


 

1. Загальні положення 

1.1. Інструкція з діловодства (далі — Інструкція) Економіко-технологічного інституту 

імені Роберта Ельворті (далі — Інститут) встановлює загальні правила документування 

управлінської діяльності Інституту і регламентує порядок роботи з документами в 

Інституті з моменту їх створення (надходження) до моменту відправлення або 

передавання в архів — незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, що 

міститься в документах. 

1.2. Інструкцію розроблено згідно з вимогами:  

 законодавства України; 

 національних стандартів України ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів», ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять», що встановлюють порядок складання і оформлювання документів, 

містять визначення понять, а також Національного стандарту України ДСТУ 4423-2005 

«Інформація та документація. Керування документаційними процесами»; 

 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних рганах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5. 

1.3. Інструкція визначає порядок загального та кадрового діловодства в Інституті. 

1.4. Порядок складання, оформлення, погодження, реєстрації договорів і додатків до них, 

формування договорів у справи врегульовано окремою процедурою (інструкцією) 

адміністрування договорів та іншими внутрішніми нормативними документами щодо 

ведення договірної роботи в Інституті. 

1.5. Відповідно до Статуту Інституту відповідальність за організацію документообігу і 

діловодства в Інституті несе ректор Інституту. 

За організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах, зміст, 

якість та належне оформлення документів, відповідальні керівники та завідувачі кафедр.  

1.6. Організація діловодства в Інституті покладається на відділ кадрів (далі — служба 

діловодства). 

1.7. Основними завданнями служби діловодства є: 

 встановлення в Інституті єдиного порядку документування управлінської інформації і 

роботи з документами; 

 розробка інструкції з діловодства та зведення номенклатури справ Інституту; 

 реєстрація вхідної, вихідної та внутрішньої документації, наказів з основної діяльності 

та з адміністративно-господарських питань; 

 організація формування справ та їх підготовка до передавання в архів Інституту; 

1.10. Організація діловодства у структурних підрозділах Інституту покладається на осіб, 

призначених наказом ректора Інституту.  

1.11. Усі працівники Інституту зобов’язані дотримувати вимог Інструкції.  

1.12. Усі працівники Інституту зобов’язанні виконувати рекомендації та вказівки служби 

діловодства з питань роботи з документами. 

 

2. Документування управлінської інформації 

2.1. Загальні вимоги до створення документів 

2.1.1. Права на створення, підписання, погодження, затвердження документів в Інституті 

визначаються актами законодавства, Статутом Інституту, положеннями,  посадовими 

інструкціями.  

2.1.2. Класи управлінської документації визначають згідно з Державним класифікатором 

управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Держстандарту від 

31.12.1998 № 1024 (далі — ДКУД).  

Одним із класів управлінської документації, що забезпечує організацію процесів 

управління, є організаційно-розпорядча документація. Склад реквізитів та порядок 

оформлення організаційно-розпорядчої документації визначаються за ДСТУ 4163-2003 



 

«Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-

розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (далі — ДСТУ 4163-

2003). 

2.1.3. Кожен документ має містити всі обов’язкові реквізити, розташовані у визначеному 

порядку, а саме: найменування Інституту — автора документа, назву виду документа 

(крім листів), дату, реєстраційний індекс, заголовок до тексту, текст, підпис.  

Під час підготовки та оформлення документів поряд із обов’язковими використовують й 

інші реквізити, якщо це відповідає призначенню того чи того документа або способу його 

опрацювання.  

2.1.4. Інститут здійснює діловодство державною мовою. Документи, призначені для 

розсилання іноземним адресатам, складають українською мовою, мовою держави-

адресата або однією з мов міжнародного спілкування.  

2.1.5. Документи, які виготовляють за допомогою друкувальних засобів, оформлюють 

відповідно до вимог, наведених у Додатку 1. 

Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та доповідні записки тощо), авторами 

яких є працівники Інституту, дозволено, як виняток, оформлювати рукописним способом. 

2.2. Виготовлення бланків документів 

2.2.1. Організаційно-розпорядчі документи оформлюють на бланках, які виготовляють 

згідно з вимогами Інструкції. 

Для виготовлення бланків використовують аркуші паперу формату А4 (210 × 297 мм) та 

А5 (148 × 210 мм). 

На бланках формату А4 оформлюють розпорядчі документи й документи постійного 

строку зберігання. На бланках формату А5 — розпорядчі документи тимчасового строку 

зберігання (за потреби) та витяги з документів із незначним обсягом тексту.  

Ширина берегів бланків становить: ліве — 30 мм; праве — 10 мм; верхнє та нижнє — 20 мм. 

2.2.2.В Інституті використовують такі бланки документів: 

 загальні бланки для створення різних видів документів — без зазначення назви виду 

документа (див. Додаток 2); 

 бланки листів (див. Додатки 3 і 4); 

 бланки конкретного виду документа — із зазначенням назви виду документа (див. 

Додаток 5). 

2.2.3. Бланки листів і бланки конкретних видів документів виготовляють із кутовим або 

поздовжнім розташуванням реквізитів, бланки наказів — із поздовжнім розташуванням 

реквізитів. Реквізити бланків розташовують центрованим способом — початок і кінець 

кожного рядка реквізиту однаково віддаляють від меж зони розташування. 

2.2.4. Бланки документів структурних підрозділів застосовують, якщо керівники 

структурних підрозділів мають право підписувати документи в межах повноважень, 

визначених посадовими інструкціями чи положеннями про структурні підрозділи. 

2.2.5. Бланки, що містять реквізити, подані іноземною мовою, в межах України не 

використовують.  

2.2.6. Бланки наказів і бланки листів, що надсилатимуть органи вищого рівня: 

 виготовляють друкарським способом на білому папері високої якості фарбами 

насичених кольорів; 

 нумерують та обліковують у журналі обліку бланків (див. Додаток 6). 

Порядкові номери бланків проставляють нумератором, друкарським або іншим способом 

на нижньому березі зворотного боку бланка або на лівому березі лицьового боку бланка.  

Осіб, відповідальних за облік, зберігання та використання бланків, призначають наказом 

ректора Інституту. 

Бланки листів, які не надсилатимуть органам вищого рівня, і бланки внутрішніх 

документів (доповідних, пояснювальних записок тощо) створюють за допомогою 

комп’ютерної техніки. 

2.2.7. Окремі внутрішні документи, призначені для інформаційного обміну між 

працівниками Інституту (заяви, доповідні записки, довідки), на бланках не оформлюють. 



 

2.3. Оформлення реквізитів документів 

2.3.1. Організаційно-розпорядчі документи створюють та оформлюють відповідно до 

вимог ДСТУ 4163-2003. 

 

Зображення емблеми Інституту 

 

2.3.2. Зображення емблеми Інституту, розташовують на бланку ліворуч від найменування 

Інституту. 

Розміщення емблеми Інституту на верхньому березі дозволено:  

 на бланках із кутовим розташуванням реквізитів — над серединою рядків із 

найменуванням Інституту; 

 на бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів — у центрі верхнього берега 

бланка. 

Рекомендована висота зображення емблеми, розташованих на верхньому березі бланка, — 

17 мм. 

 

Коди 

2.3.3. Код Інституту проставляють згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ).  

На бланках листів код Інституту розташовують після реквізиту «Довідкові дані про 

установу».  

Код форми документа (за наявності у ДКУД) зазначають на бланках вище назви виду 

документа, праворуч. 

 

Найменування Інституту 

2.3.4. Найменування Інституту — автора документа має відповідати найменуванню, 

зазначеному в Статуті Інституту. 

 

Довідкові дані про Інститут 

2.3.5. Довідкові дані про Інститут мають містити: поштову адресу, номери телефонів, 

номери рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо.  

Довідкові дані про Інститут наводять нижче найменування закладу або структурного 

підрозділу. 

Реквізити поштової адреси зазначають у такій послідовності: назва вулиці, номер 

будинку, назви населеного пункту, району, області та поштовий індекс. 

 

Назва виду документа 

2.3.6. Назву виду документа (наказ, протокол, доповідна записка тощо) зазначають на 

загальних бланках. Вона має відповідати назвам, передбаченим ДКУД. Назву виду 

документа друкують великими літерами: 

 на бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів — у центрі рядка під реквізитом 

«Найменування закладу»; 

 на бланках із кутовим розташуванням реквізитів — у лівому кутку під реквізитом 

«Найменування закладу». 

 

Дата документа 
2.3.7. Датою документа є дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або 

видання.  

2.3.8. Дату документа зазначають арабськими цифрами в один рядок у такій 

послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць позначають двома парами цифр, 

розділеними крапкою. Перед однозначними числами додають «0» (нуль). Рік позначають 

чотирма цифрами. Крапку наприкінці не ставлять. Наприклад: 05.01.2015.  



 

У посиланнях на нормативно-правові акти та документи, що містять відомості 

фінансового характеру, застосовують словесно-цифровий спосіб написання дат із 

проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо відповідне число є однозначним: 03 

грудня 2018 року. Дозволено вживати скорочений варіант слова «рік»: 03 грудня 2018 р. 

Дату розташовують на бланку у спеціально визначеному місці.  

2.3.9. Якщо документ складено не на бланку, дату проставляють нижче підпису ліворуч.  

2.3.10. Обов’язковому датуванню та підписанню підлягають усі службові відмітки на 

документах, пов’язані з проходженням та виконанням документів: резолюції, погодження, 

візи, відмітки про виконання документа і направлення його до справи.  

 

Реєстраційний індекс документа 

2.3.11. Індекси — умовні позначення, що надають документам під час реєстрації.  

2.3.12. Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа в межах 

відповідної групи документів (вхідні, вихідні, внутрішні тощо) та індексів, передбачених 

номенклатурою справ і класифікаторами Інституту (класифікатором структурних 

підрозділів, класифікатором кореспондентів тощо).  

2.3.13. Частини реєстраційного індексу відокремлюють правобічною похилою рискою.  

2.3.14. Реєстраційні індекси вхідних документів складаються з порядкового номера та 

індексу кореспондента, наприклад: 1845/03, де 1845 — порядковий номер, а 03 — індекс 

кореспондента за класифікатором.  

2.3.15. Реєстраційні індекси вихідних документів мають таку структуру: індекс за 

номенклатурою справ та порядковий номер, наприклад: 04-17/2358, де 04-17 — індекс 

справи за номенклатурою, 2358 — порядковий номер.  

2.3.16. До реєстраційних індексів документів, що мають гриф «Конфіденційно», додають 

відмітку «К»: 120/02-15 К. 

Реєстраційний індекс документа проставляють на бланку після знака «№» на одному рівні 

з датою документа. 

2.3.17. Реєстраційні індекси наказів з кадрових питань мають таку структуру: 

№ (порядковий номер за відповідним журналом реєстрації) (літерний індекс), 

де літерний індекс: 

к/тр — для наказів з кадрових питань тривалого (75 р.) строку зберігання; 

к/тм — для наказів з кадрових питань тимчасового (5 р.) строку зберігання. 

 

Посилання на реєстраційний індекс і дату 
2.3.17. Посилання на реєстраційний індекс і дату оформлюють на вихідних документах. 

Цей реквізит є обов’язковим і включає реєстраційний індекс і дату того документа, на 

який дають відповідь. Посилання на реєстраційний індекс і дату розташовують нижче або 

на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку. 

 

Місце складення або видання 
2.3.18. Відомості про місце складення (м. ________) наводять у всіх документах, крім 

листів, і розташовують між реквізитами «Дата документа» та «Реєстраційний індекс 

документа». 

 

 

Гриф обмеження доступу 
2.3.19. Гриф обмеження доступу до документа («Конфіденційно») розташовують у правій 

частині верхнього берега документа, вище реквізиту «Адресат» або «Гриф затвердження».  

 

 

 

Адресат 



 

2.3.20. Документи адресують юридичним особам (підприємствам, установам, 

організаціям; далі — підприємство), їх структурним підрозділам або конкретним 

посадовим особам.  

2.3.21. Якщо документ адресовано юридичній особі або структурному підрозділу, у 

реквізиті «Адресат» зазначають назву юридичної особи (підрозділу) у називному 

відмінку. Наприклад:  

                                                                             Державний архів 

Кіровоградської області 

 

2.3.22. Якщо документ адресовано керівникові структурного підрозділу, у реквізиті 

«Адресат» наводять найменування юридичної особи в називному відмінку, назву посади 

(із зазначенням структурного підрозділу) та прізвище адресата в давальному відмінку. 

Наприклад:  

                                                                             Міністерство палива і енергетики 

Директору департаменту з питань 

виробництва традиційних видів палива 

Тихому П. Р. 

 

2.3.23. Якщо документ адресовано керівникові юридичної особи або його заступникові, 

найменування юридичної особи входить до складу назви посади адресата, яке зазначають 

у давальному відмінку. Наприклад: 

                                                                             Голові _________ обласної 

державної адміністрації  

Хороброму С. О. 

2.3.24. Якщо документ адресовано кільком однорідним за характером діяльності 

юридичним особам, у реквізиті «Адресат» подають узагальнене найменування адресатів. 

