справи
в присутності представників підприємств, які
передають та одержують справи. Справи, як
правило, видають у тимчасове користування
на строк, що не перевищує одного місяця.
Вилучення справ або окремих документів зі
справ і передавання їх у постійне користування іншим підприємствам забороняється. Лише

Увага!
Після завершення діловодного року видавання співробітникам окремих документів зі
справ не дозволяється. А за необхідності в
користуванні певними документами може
бути видано всю справу.
в окремих випадках згідно з письмовою постановою судово-слідчих органів у зв’язку зі
справами, що перебувають у їх провадженні, за
письмовою вказівкою керівника підприємства
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У разі вилучення з особової справи за
вказівкою керівника підприємства
будь-яких документів працівник
кадрової служби зобов’язаний зробити в її внутрішньому описі відповідний запис
здійснюється вилучення оригіналів необхідних
справ або окремих документів. У разі вилучення
оригіналів справ або документів складається акт у
двох примірниках, перший з яких залишається на
підприємстві, а другий передається відповідному
судово-слідчому органу. Зі справ або документів,
що вилучаються, обов’язково знімають копії, які
мають бути засвідчені в установленому порядку.
У разі вилучення з особової справи за вказівкою керівника підприємства будь-яких доку-
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ментів працівник кадрової служби зобов’язаний
зробити в її внутрішньому описі відповідний
запис.
Під час роботи зі справами, виданими в тимчасове користування, забороняється вносити
будь-які виправлення в раніше зроблені записи,
робити нові записи, вилучати зі справи або
вміщувати до неї документи, розголошувати
відомості, що в них містяться.

Увага!
Особові справи видають у тимчасове користування лише певним посадовим особам за
рішенням керівника підприємства. Список
таких осіб готує та подає на затвердження
керівнику підприємства керівник кадрової
служби. При цьому особові справи не видають
на руки працівникам, на яких вони заведені.
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