Наприклад: 

                                                                             Філіям товариства 

2.3.25. На документах не зазначають більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед 

найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не додають. Якщо документ має 

більше чотирьох адресатів, складають список розсилання, а на кожному примірнику 

документа наводять узагальнене найменування адресатів. 

2.3.26. При розсиланні документів разовим кореспондентам до реквізиту «Адресат» 

додають поштову адресу. Порядок і форма запису адреси мають відповідати Правилам 

надання послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою КМУ від 05.03.2009 № 270. 

Наприклад: 

                                                                              Спілка машинобудівників  

вул. Центральна, буд. 13,  

м. Озерськ, 01234  

На документах, адресованих постійним кореспондентам або органам законодавчої і 

виконавчої влади, поштову адресу не зазначають. 

2.3.27. Якщо документ має бути надісланий фізичній особі, у реквізиті «Адресат» 

вказують прізвище, ім’я та по батькові адресата в називному відмінку, його поштову 

адресу. Наприклад: 

                                                                              Гончарук Олександр Ярославович 

вул. Кришталева, буд. 13, кв. 118, 

м. Київ, 03178 

2.3.28. Реквізит «Адресат» розташовують на відстані 92 мм від межі лівого берега 

документа. Відстань між складовими частинами реквізиту «Адресат» становить 1,5 

міжрядкового інтервалу. 

 

 

 



 

Гриф затвердження документа 

2.3.29. Положення про структурні підрозділи, штатний розпис, структуру та штатну 

чисельність, правила, порядки та інші документи нормативно-правового або 

нормативного характеру затверджують наказом ректора Інституту. 

Ректор Інституту особисто затверджує документи, що не потребують додаткових вказівок, 

завдань щодо їх упровадження або виконання (протоколи, акти, плани, звіти, кошториси, 

посадові інструкції, програми, нормативи тощо). 

Якщо документ затверджує конкретна посадова особа, гриф затвердження оформляють 

відповідно до ДСТУ 4163-2003. 

Перелік документів, що підлягають затвердженню із проставлянням грифа, наведено в 

Додатку 7. 

Якщо документ затверджують наказом, гриф затвердження складається зі слова 

«ЗАТВЕРДЖЕНО», назви виду затверджувального документа в називному відмінку, його 

дати й номера. Наприклад: 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ректора ЕТІ імені Роберта 

Ельворті 

31.08.2020 № 98 

2.3.30. Якщо документ затверджує ректор Інституту без видання розпорядчого документа, 

гриф затвердження складається зі слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, 

підпису, ініціалів і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. 

Наприклад:  

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 
_________ С.С. Дубровський 

05.08.2020 

2.3.31. Гриф затвердження розташовують у правому верхньому кутку першого аркуша 

документа. 

 

Резолюція 
2.3.32. Резолюція — напис на документі, зроблений посадовою особою, в якому стисло 

викладено прийняте нею рішення щодо виконання документа.  

2.3.33. Резолюція має такий склад: прізвище в давальному відмінку та ініціали виконавця 

(виконавців), зміст доручення, строк виконання, особистий підпис керівника, дата 

резолюції. 

2.3.34. Якщо доручення адресовано кільком особам, головним виконавцем документа є 

особа, зазначена першою. Вона наділена правом координувати роботу інших виконавців 

та скликати наради з ними. Першим з-поміж виконавців, як правило, зазначають особу, 

яка обіймає вищу посаду.  

2.3.35. Якщо текст документа містить точні формулювання завдань і дати їх виконання, 

обсяг резолюції обмежують такими елементами: перелік виконавців, підпис автора 

резолюції, дата резолюції. 

2.3.36. Резолюцію розташовують безпосередньо на документі, нижче реквізиту «Адресат», 

паралельно з основним текстом. Якщо місця для резолюції недостатньо, її проставляють 

на вільному від тексту місці у верхній частині лицьового боку першого аркуша документа, 

але не на березі, призначеному для підшивання.  

Якщо документ підлягає поверненню або обсяг резолюції значний, резолюцію 

оформлюють на окремих аркушах або спеціальних бланках із зазначенням реєстраційного 

індексу і дати документа, якого вона стосується. 

Заголовок до тексту документа 



 

2.3.37. Заголовок до тексту документа має стисло й узагальнено передавати його зміст. 

Заголовок формулює укладач документа. Заголовок до тексту документа не має 

перевищувати 150 знаків (5 рядків). Крапку наприкінці заголовка не ставлять.  

2.3.38. Заголовок до тексту документа відповідає на запитання «про що?», «кого?», 

«чого?»: «Наказ (про що?) про надання відпустки»; «Протокол (чого?) засідання 

експертної комісії», «Посадова інструкція (кого?) менеджера з персоналу».  

Заголовок до тексту документа друкують без відступу від межі лівого берега. 

Без заголовка дозволено складати телеграми й телефонограми. 

 

Відмітка про контроль 
2.3.39. Відмітка про контроль засвідчує, що документ узято на контроль для забезпечення 

його виконання у визначений строк. 

2.3.40. Відмітка про контроль виглядає так: «К» або «Контроль». Її проставляють від руки 

або за допомогою штампа на лівому березі першої сторінки документа, на рівні заголовка 

до тексту.  

Якщо документ підлягає поверненню автору (юридичній чи фізичній особі), відмітку про 

контроль роблять на окремому аркуші для резолюції. 

 

Текст документа 

2.3.41. Текст документа має відповідати орфографічним, лексичним, морфологічним, 

синтаксичним, стилістичним і пунктуаційним нормам. 

При написанні документів застосовують діловий стиль із нейтральним тоном викладення, 

позбавлений образності, емоційності та авторського стилю. Інформацію подають стисло, 

чітко, об’єктивно, логічно, без повторів, а також слів і висловів, що не мають змістового 

навантаження або можуть тлумачитися неоднозначно. 

Текст кожного документа має стосуватися лише того питання, яке сформульовано в 

заголовку до тексту.  

2.3.42. Текст документів подають у вигляді суцільного зв’язного тексту, анкети або 

таблиці. Можливе поєднання зазначених форм.  

2.3.43. Форму суцільного зв’язного тексту використовують для викладення інформації про 

управлінські дії — у положеннях, порядках, правилах, наказах, протоколах і листах.  

Суцільний зв’язний текст складається з двох частин. У першій (вступній) частині 

зазначають підстави або мету створення документа, у другій (заключній) частині наводять 

висновки, пропозиції, рішення, прохання. В окремих випадках після вступної частини 

викладають мотивувальну частину, де обґрунтовують позицію Товариства щодо 

порушених у документі питань. 

2.3.44. У текстах документів, підготовлених відповідно до документів інших підприємств 

або згідно з раніше виданими документами, зазначають реквізити цих документів у такій 

послідовності: назва виду документа, найменування автора документа, дата, 

реєстраційний номер, заголовок до тексту.  

2.3.45. Тексти складних і великих за обсягом документів (положень, правил, інструкцій, 

звітів тощо) поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Пункти нумерують 

арабськими цифрами з крапкою, підпункти — арабськими цифрами з дужкою.  

За потреби розділи поділяють на глави, а також нумерують римськими цифрами.  

2.3.46. Форму анкети використовують для подання тексту, що містить характеристику 

одного об’єкта за певними ознаками.  

2.3.47. Табличну форму використовують для подання тексту, що містить опис багатьох 

об’єктів за певним набором ознак (звітно-статистичні, бухгалтерські, банківські, кадрові 

документи тощо). 

Заголовки граф таблиці пишуть з великої літери, підзаголовки — з малої літери, якщо 

вони становлять одне ціле із заголовком, а також з великої літери, якщо мають самостійне 

значення. Крапки в кінці заголовків і підзаголовків граф не ставлять.  



 

Заголовки й підзаголовки граф і рядків таблиці подають у формі іменників у називному 

відмінку однини.  

У заголовках і підзаголовках граф і рядків таблиці вживають лише загальноприйняті 

умовні позначення та скорочення.  

У багатосторінкових таблицях, задля уникнення перенесення заголовка на нову сторінку, 

графи нумерують. На кожній наступній сторінці замість заголовка вміщують лише рядок з 

номерами граф. 

 

Відмітки про наявність додатків 

2.3.48. Додатки можуть бути трьох видів:  

 документи, затверджені розпорядчими документами (інструкції, правила, порядки 

тощо); 

 які доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа (графіки, переліки 

тощо); 

 документи, що надсилають із супровідним листом. 

2.3.49. На додатках, що затверджують розпорядчими документами, проставляють гриф 

затвердження згідно з пунктами 2.3.29-2.3.31 Інструкції. 

2.3.50. На додатках довідкового характеру (графіках, схемах, таблицях, переліках тощо) 

оформлюють відмітку з посиланням на основний документ із зазначенням його дати й 

номера. Наприклад: 

                                                                              Додаток 

до наказу ректора ЕТІ імені  

Роберта Ельворті 

29.12.2019 № 295 

2.3.51. У тексті основних документів відмітки про наявність додатків подають у таких 

формулюваннях: «що додається», «згідно з додатком», «(Додаток 1)», «відповідно до 

додатка 2», «(див. додаток 3)».  

2.3.52. Додатки оформлюють на стандартних аркушах паперу. На другому і наступних 

аркушах багатосторінкових додатків, у верхньому правому кутку роблять відмітки: 

«Продовження додатка», «Продовження додатка 1», «Закінчення додатка».  

2.3.53. За наявності кількох додатків їх нумерують арабськими цифрами. Знак «№» перед 

номерами додатків не ставлять: «Додаток 1», «Додаток 2» тощо.  

2.3.54. Додатки до документа візують: виконавець, що підготував документ; керівник 

структурного підрозділу, де створено документ.  

2.3.55. Додатки нормативного характеру (положення, інструкції, правила, порядки тощо), 

які затверджують розпорядчими документами, підписують керівники структурних 

підрозділів Товариства — на лицьовому боці останнього аркуша.  

2.3.56. Якщо додатки надсилатимуть із супровідним листом, відмітку про наявність 

додатків оформлюють після тексту листа перед підписом.  

2.3.57. Якщо повні найменування додатків наводять в тексті основного документа, 

відмітку про наявність додатків оформлюють за такою формою: 

Додаток: на 7 арк. у 2 прим. 
Якщо повні найменування додатків в основному документі не наводять, їх перелік 

друкують після тексту основного документа із зазначенням кількості аркушів і кількості 

примірників кожного додатка. Наприклад:  

Додатки: 1. Довідка про виконання плану реалізації продукції 

за IV квартал 2017 р. на 3 арк. в 1 прим. 

2. Графік будівельних робіт на I квартал 2018 р. на 2 арк. в 1 прим. 

Додаток до документа також може мати додатки. У цьому разі відмітку про наявність 

додатка оформлюють за такою формою:  

Додаток лист ______ облдержадміністрації від 29.12.2017 № 398/06-11 і додаток до 

нього, всього на 10 арк. в 1 прим. 



 

Якщо документ містить більше десяти додатків, складають опис додатків. В основному 

документі проставляють відмітку про наявність опису додатків. Наприклад: 

Додаток: згідно з описом на 3 арк. 

Якщо додаток надсилають не всім зазначеним в документі адресатам, відмітку про 

наявність додатків оформлюють за такою формою:  

Додаток: на 3 арк. у 2 прим. на першу адресу 

Підпис 

2.3.58. Посадові особи підписують документи в межах повноважень, визначених у Статуті 

Інституту, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, наказі про 

розподіл обов’язків між ректором Інституту та його заступниками тощо.  

2.3.59. Документи, адресовані органам державної влади, підписує ректор Інституту або, за 

його дорученням, перший заступник ректора Інституту.  

Документи, адресовані організаціям або громадянам, можуть підписувати: ректор 

Інституту, заступник, керівники структурного підрозділу згідно з розподілом 

повноважень.  

2.3.60. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ, 

особистого підпису, ініціалів і прізвища.  

Якщо документ надруковано на бланку, зазначають скорочене найменування посади. 

Наприклад: 

Ректор Дубровський С.С. Дубровський 

Якщо документ оформлено на чистому аркуші паперу, найменування посади в підписі 

зазначають повністю. Наприклад: 

Ректор  Економіко-технологічного інституту 

імені Роберта Ельворті                       Дубровський                            С.С. Дубровський 

2.3.61. При розсиланні примірників документа: 

 кільком підприємствам одного або вищого рівня — підписують кожен примірник 

документа; 

 кільком підпорядкованим підприємствам (філіям) — підписують тільки оригінал, який 

залишається у справі Інституту, а на місця надсилають копії, засвідчені печаткою відділу 

діловодства. 

2.3.62. У загальному випадку документи підписує одна посадова особа.  

Структура документа може передбачати відповідальність за його зміст кількох осіб (акт, 

фінансова документація тощо). Такий документ підписують всі відповідальні за його зміст 

особи. Якщо підписів у документі кілька, їх розташовують один під одним відповідно до 

підпорядкованості осіб. Наприклад: 

Ректор Дубровський С.С. Дубровський 

Головний бухгалтер   Тодорова Я.В. Тодорова 

2.3.63. У спільних документах підписи осіб однакових посад розташовують на одному 

рівні та скріплюють печатками підприємств (за наявності печаток). Наприклад:  

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті Голова первинної профспілкової 

організації  ТОВ “Господар”ректора 
Дубровський    С.С. Дубровський Михальчук    Н. В. Михальчук 

Відбитки печаток мають охоплювати кілька літер найменувань посад. 

2.3.64. Документи виконавчих, дорадчих, консультативних та інших колегіальних органів 

підписують голова і секретар колегіального органу. Наприклад: 

Голова комісії Мамай Ю. В. Мамай 

Секретар комісії Сабуренко Л. В. Сабуренко 

2.3.65. Не допустимо ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед назвою 

посади в підписі. Додавання до назви посади слів «Виконуючий обов’язки» або 

скорочення «В. о.» можливе в разі заміщення відповідної посадової особи (ректора, 

керівників структурних підрозділів) за наказом.  

2.3.66. Електронні документи засвідчують за допомогою електронних цифрових підписів 

згідно із законодавством. 



 

2.3.67. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, 

фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого 

копіювання не допустимо. 

 

Візування 

2.3.68. Візують документ за потреби оцінити доцільність його створення, перевірити 

достовірність наведених в ньому фактів та відповідність законодавству. 

2.3.69. Процедура візування належить до процесів внутрішнього погодження документів, 

її оформляють шляхом проставляння віз. 

2.3.70. Віза включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище візувальника, 

дату візування, назву посади візувальника — за потреби. 

2.3.71. Візи проставляють на лицьовому боці проекту документа, а якщо місця 

недостатньо — на зворотному боці останнього аркуша проекту документа. Візи 

проставляють на примірнику документа, що залишається в Інституті.  

2.3.72. Зауваження до проекту документа і пропозиції щодо його поліпшення та 

виправлення викладають на окремому аркуші, про що на проекті документа роблять 

відмітку. Наприклад: 

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 
Дубровський  Дубровський 

Зауваження і пропозиції на 1 арк. Додаються. 

22,08,2020р. 

Про наявність зауважень інформують особу, яка підписує документ.  

2.3.73. Перелік посадових осіб, які повинні завізувати документ, визначає укладач 

документа на основі його змісту та вимог Інструкції. 

2.3.74. Кожен візувальник відповідає за зміст документа згідно з компетенцією.  

2.3.75. Якщо проект документа потребує істотних змін, після їх внесення документ 

візують повторно. 

 

Гриф погодження 

2.3.76. Зовнішнє погодження проектів документів (з підприємствами вищого рівня, 

профспілковою організацією тощо) оформляють шляхом проставлення грифів 

погодження.  

Грифи погодження розташовують під реквізитом «Підпис» на лицьовому боці останнього 

аркуша проекту документа. 

2.3.77. Якщо проект документа погодила посадова особа, гриф погодження включає слово 

«ПОГОДЖЕНО», найменування посади особи, яка погоджує проект документа, особистий 

підпис, ініціали, прізвище і дату. Наприклад:  

ПОГОДЖЕНО  

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 

_____________  С.С. Дубровський 
  Дубровський 
20.01.2020р. 

2.3.78. Якщо проект документа погодив керівний чи інший орган стороннього 

підприємства, у т. ч. орган вищого рівня чи профспілкова організація Товариства, гриф 

погодження складається зі слова «ПОГОДЖЕННЯ», назви документа, що підтверджує 

погодження, його дати й номера (індексу). Наприклад: 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання профспілкового комітету 

первинної профспілкової організації 

ЕТІ ім. Роберта Ельворті 

20.01.2020р. №8 

 

 



 

Відбиток печатки 

2.3.79. На документах, що засвідчують права  ЕТІ імені Роберта Ельворті і його 

працівників, в яких зафіксовано факт витрати коштів і проведення операцій з 

матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної) особи скріплюють 

основною печаткою  ЕТІ імені Роберта Ельворті  

Перелік документів, підписи на яких необхідно скріплювати основною печаткою  

наведено в Додатку 8 до Інструкції.  

2.3.80. На копіях документів, що розсилають іншим підприємствам, та на розмножених 

примірниках наказів, витягів із них у разі розсилання проставляють печатки служби 

діловодства або відділу кадрів (залежно від місця реєстрації). 

Відбиток печатки проставляють так, щоб він охоплював кілька останніх літер 

найменування посади особи, яка підписала документ, і не торкався особистого підпису. 

Відбиток печатки можна розташовувати й у межах спеціального поля з відміткою «МП».  

2.3.81. Порядок використання та місце зберігання печаток, перелік осіб, відповідальних за 

зберігання печаток, перелік осіб, підписи яких скріплюють основною печаткою, 

визначають окремим наказом ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

 

Відмітка про засвідчення копій документів 
2.3.82.  ЕТІ імені Роберта Ельворті може засвідчувати копії лише тих документів, які 

створено в ньому, а також у випадках, передбачених пунктом 2.3.83 Інструкції. Копії 

документів виготовляють і видають тільки з дозволу ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті 

або уповноважених осіб. 

2.3.83. ЕТІ імені Роберта Ельворті вправі виготовляти копії документів, виданих іншими 

підприємствами: 

 під час підготовки документації для надання судовим органам; 

 для вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу або навчання; 

 із метою засвідчення трудових, житлових та інших прав громадян у взаємовідносинах 

із Товариством; 

 із метою формування особових справ працівників.  

Ці копії засвідчує начальник служби діловодства або начальник відділу кадрів. 

2.3.84. Відмітку «Копія» проставляють на лицьовому боці першого аркуша документа у 

верхньому правому кутку. 

2.3.85. Відмітка про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», 

найменування посади й особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та 

прізвища, дати засвідчення копії. 

Відмітку про засвідчення копії проставляють нижче реквізиту «Підпис». Наприклад: 

Згідно з оригіналом  

Відділ кадрів  
05.08.2020р. 

  

Вовненко 

  

А.А.Вовненко 

Відмітку про засвідчення копії скріплюють печаткою із зазначенням найменування 

підприємства або печаткою структурного підрозділу. 

2.3.86. Копія документа має відповідати оригіналу. 

 

Відмітка про виконавця 
2.3.87. На вихідних документах (службових листах) обов’язково оформлюють реквізит 

«Прізвище працівника, який створив документ, і номер його службового телефону». Ці 

відомості зазначають на лицьовому боці останнього аркуша документа, в нижньому 

лівому куті. Наприклад: 

Луценко, 257 28 23 

Луценко Тамара Іванівна,  095 2572823 

 

Відмітка про виконання документа 
2.3.88. Відмітку про виконання документа проставляють після завершення роботи з ним.  



 

Відмітка про виконання документа засвідчує, що роботу з документом завершено і його 

можна долучити до справи.  

Відмітка про виконання документа містить слова «До справи», номер справи, посилання 

на дату і реєстраційний індекс документа, який засвідчує факт виконання (за 

відсутності — короткі відомості про виконання), найменування посади, підпис і дату. 

Підпис і дату проставляє працівник, який створив документ, або керівник структурного 

підрозділу. 

Відмітку про виконання документа оформлюють від руки у лівому нижньому куті 

лицьового боку першого аркуша. Наприклад: 

До справи № 06-15  

Лист-відповідь 

від 04.01.2020 №3-10/01/802 

Методист    Д. М. Борисюк 

05.01.2020р. 

 

 

Відмітка про наявність копії документа в електронній формі 

2.3.89. Відмітка про наявність копії документа в електронній формі містить повне ім’я 

файлу із зазначенням місця зберігання, код оператора та інші пошукові дані: 

c:/viddil/proekt/2018/instr_1.doc 

Відмітку про наявність копії документа в електронній формі проставляють у центрі 

нижнього берега на лицьовому боці першого аркуша документа. 

 

Відмітка про надходження документа до ЕТІ імені Роберта Ельворті 
2.3.90. Відмітку про надходження документа до  ЕТІ імені Роберта Ельворті 

проставляють від руки або за допомогою штампа, автоматичного нумератора у правому 

нижньому кутку на лицьового боку першого аркуша оригіналу документа.  

До складу відмітки про надходження документа до  ЕТІ імені Роберта Ельворті входять: 

скорочене найменування підприємства, реєстраційний індекс, дата (для телеграм — 

година і хвилини) надходження документа. У разі застосування автоматизованої системи 

реєстрації зазначену інформацію наносять за допомогою штрих-коду. 

2.3.91. Якщо відповідно до вимог Інструкції кореспонденцію не розпечатують при 

отриманні, відмітку про надходження документа проставляють на конвертах 

(упакуваннях). 

2.3.92. У разі надходження зброшурованих документів (книг, журналів, буклетів тощо) із 

супровідним листом відмітку про надходження проставляють лише на супровідному 

листі. 

2.3.93. Якщо  ЕТІ імені Роберта Ельворті— автор документа подає до відділу 

діловодства документ разом із його копією, на копії документа, що повертається  ЕТІ 

імені Роберта Ельворті-автору, реєстраційний штамп не проставляють. 

2.4. Створення та оформлення розпорядчих документів 

2.4.1. Рішення організаційно-розпорядчого характеру оформлюють у вигляді наказів. 

Залежно від змісту управлінської дії в ЕТІ імені Роберта Ельворті видають такі види 

наказів: 

 з основної діяльності; 

 з адміністративно-господарських питань; 

 з кадрових питань.  

2.4.2. Проекти наказів з основної діяльності (див. Додаток 9) 

 та з адміністративно-господарських питань створюють і подають на розгляд структурні 

підрозділи  ЕТІ імені Роберта Ельворті за дорученням ректора . 

2.4.3. Проекти наказів з кадрових питань (про прийняття на роботу, звільнення, 

переведення на іншу посаду (роботу), надання відпустки, відрядження тощо) створює 



 

провідний фахівець з кадрових питань на основі записок керівників структурних 

підрозділів, заяв працівників, трудових договорів, тощо (Додаток 10). 

2.4.4. Проекти наказів з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань 

візують: 

 працівник, який склав проект наказу; 

 керівник структурного підрозділу, де створено проект наказу; 

 працівники, яких призначено виконавцями завдань, зафіксованих у проекті наказу; 

 начальник служби діловодства (особа, відповідальна за діловодство); 

 Керівник який спрямовує діяльність структурного підрозділу, де створено проект 

наказу; 

2.4.5. Проекти наказів з кадрових питань візують: 

 провідний фахівець відділу кадрів, який створив проект наказу; 

 головний бухгалтер; 
2.4.6. Якщо за підсумками погодження проект наказу підлягає значним змінам, після 

внесення змін його повторно погоджують.  

2.4.7. Накази підписує Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті, а за його відсутності — 

посадова особа, яка виконує обов’язки ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті згідно наказу 

про делегування підпису; 

Зміни до підписаного наказу вносять шляхом видання наказу про внесення змін. 

2.4.8. Накази оформляють на бланках наказів.  

Зміст наказу стисло викладають у заголовку, який починають: 

 із прийменника «Про» та віддієслівного іменника — «Про затвердження...», «Про 

введення...», «Про створення...»; 

 із прийменника «Про» та іменника — «Про підсумки...», «Про заходи...».  

2.4.9. Текст наказів з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань 

складається з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.  

У констатуючій частині зазначають підставу або мету видання наказу. Констатуючу 

частину наказів починають зі слів «На виконання», «З метою». Якщо наказ створено на 

підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині наводять такі відомості 

про базовий документ: вид документа, автор, дата, номер, заголовок. Крапку наприкінці 

констатуючої частини не ставлять.  

Розпорядчу частину наказу починають зі слова НАКАЗУЮ, яке друкують: 

 з нового рядка; 

 великими літерами; 

 без відступу від лівого берега; 

 без лапок. 

Після слова НАКАЗУЮ ставлять двокрапку.  

Розпорядчу частину наказів поділяють на пункти й підпункти, які нумерують арабськими 

цифрами.  

Кожен пункт наказу має містити такий блок відомостей: 

 виконавці — структурні підрозділи, посадові особи; 

 конкретні завдання; 

 строки виконання завдань. 

Виконавців у наказах можна зазначати узагальнено: «Директорам філій…», «Начальникам 

структурних підрозділів…». 

Заборонено вживати в наказах неконкретні формулювання доручень, що містять слова: 

«прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо. 

2.4.10. До розпорядчої частини наказів, які скасовують попередні розпорядчі документи, 

додають пункт такої структури: «Визнати таким, що втратив чинність, наказ  ректора ЕТІ 

імені Роберта Ельворті “Про...” від _______№______. 

2.4.11. Зміни, що мають бути внесені до наказу, викладають в окремому наказі, заголовок 

якого складають за такою схемою: 



 

Про внесення змін до наказу Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті «Про...» від ________ 

№ _______. 
Розпорядчу частину наказу про внесення змін починають із такого пункту: 

1. Внести зміни до наказу Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті «Про...» від ________ 

№ _______. 

Далі в підпунктах висвітлюють сутність змін:  

1) пункт 2 викласти в такій редакції:…»;  

2) пункт 3 виключити»;  

3) абзац другий пункту 4 доповнити словами... 

За умови значного обсягу зміни до наказу оформляють на окремому аркуші (окремих 

аркушах). У цьому разі до першого пункту розпорядчої частини наказу додають відмітку 

про наявність додатків: 

1) Внести зміни до наказу Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті «Про...» від ________ 

№ _______ (додаються). 
2.4.12. Останній пункт розпорядчої частини за потреби може містити рішення про 

покладення на структурний підрозділ або посадову особу функцій з контролю за 

виконанням наказу.  

2.4.13. Накази доводять до відома посадових осіб або структурних підрозділів. Їх 

перераховують у списку розсилки, який укладач складає разом із проектом наказу і 

передає до служби діловодства після підписання наказу.  

2.4.14. Накази з кадрових питань (про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду 

(роботу), звільнення, надання відпусток, відрядження тощо) можуть бути індивідуальними 

або зведеними. Індивідуальні накази містять інформацію про одного працівника, 

зведені — про групу працівників. 

Зміст наказу з кадрових питань стисло викладають у заголовку, який починають із 

прийменника «Про» і віддієслівного іменника: «Про прийняття на роботу Іваненка О. Л.», 

«Про надання щорічних основних відпусток Левко О. Д., Маковецькій Н. В., Короленко 

Ж. В.». Якщо прізвищ працівників більше трьох, заголовок формулюють узагальнено: 

«Про відрядження працівників ЕТІ імені Роберта Ельворті   до м. Конотоп Сумської 

області», «Про надання щорічних основних відпусток працівникам господарчого відділу» 

тощо. 

Накази з кадрових питань не містять констатуючої частини, за винятком наказів про 

призначення на посаду або звільнення з посади керівних працівників Товариства 

(директора, його заступників). У цьому разі в констатуючій частині наводять посилання 

на відповідний правовий акт органу вищого рівня. Посилання складають за такою схемою: 

вид акта, його автор, дата, номер, повне найменування.  

Розпорядчу частину наказів з кадрових питань починають із дієслова у формі інфінітиву 

(ПРИЙНЯТИ, ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ, ВІДРЯДИТИ, НАДАТИ, 

ОГОЛОСИТИ), яке друкують великими літерами й розташовують в окремому рядку. Далі 

з нового рядка великими літерами зазначають прізвище працівника, на якого 

поширюється дія наказу, і малими — його ім’я та по батькові. Відтак подають основний 

текст наказу.  

У зведених наказах прізвища осіб розташовують за алфавітом.  

У наказі про призначення обов’язково вказують: 

 повну дату (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу; 

 розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису; 

 розміри надбавок і доплат. 

До одного зведеного наказу не можна включати інформацію, яка згідно із законодавством 

має різні строки зберігання (наприклад, про прийняття на роботу, про надання щорічних 

основних відпусток тощо). 

У кожному пункті наказу з кадрових питань зазначають підставу щодо його видання 

(заява працівника, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо). 



 

Накази з кадрових питань доводять до відома працівників, яких вони стосуються. Факт 

ознайомлення працівників з наказом засвідчують шляхом проставляння підписів на 

першому примірнику наказу із зазначенням дати ознайомлення.  

2.4.15. Накази нумерують згідно з порядком їх видання в межах календарного року. 

Накази з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань та з кадрових 

питань мають окрему порядкову нумерацію. Накази з кадрових питань реєструють з 

урахуванням їх видів та строків зберігання. 

2.4.16. Окрему нумерацію мають накази з кадрових питань: 

 тривалого строку зберігання (про прийняття на роботу, у т. ч. за сумісництвом 

(«зовнішнім» або «внутрішнім»), переміщення, переведення на іншу посаду, звільнення, 

зміну біографічних даних (прізвища, імені, по батькові); про заохочення, преміювання, 

встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги; про надання відпусток 

працівникам з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, надання відпусток 

щодо догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати; про направлення у 

відрядження працівників для виконання робіт з важкими, шкідливими та небезпечними 

умовами праці, довготривалі відрядження в межах України та за кордон);  

 тимчасового строку зберігання (про надання оплачуваних відпусток, про 

короткострокові відрядження в межах України та за кордон, стягнення. 

2.4.17. Копії наказів з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань 

засвідчує служба діловодства, копії наказів з кадрових питань — відділ кадрів. Копії 

наказів надсилають заінтересованим підприємствам, посадовим особам, працівникам. 

Список розсилання підписує працівник, який склав його. 

2.5. Створення та оформлення протоколів і витягів із них 

2.5.1. У протоколах фіксують інформацію про перебіг засідань, нарад, інших ділових 

заходів, а також рішення, прийняті керівними, дорадчими органами, комісіями, зборами 

тощо.  

Протокол складають на підставі записів, зроблених безпосередньо під час заходу, поданих 

текстів, тез доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо.  

2.5.2. Протоколи складають у повній або стислій формі. У стислих протоколах фіксують 

лише прийняті рішення, а обговорення питань не висвітлюють.  

2.5.3. Протоколи оформляють на бланках протоколів.  

2.5.4. Датою протоколу є дата проведення заходу. Якщо захід тривав кілька днів, через 

тире зазначають перший і останній дні його проведення.  

2.5.5. Номер (реєстраційний індекс) протоколу має відповідати порядковому номеру 

засідання.  

Нумерують протоколи в межах календарного року окремо для кожної групи протоколів 

(протоколи засідань вченої ради, протоколи зборів трудового колективу, протоколи 

засідань експертної комісії (ЕК) та інших комісій тощо).  

2.5.6. Заголовок до тексту протоколу має інформувати про вид заходу (засідання, нарада, 

збори, конференція тощо) або колегіальної діяльності (комісія, рада, колегія, робоча група 

тощо), а також включати назву виду документа.  

2.5.7. Текст протоколу складається зі вступної та основної частин.  

2.5.8. На початку вступної частини протоколу вказують прізвища та ініціали голови або 

головуючого, секретаря, запрошених і присутніх осіб. 

У списку присутніх в алфавітному порядку зазначають:  

 спочатку — прізвища та ініціали присутніх постійних членів колегіального органу (без 

зазначення посад); 

 далі — прізвища та ініціали запрошених осіб із зазначенням посад та найменувань 

підприємств. 

Якщо кількість присутніх перевищує 15 осіб, у протоколі наводять їх загальну кількість з 

посиланням на окремий список присутніх, що додають до протоколу.  

Наприкінці вступної частини викладають порядок денний — перелік розглянутих питань. 

Питання подають у порядку зменшення їх значущості та супроводжують відомостями про 



 

доповідачів. Слова «Порядок денний» друкують в окремому рядку, без відступу від межі 

лівого берега. Після слів «Порядок денний» ставлять двокрапку.  

Питання порядку денного нумерують арабськими цифрами. Кожне питання друкують з 

абзацу і розпочинають із прийменника «Про».  

2.5.9. Основна частина протоколу складається з розділів, які відповідають пунктам 

порядку денного. Розділи нумерують арабськими цифрами та будують за схемою 

СЛУХАЛИ–ВИСТУПИЛИ–ВИРІШИЛИ. Після кожного з цих слів ставлять двокрапку.  

2.5.10. Після слова СЛУХАЛИ занотовують виступ основного доповідача, який 

викладають у формі третьої особи однини.  

Прізвище та ініціали кожного доповідача друкують із нового рядка. 

Тексти або тези доповідей і виступів, оформлені як окремі документи, не включають до 

тексту протоколу, а додають до нього. Після відомостей про доповідача ставлять тире і 

зазначають:  

Текст доповіді (виступу) додається до протоколу.  
2.5.11. Після слова ВИСТУПИЛИ занотовують виступи осіб, які взяли участь в 

обговоренні питання порядку денного. Записи виступів викладають у формі третьої особи 

однини («запропонував», «вніс пропозицію» тощо) і супроводжують такими даними: 

назви посад промовців, їх прізвища та ініціали в називному відмінку.  

2.5.12. Після слова ВИРІШИЛИ фіксують рішення, прийняте з обговорюваного питання 

порядку денного. Рішення має бути конкретним і містити відповіді на запитання «кому?», 

«що зробити?», «в який строк?».  

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумерують 

арабськими цифрами. Підпункти нумерують цифрами з дужкою.  

2.5.13. Документ, затверджений під час заходу, що протоколюють, додають до протоколу. 

На такому додатку оформлюють посилання на номер і дату протоколу. Якщо протокол 

має низку додатків, їх нумерують арабськими цифрами: Додаток 1, Додаток 2 тощо. 

Посилання на додатки роблять у відповідних пунктах протоколу.  

Реквізит «Відмітка про наявність додатків» наприкінці тексту протоколу не оформлюють.  

2.5.14. Протокол підписують головуючий і секретар.  

2.5.15. Деякі протоколи, зокрема протоколи засідань ЕК, підлягають затвердженню. На 

таких протоколах оформлюють гриф затвердження.  

2.5.16. Копії протоколів та витяги з них засвідчують печаткою відділу діловодства і за 

потреби надсилають заінтересованим підприємствам, посадовим особам, працівникам. 

Список розсилки складає і підписує секретар відповідного керівного або дорадчого 

органу, комісії, зборів або працівник, якому було доручено оформлювати протокол.  

2.6. Створення та оформлення службових листів 
2.6.1. Службові листи використовують для обміну інформацією з державними органами, 

підприємствами, громадянами і складають у формі:  

 відповідей про виконання завдань, визначених в актах державних органів;  

 відповідей про виконання доручень органів вищого рівня;  

 відповідей на запити підприємств;  

 відповідей на звернення громадян;  

 ініціативних листів;  

 супровідних листів. 

2.6.2. Службові листи оформлюють на бланках листів.  

2.6.3. Службовий лист має такі реквізити:  

 дата; 

 реєстраційний індекс; 

 посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дається відповідь; 

 адресат; 

 заголовок до тексту; 

 текст; 

 відмітка про наявність додатків (за потреби); 



 

 підпис; 

 відмітка про виконавця. 

2.6.4. Датою службового листа є дата його підписання, яка має збігатися з датою 

реєстрації у службі діловодства (особою, відповідальною за діловодство). 

2.6.5. Заголовок службового листа має стисло відбивати його зміст і відповідати на 

запитання «про що?».  

2.6.6. Основним реквізитом службового листа є текст. Доцільна структура тексту 

службового листа: 

 перша частина — причини, обґрунтування написання листа, посилання на документи, 

що слугували підставою для підготування листа; 

 друга частина — висновки, пропозиції, прохання, рішення тощо, викладені в окремих 

абзацах. 

У кожному службовому листі доцільно порушувати одне питання  

Текст службового листа викладають від першої особи множини («просимо повідомити...», 

«роз’яснюємо, що...» тощо) або від третьої особи однини («товариство інформує...», 

«управління вважає за доцільне…» тощо).  

Службові листи підписують відповідно до пункту 2.3.59 Інструкції. Основною печаткою 

засвідчують лише гарантійні листи.  

2.6.7. Службовий лист візують: 

 укладач; 

 керівник структурного підрозділу, де створено службовий лист; 

 керівник фінансової (бухгалтерської) служби (якщо в листі порушуються питання 

фінансування, витрачання коштів тощо); 

 керівники структурних підрозділів  відповідно до функціональних обов’язків; 

2.7. Створення та оформлення актів 
2.7.1. Акти використовують для документування діяльності постійних і тимчасових 

комісій. 

2.7.2. Акти складають на загальних бланках з відтворенням таких реквізитів:  

 назва інституту; 

 назва виду документа — АКТ;  

 місце складання. 

2.7.3. При складанні актів оформлюють такі реквізити: 

 дата; 

 реєстраційний індекс; 

 заголовок до тексту; 

 текст; 

 відмітка про наявність додатків; 

 підписи; 

 гриф затвердження. 

2.7.4. Датою акта є дата події. Дату записують цифровим або словесно-цифровим 

способом: 15.10.2020 або 15 жовтня 2020 року. 

2.7.5. Реєстраційним індексом акта є порядковий номер документа у межах календарного 

року. Кожна група актів має свою порядкову нумерацію. 

2.7.6. Заголовок акта має стисло відбивати сутність документа й відповідати на запитання 

«про що?»: «Про вилучення…», «Про приймання-передавання справ». 

2.7.7. Текст акта складається з трьох частин: 

 вступна; 

 констатуюча; 

 підсумкова. 

Кожна частина акта починається з нового абзацу. 

2.7.8. У вступній частині акта роблять посилання на документ (наказ, перелік, договір 

тощо), який слугував підставою для створення акта: 



 

Підстава:  наказ ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті “Про наявність печаток і 

штампів ЕТІ імені Роберта Ельворті” від 29.08.2020 №181. 

Далі з нового рядка без відступу вказують склад комісії. Наприклад: 

Складений комісією:   

Голова назва посади прізвище, ініціали 

Члени комісії назва посади прізвище, ініціали 

 назва посади прізвище, ініціали 

 

2.7.9. У констатуючій частині акта подають відомості про період роботи комісії, її мету, 

встановлення фактів, методи перевіряння та його результати. 

2.7.10. У підсумковій частині акта наводять висновки і викладають рекомендації. 

Підсумкову частину можна не складати, якщо зміст акта не передбачає висновків і 

рекомендацій. 

2.7.11. Наприкінці акта з нового рядка, без відступу від межі лівого берега наводять дані 

про кількість примірників акта, їх місцезнаходження та адресатів, яким надіслано акт: 

Оформлено у трьох примірниках: 

1-й прим. — надіслано до бухгалтерії; 

2-й прим. — надіслано до служби діловодства; 

3-й прим. — підшито до справи 0128. 

2.7.12. Акт підписують голова та всі члени комісії в тій самій послідовності, в якій подано 

прізвища у вступній частині акта, але без зазначення посад. Наприклад: 

Голова комісії підпис ініціали, прізвище 

Члени комісії підпис ініціали, прізвище 

 підпис ініціали, прізвище 

 

Зразок оформлення акта наведено у Додатку 11. 

2.8. Створення та оформлення доповідних записок 

2.8.1. Доповідна записка містить детальне викладення проблемного питання з висновками 

та пропозиціями укладача. Доповідні записки подають ректору, керівникам структурних 

підрозділів, керівникам постійних чи тимчасових робочих органів (комісій, 

груп)Доповідні записки складають на загальни бланках  ЕТІ імені Роберта Ельворті . 

 Обов’язкові реквізити доповідної записки: 

 найменування інституту; 

 найменування структурного підрозділу; 

 назва виду документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА); 

 дата; 

 реєстраційний індекс; 

 місце складення; 

 адресат; 

 заголовок до тексту; 

 текст; 

 підпис. 

2.8.4. Датою доповідної записки є дата її підписання. 

2.8.5. Реєстраційний індекс проставляють на доповідній записці відповідно до журналу 

реєстрації внутрішніх документів. Реквізит складається з індексу справи за 

номенклатурою та порядкового номера документа в межах календарного року. 

2.8.6. Якщо доповідну записку адресовано директору Товариства, його заступникам, 

керівникам структурних підрозділів, керівникам постійних чи тимчасових робочих 

органів (комісій, груп), найменування посади зазначають у давальному відмінку.  

 Наприклад: 

 

 

 
Ректору  ЕТІ імені Роберта Ельворті  

С.С.Дубровському 



 

                                                                         Головному бухгалтеру ЕТІ імені Роберта 

Ельворті 

Тодоровій Я.В. 

2.8.7. Заголовок доповідної записки має відповідати на запитання «про що?». Наприклад: 

«Про порушення трудової дисципліни…», «Про підготовку проекту колективного 

договору в  ЕТІ імені Роберта Ельворті” 

2.8.8. Текст доповідної записки складається з двох частин: 

 перша — обґрунтування, причини, факти, події, що стали підставою для складання 

документа; 

 друга — висновки та пропозиції. 

2.8.9. Доповідну записку підписують: 

 укладач — якщо записка адресована керівникові структурного підрозділу чи робочого 

органу; 

 керівник структурного підрозділу — якщо записку подають ректору інституту, голові 

вченої ради. 

 

3. Організація роботи зі зверненнями громадян 

3.1. Загальні положення 

3.1.1. Робота зі зверненнями (пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами) громадян здійснюється в  ЕТІ імені Роберта Ельворті : 

 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (далі — Закон 

про звернення); 

 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої 

постановою КМУ від 14.04.1997 № 348. 

3.1.2. Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) та скаргами 

громадян, у т. ч. працівників , ведеться окремо від інших видів діловодства службою 

діловодства. 

3.1.3. Кожне письмове звернення має містити: 

 прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника; 

 викладення суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 

прохання чи вимоги; 

 підпис заявника; 

 дату складення. 

3.2. Попередній розгляд та реєстрація звернень 

3.2.1. Письмові звернення громадян, які надійшли на адресу  ЕТІ імені Роберта Ельворті  

приймає та реєструє служба діловодства. Звернення реєструють у день надходження. Для 

реєстрації звернень використовують журнал (див. Додаток 13) або реєстраційно-

контрольні картки (див. Додаток 14). 

3.2.2. Перед реєстрацією попередньо розглядають звернення, під час якого перевіряють 

додержання вимог до оформлення звернень, установлених у статті 5 Закону про звернення 

та пп. 3.1.3 Інструкції, а також визначають: 

 індекс питання, порушеного у зверненні, — згідно з індивідуальним 

класифікатором звернень громадян, затвердженим у  ЕТІ імені Роберта Ельворті, 

або класифікатором звернень громадян, затвердженим постановою КМУ від 

24.09.2008 № 858; 

 структурний підрозділ або працівника  ЕТІ імені Роберта Ельворті  якому 

звернення направлятимуть на розгляд. 

3.2.3. На розгляд ректорові передають звернення Героїв України, Героїв Радянського 

Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також 

письмові пропозиції (зауваження) стосовно удосконалення діяльності  ЕТІ імені Роберта 



 

Ельворті, його структурних підрозділів тощо, заяви (клопотання) та скарги, у яких 

порушено важливі питання з основних напрямів діяльності. 

Інші звернення громадян передають на розгляд для прийняття рішень ректорові 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків між ними. 

3.2.4. Після попереднього розгляду служба діловодства реєструє звернення. 

3.2.5. Реєстраційний індекс письмового звернення зазначають у реєстраційному штампі. 

Відбиток штампа проставляють у правій частині нижнього берега першого аркуша 

звернення або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, призначеного для 

підшивання. 

3.2.6. Реєстраційний індекс письмового звернення складається з першої літери прізвища 

заявника та порядкового номера звернення. Номери звернень відлічують від початку 

календарного року. Складові реєстраційного індексу звернення відокремлюють дефісом. 

Наприклад: Л-132, де Л — перша літера прізвища заявника (Лобода), а 132 — порядковий 

номер звернення.  

3.2.7. Реєстраційний індекс усного звернення складається з першої літери прізвища 

заявника, порядкового номера звернення та літерного індексу «п» — прийом. Між 

першою літерою прізвища та порядковим номером ставлять дефіс. Літерний індекс «п» 

проставляють безпосередньо після порядкового номера — без проміжку або символу. 

Наприклад: Я-237п, де Я — перша літера прізвища заявника (Яременко), 237 — 

порядковий номер усного звернення, а п — літерний індекс для усних звернень. 

3.3. Опрацювання повторних звернень 

3.3.1. Кожному повторному зверненню, що надійшло на адресу  ЕТІ імені Роберта 

Ельворті , надають черговий реєстраційний індекс. Реєстраційний індекс першого 

звернення зазначають у відповідній графі журналу реєстрації або реєстраційно-

контрольної картки. 

3.3.2. У правій частині верхнього берега першого аркуша повторного звернення 

проставляють позначку «Повторно». Цю позначку відтворюють і на відповідній 

реєстраційній картці. 

3.3.3. До кожного повторного звернення добирають усі документи з розгляду першого 

звернення. 

3.4. Звернення, що не підлягають розгляду 

Повернення та перенаправлення звернень 
3.4.1. Письмове звернення, з якого неможливо встановити авторство, зокрема, звернення 

без підпису заявника (заявників) або без зазначення місця проживання, визнають 

анонімним і розгляду не підлягає. 

3.4.2. Звернення, оформлення та склад якого не відповідають вимогам статті 5 Закону про 

звернення та пп. 3.1.3 Інструкції, не пізніш як через 10 днів від дня надходження 

повертають заявнику із супровідним листом, що містить відповідні роз’яснення. 

3.4.3. Звернення, у якому порушено питання, що не належать до повноважень ЕТІ імені 

Роберта Ельворті, протягом п’яти днів пересилають за належністю відповідному органу 

чи посадовій особі, про що письмово повідомляють заявника. 

3.4.4. Звернення, яке не містить даних, достатніх для прийняття обґрунтованого рішення 

Товариством, у п’ятиденний строк повертають заявникові з відповідними роз’ясненнями. 

3.4.5. Не підлягають розгляду звернення від одного й того самого громадянина з одного й 

того самого питання, які раніше вже було вирішено. 

3.4.6.  ЕТІ імені Роберта Ельворті не розглядає скарги на рішення, прийняті підвідомчими 

(дочірніми) підприємствами, якщо такі скарги направлено до Товариства через рік після 

прийняття рішень та через місяць після ознайомлення заявників із рішеннями.  

3.4.7. Листи-відповіді (роз’яснення) заявникам, передбачені пп. 3.4.1–3.4.6 Інструкції, 

підписує директор Товариства. 

 

 

 



 

3.5. Організація прийому громадян 

3.5.1. Облік громадян (у т. ч. працівників  ЕТІ імені Роберта Ельворті , які записалися на 

прийом , а також облік порушених ними на прийомі питань здійснюють на картках (див. 

Додаток 15). 

3.5.2. Прийом громадян відбувається відповідно до графіка, який затверджує ректор 

3.5.3. Письмові звернення, подані на особистому прийомі у ректора, реєструють і 

розглядають у тому самому порядку,як і ті звернення що надійшли поштою. 

3.6. Розгляд і виконання звернень 

Оформлення рішень 

3.6.1. Ректор інституту,  фіксує свої рішення щодо звернень у резолюціях. Наприклад: 

Луценку І. М. 

Прошу перевірити викладені 

у зверненні факти та до 23.02.2020 

підготувати відповідь заявнику. 
Доленко 

16.02.2020 

Резолюції щодо виконання звернень і надання відповідей вносять до відповідної графи 

журналу реєстрації. 

3.6.2. Звернення, розглянуті ректором , передають для виконання й підготовки проектів 

відповідей структурним підрозділам (виконавцям) відповідно до резолюцій керівництва. 

3.6.3. Звернення розглядають і вирішують протягом місяця з дня надходження до 

Товариства, а ті, що не потребують додаткового вивчення, — невідкладно або протягом 15 

днів із дня отримання, якщо інший строк (який не може бути більшим ніж встановлено 

Законом про звернення) не визначено у резолюції керівництва. 

Продовження строку розгляду того чи того звернення оформлюють на підставі резолюції 

ректора  (особи, що його заміщує)  на пояснювальній записці за підписом керівника 

структурного підрозділу (виконавця), відповідального за підготовлення відповіді авторові 

звернення. Записка має містити обґрунтування продовження строку розгляду. Її подають 

на розгляд  не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку розгляду звернення. У 

резолюції ректор визначає необхідний строк для розгляду звернення, про що письмово 

повідомляють заявника. Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не 

може перевищувати 45 днів. 

3.6.4. Листи-відповіді за результатами розгляду звернень передають на підпис керівництву 

(ректорові) за два дні до кінцевого терміну, встановленого Законом про звернення чи 

резолюцією керівництва. 

3.6.5. Лист-відповідь авторові звернення оформлюють на бланку для листів інституту з 

дотриманням вимог державних стандартів та Інструкції (зокрема, вимог до оформлення 

реквізитів). 

3.6.6. Якщо під час опрацювання скарги перевірялися викладені в ній факти, до листа-

відповіді додають копії наказів, актів, витяги з протоколів засідань правління, де 

висвітлено питання, порушені автором звернення. Додатки та реквізит «Відмітка про 

наявність додатків» оформлюють відповідно до вимог Інструкції. 

3.6.7. Відповідь заявнику має бути змістовною, обґрунтованою, охоплювати всі питання, 

порушені у зверненні, та містити посилання на нормативно-правові акти. Рішення про 

відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводять до відома громадянина в 

письмовій формі з посиланням на законодавство, викладенням мотивів відмови і 

роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 

3.6.8. Реєстраційний індекс листа-відповіді складається з реєстраційного індексу 

звернення та номера справи за номенклатурою, де зберігатимуть звернення разом із 

документами щодо його розгляду та вирішення. Наприклад: Л-132/01-29, де Л-132 — 

реєстраційний індекс письмового звернення, наданий під час реєстрації (згідно з вимогами 

п. 3.2.5 Інструкції), а 01-29 — номер справи за номенклатурою, до якої підшивають 

виконані й зняті з контролю звернення. 



 

3.6.9. Звернення, на які дають попередні відповіді, з контролю не знімають. Контроль 

завершують тільки після прийняття остаточних рішень та вжиття заходів із розв’язання 

порушених у зверненнях питань. 

3.6.10. Звернення знімають із контролю на підставі листа, що містить остаточну відповідь 

і підпис ректора інституту, який ініціював розгляд і виконання звернення. 

3.6.11. Відмітку про виконання звернення проставляють у нижній частині останнього 

аркуша на вільному від тексту місці. Пояснювальний запис може мати таку форму. 

Наприклад:  

Надіслано роз’яснення від 23.02.2020 № Л-132/01-29. 

3.7. Формування звернень у справи. Зберігання звернень 
3.7.1. Звернення та документи з їх розгляду й виконання передають до служби діловодства 

для централізованого формування у справи та зберігання. 

3.7.2. Заборонено формувати та зберігати справи із зверненнями у виконавців. 

3.7.3. Документи в справах із зверненнями розміщують за порядковими номерами 

звернень. 

3.7.4. Кожне звернення з усіма документами щодо його розгляду й виконання становить у 

справі самостійну групу. Всі документи кожної такої групи вміщують у м’яку обкладинку 

(див. Додаток 16). Повторні звернення та нові додаткові документи з розгляду й 

виконання звернення підшивають до відповідної групи у справі. 

3.7.5. Справи зі зверненнями і документами з їх розгляду й виконання зберігають 

протягом п’яти років. 

3.7.6. Справи зі зверненнями, які містять пропозиції щодо істотних змін або усунення 

серйозних недоліків у роботі інституту, зберігають до ліквідації інституту (за належності 

до джерел формування Національного архівного фонду (НАФ) — постійно).  

3.7.8. Постійна ЕК інституту може ухвалити рішення про збільшення строку зберігання 

найцінніших пропозицій щодо поліпшення діяльності інституту, його керівників, 

структурних підрозділів. 

3.7.9. Служба діловодства щорічно до 15 січня готує аналітичну довідку про стан роботи зі 

зверненнями громадян у ЕТІ імені Роберта Ельворті минулий рік. Довідку складають на 

ім’я ректора . До довідки додають статистичний звіт, який складають за формою, 

наведеною в Додатку 17. У довідці окремо висвітлюють стан роботи з організації 

особистого прийому громадян.  

 

 

4. Організація документообігу в  ЕТІ імені Роберта Ельворті  

4.1. Вимоги щодо раціоналізації документообігу 
4.1.1. Документообіг — проходження документів у інституті з часу їх створення або 

одержання до часу завершення виконання або відправлення.  

4.1.2. Документи, незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, 

опрацьовують в інституті на єдиних організаційних і правових засадах.  

4.1.3. Ефективна організація документообігу передбачає, зокрема: 

 проходження документів в інституті найкоротшим шляхом; 

 скорочення кількості інстанцій, до яких мають надходити документи (наприклад, під 

час погодження); 

 одноразовість операцій з опрацювання документів, уникнення паралелізму й 

дублювання під час роботи з ними; 

 централізацію роботи з документами, здійснення однотипних операцій одним 

працівником або підрозділом. 

4.1.4. Документи обліковують в межах інституту, в окремих структурних підрозділах, за їх 

групами. Окремо підраховують звернення громадян і запити на інформацію.  

4.1.5. При запровадженні засобів автоматизації діловодства має бути передбачена 

можливість суміщення традиційних та автоматизованих способів опрацювання 

документів. 



 

4.2. Облік обсягу документообігу 

4.2.1. Обсяг документообігу в інституті — це сумарна кількість вхідних, вихідних і 

внутрішніх документів за певний період (квартал, півріччя, рік).  

4.2.2. Кількість документів підраховують за реєстраційними формами на місцях 

реєстрації.  

4.2.3. Одиницю обліку обсягу документообігу становить документ. Розмножені 

примірники документів, опрацьовані службою діловодства, підраховують окремо.  

4.2.4. Облік документів здійснюють у масштабі інституту, в окремих структурних 

підрозділах, за групами документів. Окремо підраховують звернення громадян і запити на 

інформацію.  

4.2.5. Служба діловодства узагальнює результати обліку документів та подає їх на розгляд 

ректору інституту для планування заходів з удосконалення роботи з документами.  

4.2.6. Підсумкові дані обліку обсягу документообігу подають у табличній формі (див. 

Додаток 18). 

4.3. Робота з вхідними документами 

4.3.1. Робота з вхідними документами в інституті передбачає такі етапи: 

 експедиційна обробка; 

 попередній розгляд; 

 реєстрація; 

 розгляд керівництвом; 

 передавання на виконання; 

 виконання; 

 контроль за виконанням; 

 направлення виконаного документа до справи. 

4.3.2. Усі документи, що надходять до інституту, служба діловодства приймає 

централізовано. 

4.3.3. Документи, отримані працівниками інституту під час відрядження (перебування на 

іншому підприємстві), мають бути передані до служби діловодства одразу після 

повернення та виходу на роботу. 

4.3.4. Під час опрацювання вхідної кореспонденції працівник служби діловодства має 

право розкривати всі конверти й упакування, за винятком тих, на яких проставлено 

відмітку «Особисто», «На конкурс», «На тендер» . Перед розпечатуванням перевіряють 

правильність доставляння та цілісність упакування.  

4.3.5. Вхідний документ не реєструють, якщо: 

 відсутні окремі аркуші документа; 

 відсутні додатки, зазначені у вхідному документі; 

 вхідний документ містить помилки, що унеможливлюють його виконання (відсутній 

підпис, відбиток печатки, гриф затвердження тощо). 

У зазначених випадках працівник служби діловодства надсилає відправникові письмовий 

запит про доукомплектування документів або надання правильної версії документа. Запит 

може бути зроблений за телефоном. На вхідному документі проставляють відмітку, де 

наводять такі відомості:  

 дата запиту (телефонної розмови);  

 посада та прізвище особи, якій передано запит;  

 підпис, ініціали та прізвище особи, яка здійснила запит.  

4.3.6. Наявність у вхідному документі або додатках до нього пошкоджень, що 

унеможливлюють їх прочитання, відсутність вкладень у конверті фіксують в акті, який 

складають у двох примірниках. Акт підписують не менше двох посадових осіб, у т. ч. 

особа, відповідальна за діловодство (див. Додаток 19). Один примірник акта залишають у 

справі служби діловодства, другий надсилають адресату.  

4.3.7. Документи, які надійшли до інституту не за адресою, не підписаними чи не 

засвідченими печаткою (стосується категорій документів, на яких наявність відбитка 



 

печатки передбачено законодавчими чи іншими нормативними актами, — угод, договорів, 

гарантійних листів тощо), пересилають адресатам або повертають відправникам.  

4.3.8. Конверти зберігають і додають до документів, якщо: 

 адресу відправника можна встановити тільки за конвертом; 

 дата на поштовому штемпелі є підтвердженням дати відправлення чи отримання 

документа; 

 у документі, що надійшов, визначено строк виконання, який вже минув; 

 вхідний документ за змістом має особистий характер, але на конверті відсутній надпис 

«Особисто»;  

 вхідним документом є звернення громадянина; 

 встановлено невідповідність індексів документів індексам, зазначеним на конвертах; 

 конверт містить позначки «Конфіденційно», «Для службового користування», 

«Терміново», «Рекомендоване». 

4.3.9. Усі вхідні документи підлягають обов’язковому попередньому розгляду, який 

здійснюють у день одержання або в перший робочий день після одержання, якщо 

кореспонденція надійшла в неробочий час. 

4.3.10. Доручення органів вищого рівня, а також телеграми, телефонограми розглядають 

негайно. 

4.3.11. Попередній розгляд документів виконує особа, відповідальна за діловодство. 

4.3.12. Під час попереднього розгляду здійснюють розподіл документів, визначають 

необхідність їх реєстрації та встановлюють строки виконання. Документи розподіляють 

на такі категорії: 

 документи, що потребують розгляду ректором інституту; 

 документи, що направлятимуть на виконання до структурних підрозділів (виконавців). 

4.3.13. Документи, які надійшли до служби діловодства інституту до 16:00, попередньо 

розглядають, реєструють та передають керівництву або в структурні підрозділи того 

самого дня. Документи, одержані після 16:00, — наступного робочого дня. Термінові 

документи опрацьовують негайно. 

4.3.14. На всіх вхідних документах (тих, що підлягають і не підлягають реєстрації) 

проставляють штамп для фіксування факту та часу надходження до інституту. Якщо 

конверт не розкривався відповідно до вимог Інструкції, штамп проставляють на конверті. 

У штампі в кожному з випадків зазначають дату, для термінових документів і телеграм — 

час надходження (додатково), під час реєстрації — реєстраційний індекс.  

4.3.15. На розгляд ректорові інституту (особі, що заміщує його) передають документи 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські запити та 

звернення, доручення вищих органів, а також документи, що місять важливу інформацію і 

потребують вирішення на рівні керівництва. 

Документи, які надійшли повторно, подають на розгляд керівництву разом із попереднім 

листуванням.  

4.3.16. Тривалість розгляду вхідного документа посадовою особою інституту не може 

перевищувати два робочих дні. Рішення щодо питань, порушених у термінових 

документах, приймають терміново.  

4.3.17. Ректор, керівники структурних підрозділів  викладають рішення щодо розглянутих 

документів у резолюціях, які оформлюють відповідно до пунктів 2.3.34–2.3.38 Інструкції. 

4.3.18. Доручення керівництва з виконання документа, адресоване кільком працівникам чи 

структурним підрозділам, служба діловодства розмножує в необхідній кількості 

примірників. Оригінал документа передають головному виконавцеві, зазначеному в 

резолюції першим, копії — решті виконавців. 

4.3.19. Документ значного обсягу, як правило, не розмножують, а передають головному 

виконавцеві для ознайомлення та організації виконання доручення. Головний виконавець 

повертає документ до служби діловодства для ознайомлення з ним інших осіб 

(структурних підрозділів), зазначених у резолюції.  



 

4.3.20. Додатки значного обсягу до документів, прийнятих до виконання, не копіюють, а 

передають головним виконавцям разом із оригіналами основних документів для 

організації роботи. Копії основних документів виготовляють у кількості, що відповідає 

кількості виконавців. На кожній копії проставляють відмітку про місцезнаходження 

оригіналу додатка. Відмітка має такий склад: назва посади, прізвище, ініціали, назва 

структурного підрозділу головного виконавця. 

4.3.21. Передавання документів однією особою іншій, з одного структурного підрозділу 

до іншого має супроводжуватися проставлянням відповідних відміток у журналі 

реєстрації. 

4.3.22. Після виконання на вхідному документі оформлюють відмітку про завершення 

роботи з ним та направлення до справи (відповідно до п. 2.3.90 Інструкції). 

4.4. Робота з вихідними документами 
4.4.1. Робота з вихідними документами охоплює такі етапи: 

 складання проекту; 

 візування (погодження); 

 підписання; 

 реєстрація; 

 відправлення; 

 формування копії відправленого документа з додатками до справи. 

4.4.2. Оформлення вихідних документів має відповідати вимогам підрозділу 2.3 

Інструкції. 

4.4.3. У вихідних листах, створених у відповідь на вхідні документи, обов’язково 

оформлюють реквізит «Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який 

дають відповідь» згідно з вимогами пункту 2.3.17 Інструкції. 

4.4.4. Вихідні документи за підписом ректора інституту візують такі керівники 

(уповноважені посадові особи): 

 керівник фінансової служби (головний бухгалтер) — якщо документи стосуються 

фінансових зобов’язань ЕТІ імені Роберта Ельворті, містять іншу інформацію фінансового 

характеру; 

 керівники інших структурних підрозділів — якщо порушені в документі питання 

належать до компетенції цих підрозділів; 

4.4.5. Перед передаванням на підпис ректорові інституту документ візує працівник служби 

діловодства, попередньо перевіривши відповідність документа правопису, порядку 

складання документів та правилам оформлення реквізитів.  

4.4.6. На підпис ректорові інституту обов’язково передають документи, що надсилаються 

на адресу державних органів, народних депутатів, вищих органів управління. 

4.4.7. Документи на підпис ректорові інституту (особі, що виконує його обов’язки) 

передають через помічника ректора (службу діловодства). 

4.4.8. До передавання документа на підпис виконавець зобов’язаний перевірити: 

 відповідність змісту вихідного документа його заголовку та змісту документа-запита 

(для листа-відповіді);  

 точність заголовків, правильність дат і номерів нормативних та інших документів, на 

які подано посилання; 

 правильність оформлення документа та його реквізитів: «Посилання на реєстраційний 

індекс і дату документа, на який дається відповідь» (у листі-відповіді), «Адресат», 

«Заголовок до тексту», «Текст», «Прізвище виконавця та номер його телефону»; 

 наявність необхідних віз; 

 наявність додатків (якщо документ містить посилання на них). 

4.4.9. Разом з проектами вихідних листів на розгляд ректору подають вхідні документи, 

що слугували підставами для складання вихідних документів (за наявності). 

4.4.10. Служба діловодства має право не приймати для передавання на підпис документи, 

оформлені з порушенням встановлених вимог. 



 

4.4.11. Якщо документ адресовано кільком інститутам вищого або однакового рівня, на 

підпис передають кількість примірників, що відповідає кількості адресатів, та додатковий 

примірник, який залишиться в справах інституту. 

4.4.12. Підписані документи передають виконавцю для їх відправлення. 

4.4.13. Служба діловодства приймає належним чином оформлені документи для реєстрації 

та подальшого відправлення до 16:00 (у п’ятницю — до 15:30). Документи, подані до 

15:00, відправляються того самого дня, після 15:00 — наступного робочого дня. 

4.4.14. Документи без реквізиту «Адресат» передають до служби діловодства разом із 

заявкою на відправлення (див. Додаток 20). При масовому відправленні документів 

оформлюють аркуш розсилання. Службові листи, які надсилають кільком адресатам (до 

чотирьох), мають містити відмітку біля назви підприємства, якому надсилають цей 

примірник листа. Проставляє відмітки виконавець листа. 

4.5. Порядок роботи з внутрішніми документами 

4.6. До внутрішніх документів належать: 
 

 накази ректора  ЕТІ імені Роберта Ельворті 

 протоколи засідань вченої ради інституту; 

 плани роботи (у т. ч. бізнес-плани); 

 положення про структурні підрозділи; 

 посадові інструкції; 

 доповідні записки; 

 пояснювальні записки; 

 акти; 

 доручення; 

 заяви працівників; 

 документи первинного обліку кадрів (особові картки). 

4.5.2. Порядок роботи з внутрішніми документами (за винятком заяв та пояснювальних 

записок працівників інституту) передбачає такі етапи: 

 отримання завдання стосовно створення проекту документа; 

 вивчення матеріалів із питань, які мають висвітлюватися в документі; 

 складання проекту документа; 

 погодження (візування) проекту та його редагування (за необхідності); 

 підписання (затвердження) документа; 

 реєстрація; 

 тиражування (за необхідності); 

 направлення на виконання (ознайомлення); 

 формування оригіналу документа до справи. 

4.5.3. Ініціювати підготовку проектів документів мають ректор інституту, вчена рада,  

керівники структурних підрозділів, комісій, тимчасових робочих груп. Доручення щодо 

підготовки проектів документів можуть бути надані як в усній, так і в письмовій формі.  

4.5.4. Письмові доручення фіксують у наказах, протоколах і резолюціях. Резолюції 

оформлюють на документах або на окремих аркушах паперу формату А5 чи А4, залежно 

від обсягу тексту доручення. 

4.5.5. Під час вивчення та узагальнення інформації з ключових питань проекту документа 

послуговуються законодавчими актами, іншими нормативними документами, зокрема 

внутрішніми інструкціями, стандартами, листами. 

4.5.6. Після складання проект документа за необхідності направляють на погодження 

(візування). 

4.5.7. Візують проекти наказів відповідно до пунктів 2.3.68–2.3.75 Інструкції.  

4.5.8. Доповідні та пояснювальні записки, які мають бути відправлені за межі  ЕТІ імені 

Роберта Ельворті  за підписом ректора, візують: 

 керівник структурного підрозділу, відповідального за підготовку проекту записки;  

 



 

 керівник фінансової служби (якщо в записці порушуються питання щодо використання 

фінансових та матеріальних ресурсів, містяться дані про фінансові зобов’язання); 

 керівники інших структурних підрозділів (якщо в записці порушуються питання щодо 

повноважень цих структурних підрозділів);  

4.5.9. Положення про структурні підрозділи, посадові та робочі інструкції працівників 

підписують керівники відповідних структурних підрозділів, та відділу кадрів, затверджує 

ректор інституту. 

4.6. Реєстрація документів 

4.6.1. Реєстрація документів — запис облікових даних про документи в реєстраційних 

формах. 

Під час реєстрації надають реєстраційні індекси документам та зазначають дати реєстрації 

у спеціальних формах. 

Шляхом реєстрації фіксують факти створення, відправлення або одержання документів. 

Документи реєструють, щоб забезпечити їх облік, контроль за виконанням визначених у 

документах завдань, організацію довідкової роботи за документами.  

Реєстраційні форми є основою для побудови інформаційно-пошукової системи. 

4.6.2. Реєстрації підлягають усі документи, що потребують обліку, виконання та 

подальшого використання в довідкових цілях, незалежно від способу їх надходження до 

інституту (поштою, електронною поштою, через кур’єрську службу тощо). 

4.6.3. Кожен документ реєструють у інституту тільки один раз. 

У разі передавання документа з одного структурного підрозділу до іншого новий 

реєстраційний індекс на документі не проставляють. 

4.6.4. Вхідні документи, які одержано до 16:00, реєструють у день надходження. 

Документи, що надійшли після 16:00 та до завершення робочого дня, а також у неробочий 

час, — не пізніше наступного робочого дня. 

Вихідні та внутрішні документи реєструють у день підписання чи затвердження, якщо 

підписання чи затвердження відбулося до 17:00. Інакше — наступного робочого дня. 

4.6.5. Організаційно-розпорядчі документи служба діловодства реєструє централізовано.  

4.6.6. Накази та заяви працівників з кадрових питань, посадові інструкції реєструє відділ 

кадрів. 

5.6.7. Під час реєстрації кожен документ отримує умовне позначення — реєстраційний 

індекс, обов’язковим елементом якого є порядковий номер у межах відповідного 

документообігу (вхідні, вихідні, внутрішні документи) чи групи документів (накази з 

основної діяльності, накази з адміністративно-господарських питань, накази з кадрових 

питань, звернення громадян тощо). 

4.6.8. Окремо реєструють такі організаційно-розпорядчі документи: 

 внутрішні документи — доповідні та пояснювальні записки, довідки, положення про 

структурні підрозділи, посадові інструкції; 

 заяви працівників ЕТІ імені Роберта Ельворті з кадрових питань — про прийняття на 

роботу, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення з роботи, надання матеріальної 

допомоги тощо; 

 звернення (заяви, скарги, пропозиції) громадян, а також працівників ЕТІ імені Роберта 

Ельворті (крім заяв працівників, зазначених вище).  

4.6.9. Інститут використовує журнальну форму реєстрації документів. Форми журналів 

реєстрації наведено в Додатках 21–24. 

4.6.10. Реєстраційні індекси надають вхідним і вихідним документам відповідно до 

пунктів 2.3.14–2.3.16 Інструкції.  

Класифікатор кореспондентів складає служба діловодства та затверджує наказом 

директора Товариства.  

4.6.11. Реєстраційний індекс наказу з основної діяльності містить порядковий номер у 

межах календарного року та не доповнюють літерним індексом. Наприклад: № 09.  

4.6.12. Для полегшення ідентифікації реєстраційні індекси інших видів наказів 

доповнюють літерними індексами. 



 

 

Накази за видом діяльності Літерний індекс 

з адміністративно-господарських питань аг 

з кадрових питань тривалого строку зберігання к/тр 

з кадрових питань тимчасового строку зберігання к/тм 

 

Реєстраційні індекси наказів з адміністративно-господарських питань, наказів з кадрових 

питань тривалого строку зберігання, наказів з кадрових питань тимчасового строку 

зберігання мають такий склад: порядковий номер у межах відповідної групи наказів і 

календарного року, дефіс, літерний індекс. Наприклад: 

Реєстраційний індекс наказу з адміністративно-господарських питань — № 11-аг 

Реєстраційний індекс наказу з кадрових питань тривалого строку зберігання — № 178-к/тр 

Реєстраційний індекс наказу з кадрових питань тимчасового строку зберігання — № 48-к/тм 

4.6.13. Реєстраційним індексом протоколу засідання колегіального органу є порядковий 

номер засідання відповідного колегіального органу (правління, комісії тощо) у межах 

календарного року. 

4.6.14. Реєстраційні індекси доповідних і пояснювальних записок, заяв, довідок, актів, 

положень про структурні підрозділи, посадових і робочих інструкцій, інших внутрішніх 

документів (крім зазначених у пп. 4.6.10–4.6.13 Інструкції) складаються з індексу 

відповідної справи за номенклатурою справ Товариства та порядкового номера в межах 

календарного року і групи документів за журналом реєстрації. 

4.6.15. Реєстраційні індекси заяв працівників про прийняття на роботу, переведення на 

іншу роботу, звільнення з роботи складаються з індексу справи «Особові справи 

працівників товариства» за номенклатурою справ Товариства і порядкового номера в 

межах календарного року і групи документів за журналом реєстрації.  

4.6.16. Звернення громадян і працівників Товариства (крім заяв, зазначених у п. 8.23.2 

Інструкції) реєструють відповідно до розділу 3 Інструкції. 

4.6.17. Служба діловодства відповідає за реєстрацію наказів з основної діяльності, з 

адміністративно-господарських питань, доповідних і пояснювальних записок, довідок 

(крім тих, що стосуються кадрових питань), актів, договорів, угод і додатків до них. 

Відділ кадрів відповідає за реєстрацію наказів з кадрових питань; положень про 

структурні підрозділи; посадових і робочих інструкцій; заяв працівників (про прийняття 

на роботу, переведення на іншу роботу (посаду), звільнення з роботи, надання 

матеріальної допомоги, тощо); довідок з місця роботи.  

4.6.18. У графах журналів реєстрації наводять відомості, зазначені далі. 

«Кореспондент», «Адресат» — повне або скорочене (офіційне) найменування 

підприємства, від якого надійшов чи до якого надсилатимуть документ. 

«Вид документа, його стислий зміст», «Вид внутрішнього документа» — назва виду 

документа згідно з Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД) ДК 

010-98, затвердженим наказом Держстандарту від 31.01.1998 № 1024. Для листів назву 

виду документа — «лист» — не вказують. 

«Заголовок (стислий зміст) документа» — заголовок, поданий у документі. За відсутності 

заголовка його формулює особа, яка реєструє документ або попередньо розглядає вхідні 

документи. 

«Резолюція» — текст резолюції посадової особи ЕТІ імені Роберта Ельворті, яка 

розглядала документ, прізвище та ініціали автора резолюції.  

«Підпис особи, яка отримала документ, дата отримання» — прізвище особи, якій передано 

документ для організації виконання та формування у справу, її підпис, дата передавання. 

Якщо документ надавався кільком особам — прізвища та підписи кожної із них, дати 

передавання. Якщо після виконання вхідний документ має бути підшитий до справи в 

службі діловодства — відмітка про повернення оригіналу документа (із підписом 

працівника служби діловодства та зазначенням дати повернення). 



 

«Строк виконання» — дата, до якої документ має бути виконаний, новий строк виконання 

(у разі зміни початкового), прізвища посадових осіб, які змінили строк виконання. 

«Відмітка про виконання документів» — інформація про виконання документа, дата та 

індекс документа-відповіді (за наявності).  

Після завершення діловодного року журнали реєстрації вхідних, вихідних і внутрішніх 

документів, наказів, звернень громадян, договорів тощо закривають підсумковими 

записами.  

У підсумковому записі зазначають кількість документів, зареєстрованих за рік, перший та 

останній реєстраційні індекси, дати першої та останньої реєстрації документів. 

Підсумковий запис підписує особа, яка склала його, із зазначенням дати складання запису. 

Наприклад: 

За 2020 рік зареєстровано 1748 (одна тисяча сімсот сорок вісім) вихідних документів, 

з № 1 від 04.01.2020 до № 1748 від 38. 12.2020. 

Секретар Тиха Г. В. Тиха 

28.12.2020 

У підсумковому записі вказують виявлені неточності, допущені під час реєстрації 

документів (пропущені номери, помилкове внесення номерів). Наприклад: 

За 20 рік зареєстровано 198 (сто дев’яносто вісім) наказів з кадрових питань 

тривалого зберігання, з № 1-к/тр від 05.01.2020 до № 199-к/тр від 26.12.2020. 

Запис за № 165 внесено помилково. 

Фахівець відділу кадрів Сабуренко Г. В. Сабуренко 

28.12.2020 

4.7. Інформаційно-довідкова робота з документами 

4.7.1. Інформаційно-довідкова робота з документами полягає в пошуку документів та 

використанні наведеної в них інформації для прийняття рішень. Документи шукають за 

реєстраційними формами (журналами) або автоматизованими банками реєстраційних 

даних. 

4.7.2. Для підвищення ефективності пошукової системи, інформаційно-довідкової роботи 

з документами служба діловодства спільно зі структурними підрозділами ЕТІ імені 

Роберта Ельворті створює такі класифікаційні довідники: 

 класифікатор видів документів; 

 класифікатор структурних підрозділів; 

 класифікатор виконавців; 

 класифікатор кореспондентів; 

 номенклатура справ. 

Необхідність створення та впровадження окремих видів класифікаційних довідників (крім 

номенклатури справ, яка є обов’язковою) визначає діловод  інституту. 

4.7.3. Інформаційно-довідкова робота з документами в інституті може здійснюватися з 

використанням електронних таблиць (наприклад, MS Excel), до яких вносяться дані про 

документ (реквізити документа). 

 

5. Організація контролю за виконанням документів і доручень 

5.1. Загальні положення 

5.1.1. Мета контролю за виконанням документів і доручень: 

 сприяти своєчасному та якісному виконанню управлінських рішень в інституті; 

 забезпечити отримання аналітичної інформації, необхідної для об’єктивної оцінки 

діяльності структурних підрозділів та окремих працівників інституту; 

5.1.2. Обов’язковому контролю за виконанням підлягають такі документи:  

 рішення, інші документи державних органів та органів місцевого самоврядування, які 

містять доручення або настанови щодо діяльності інституту; 

 доручення органу вищого рівня ; 

 



 

 накази та доручення ректора інституту; 

 звернення громадян; 

 вхідні та внутрішні документи, де визначено (у текстовій частині, резолюціях) 

конкретні доручення, терміни їх виконання та виконавців. 

5.1.3. Розрізняють такі види контролю за виконанням документів: 

 контроль по суті вирішення питань; 

 контроль за додержанням строків і форми виконання завдань.  

5.1.4. Контроль по суті вирішення питань здійснюють органи управління та посадові 

особи інституту:, вчена рада інституту ректор, керівники структурних підрозділів 

(відділів, служб тощо). 

5.1.5. Контроль за додержанням строків і форми виконання завдань здійснюює  діловод. 

 Діловод контролює строки та відповідність форм виконання завдань, викладених у:  

 зверненнях громадян; 

 наказах ректора; 

 дорученнях і документах, що надійшли від органу вищого рівня, державних органів 

влади та органів місцевого самоврядування; 

 листах та інших документах, де зазначено конкретні доручення, строки їх 

виконання та виконавців. 

 

5.1.6. Виконання документів у структурних підрозділах, доручень керівників 

структурних підрозділів контролюють особи, відповідальні за діловодство в структурних 

підрозділах. 

Особа, відповідальна за діловодство в структурному підрозділі, щонайменше раз на місяць 

доповідає керівникові підрозділу про стан виконання доручень і документів, додержання 

строків підготовки документів для розгляду правлінням тощо (див. Додаток 25). 

5.1.7. За організацію контролю за виконанням документів і доручень у структурних 

підрозділах ЕТІ імені Роберта Ельворті відповідають їх керівники. 

5.1.8. За виконання документів і доручень відповідають особи, яким адресовано 

відповідні завдання в тексті документів або резолюціях посадових осіб Товариства. 

5.1.9. Якщо завдання, визначені в документі, адресовано кільком виконавцям, 

відповідальним є виконавець, зазначений у резолюції першим. Відповідальний виконавець 

наділений правом скликати наради співвиконавців, а також звертатися до співвиконавців 

із запитами про результати роботи. 

5.1.10. Листи, інші документи, підготовлені за дорученням ректора інституту, передають 

йому на підпис або затвердження не пізніше ніж за два робочі дні до закінчення 

встановленого строку виконання. 

5.2. Строки виконання документів і доручень 

5.2.1. Документи (доручення) мають індивідуальні або типові строки виконання. 

Індивідуальні строки встановлює ректор інституту в розпорядчих документах або 

резолюціях.  

Типові строки визначає законодавство (див. Додаток 26). 

5.2.2. Строки виконання документів обчислюють у календарних днях:  

 внутрішніх документів, доручень — з дати підписання (реєстрації); 

 вхідних документів — з дати надходження (реєстрації). 

5.2.3. Якщо останній день строку виконання документа (доручення) припадає на 

неробочий день, останнім днем строку виконання документа (доручення) вважається 

перший робочий день після неробочого дня. 

5.2.4. Документи (доручення), для яких строки виконання не визначено, мають бути 

виконані не пізніше як за 30 календарних днів, а з позначкою «Терміново» — протягом 

семи днів від дати отримання чи підписання. 

5.2.5. У наказах ректора інституту які містять конкретні доручення та дані про виконавців, 

строки виконання зазначають у кожному пункті — для кожного доручення. На контроль 

ставлять кожен окремий пункт зазначених документів. 



 

5.2.6. За необхідності складні та тривалі доручення поділяють на частини з огляду на 

етапи виконання. Кожну частину беруть на контроль окремо, встановивши індивідуальний 

строк виконання. 

5.2.7. Строк виконання документа (доручення) може бути змінений лише за вказівкою 

ректора інституту, а за його відсутності — посадової особи, яка офіційно заміщує її. 

5.2.8. Рішення про зміну строку виконання приймають на підставі доповідної записки 

керівника структурного підрозділу, відповідального за виконання документа (доручення, 

окремого пункту документа — наказу, плану тощо).  

5.2.9. Доповідну записку про зміну строку виконання подають на ректора інституту, який 

встановив контроль за виконанням відповідного документа (доручення, окремого пункту 

документа).  

5.2.10. У доповідній записці про зміну строку виконання обґрунтовують необхідність 

продовження строку виконання документа (доручення, окремого пункту документа), 

зазначають новий строк, висвітлюють можливі наслідки затримки (юридичні, економічні 

тощо) або фіксують факт відсутності таких наслідків. Наприклад: 

«Через невиконання контрагентом умов договору від 29.01.2020 № 09/88 про постачання 

обладнання до 29.01.2020 прошу Вас продовжити строк виконання доручення щодо 

введення в промислову експлуатацію виробничої лабораторії № 2, встановивши новий 

строк — до 20.02.2020. 

Станом на 30.01.2020 контрагент постачив до лабораторії інституту одиниці 

обладнання, передбачені Додатком 1 до договору. Партію запчастин у повному складі 

(Додаток 2), за попередньою домовленістю з контрагентом, буде постачено до 

09.02.2020. ». 

5.2.11. Рішення ректора інституту  щодо зміни строку виконання (згода, незгода) 

оформлюють у вигляді резолюції. Наприклад: 

                                                                       Погоджено продовження строку виконання 

доручення від 29.03.2020 № 02-08-67 

до 20.10.2020 включно 

Ректор ЕТІ ім. Роберта Ельворті 

Дубровський     С.С.Дубровський 

30.01.2020 

 

5.2.12. Доповідну записку про зміну строку виконання реєструють і передають до служби 

діловодства  для внесення відповідних записів до журналу реєстрації. Наприклад: 

Строк виконання продовжено до 20.10.20120 включно (Доленко В. М., доповідна 

записка від 30. 07.2020 № 01-17/19). 

5.3. Технологія контролю 

5.3.1. Організація контролю за виконанням документів (доручень) в інституті передбачає 

такі послідовні етапи: 

 узяття документів (доручень) на контроль; 

 проставлення відміток про контроль на документах; 

 зазначення строків виконання в журналах реєстрації (у графі 8 журналу реєстрації 

вхідних документів та журналу реєстрації внутрішніх документів); 

 внесення відомостей до автоматизованої бази даних документів і доручень, взятих на 

контроль; 

 доведення документів до відома виконавців, перевіряння своєчасності інформування 

виконавців; 

 попереднє перевіряння стану виконання документів (доручень), нагадування про 

строки виконання документів (доручень); 

 зняття документів (доручень) з контролю;  



 

 проставлення відміток про виконання документів у журналах реєстрації (журнал 

реєстрації вхідних документів — графа 9, журнал реєстрації внутрішніх документів — 

графа 8); 

 облік та узагальнення результатів контролю за виконанням документів (доручень); 

 систематичне інформування ректора про хід і підсумки виконання документів 

(доручень); 

 підготовка звітів, доповідних записок про стан виконавської дисципліни та організацію 

контролю за виконанням документів (доручень). 

5.3.2. Документи ставить на контроль  діловод під час реєстрації. 

5.3.3. На лівому березі документа, що підлягає контролю за виконанням, проставляють 

відмітку про контроль відповідно до пункту 2.3.42 Інструкції. 

5.3.4. Відмітку про контроль за виконанням того чи того документа дублюють у 

відповідному журналі реєстрації. 

5.3.5. Діловод інституту  веде електронну базу рішень і доручень ректора інституту, що 

підлягають контролю. 

5.3.6. Якщо документ (рішення вченої ради, наказ, план тощо) містить перелік завдань, 

кожне завдання окремо ставлять на контроль і фіксують у реєстраційних формах і базах 

даних доручень. 

5.3.7. Документ, що мають виконувати працівники кількох підрозділів, розмножують у 

відповідній кількості примірників. 

5.3.8. Працівник, відповідальний за діловодство в структурному підрозділі, веде 

електронну базу документів і доручень, контроль за виконанням яких покладено на цей 

структурний підрозділ. 

5.3.9. Співвиконавці надають пропозиції відповідальному виконавцю щодо вирішення 

завдання та підготовки відповідних документів не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 

контрольного терміну, визначеного ректором інституту, 

5.3.10. Строки подання пропозицій співвиконавцями щодо виконання документа з 

позначкою «Терміново» ректор інституту визначає в резолюції окремо. 

5.3.11. Ректор в резолюції може конкретизувати строки подання інформації 

співвиконавцями відповідальному виконавцю для підготовки узагальнюючого документа. 

5.4. Попереджувальний контроль за виконанням документів 
5.4.1. Не пізніше останнього робочого дня місяця діловод готує перелік документів 

(доручень), строк виконання яких спливає наступного місяця (див. Додаток 27), та 

надсилає його до структурного підрозділу, відповідального за виконання цих документів 

(доручень).  

5.4.2. Зазначені переліки використовують під час складання місячних планів роботи 

структурних підрозділів. 

5.4.3. У разі надходження документів (доручень), строк виконання яких спливає у 

поточному місяці, та прийняття рішення про продовження строків виконання,  діловод 

вносить відповідні зміни та доповнення до переліку, зазначеного в пункті 5.4.1 Інструкції.  

5.4.4. За три дні до закінчення строку виконання документа (доручення)  діловод розсилає 

виконавцям нагадування про остаточний термін завершення роботи (див. Додаток 28). 

5.4.5. До 16:00 наступного робочого дня після одержання нагадування працівник, 

відповідальний за діловодство в структурному підрозділі, на який покладено виконання 

документа (доручення), повертає діловоду нагадування з заповненою графою 7 про стан 

виконання документа (доручення) за підписом керівника структурного підрозділу.  

5.4.6. У разі неотримання у визначений час інформації про стан виконання документа 

(доручення) або надходження інформації, що засвідчує можливий зрив строків виконання 

документа (доручення), служба діловодства письмово інформує про ускладнення ректора 

до кінця поточного робочого дня. 

5.4.7. Тижневе зведення про стан виконання документів, доручень і рішень  (див. Додаток 

29) з переліками документів, які виконано з порушенням строків (див. Додаток 30) та не 

виконано у визначені строки (див. Додатки 31 і 32) розсилають ректорові і керівникам 



 

структурних підрозділів інституту для розгляду стану виконавської дисципліни на 

щотижневих оперативних нарадах. 

5.4.8. Діловод до 20 січня наступного за звітним року готує річний звіт про стан 

виконавської дисципліни в інституті, до якого додає підсумкову інформацію за формами, 

наведеними в Додатках 29, 30 та 31 Інструкції. 

5.4.9. Питання виконавської дисципліни регулярно розглядають на нарадах (відповідно до 

плану роботи). 

5.5. Зняття документів з контролю 
5.5.1. Документи знімає з контролю ректор інституту, який встановив контроль, або 

діловод, за його дорученням. 

5.5.2. Підставою для зняття документа з контролю є резолюція ректора інституту  — 

«Зняти з контролю». 

5.5.3. Підставою для зняття з контролю документа (доручення) без резолюції та відміток є 

підписані (погоджені) ректором  листи, інші документи, підготовлені відповідно до їх 

доручень за цим ініціативним документом. 

5.5.4. Документ вважається виконаним та знімається з контролю, якщо всі питання, які 

порушено в ньому, виконано по суті, що підтверджено документально, і про результати 

повідомлено зацікавлених осіб інституту.. 

5.5.5. Якщо виконання документа не документували (не складали документ-відповідь чи 

внутрішній документ — наказ, пояснювальна записка тощо), на документі, що 

контролювали, оформлюють відмітку про виконання відповідно до пункту 2.3.88 

Інструкції. 

5.5.6. Про зняття документа з контролю роблять запис у відповідній графі журналу 

реєстрації. 

5.5.7. Якщо проекти документів, підготовлених згідно з дорученням (резолюцією), 

повернуто на доопрацювання, ініціативний документ вважають невиконаним і не 

знімають з контролю. 

 

6. Організація документів у діловодстві: номенклатури справ 

6.1. Загальні положення 
6.1.1. Номенклатура справ — обов’язковий систематизований перелік заголовків справ, 

що формують в діловодстві ЕТІ імені Роберта Ельворті, із зазначенням строків зберігання 

справ. 

6.1.2. Мета створення номенклатури справ — встановити в ЕТІ імені Роберта Ельворті 

єдиний порядок формування справ, забезпечити точний облік та оперативний пошук 

документів за змістом і видами, визначити строки зберігання справ. 

Номенклатура справ слугує основою для описів справ тривалого (понад 10 років) 

зберігання та описів справ з кадрових питань, а також для обліку справ тимчасового (до 10 

років включно) зберігання.  

6.1.3. В Інституті складають: 

 номенклатури справ структурних підрозділів (див. Додаток 33); 

 зведену номенклатуру справ (див. Додаток 34). 

6.2. Складання номенклатури справ структурного підрозділу 

6.2.1. Номенклатуру справ структурного підрозділу складають у двох примірниках 

щороку до 15 листопада. 

6.2.2. Номенклатуру справ структурного підрозділу складає посадова особа, відповідальна 

за діловодство у структурному підрозділі. 

До створення номенклатури справ структурного підрозділу залучають завідувачів кафедр. 

6.2.3. Складену номенклатуру справ структурного підрозділу підписує його керівник. 

Відтак цей документ погоджують з посадовою особою, відповідальною за архів. 

6.2.4. Один примірник номенклатури справ структурного підрозділу передають до служби 

діловодства. Другий — залишають у структурному підрозділі. 

6.2.5. До номенклатури справ структурного підрозділу включають назви справ, які: 



 

 формують у структурному підрозділі та відображають усі напрями його роботи, 

передбачені положенням про структурний підрозділ; 

 містять документи постійних та тимчасово діючих рад, комісій, комітетів, за 

організаційно-технічне забезпечення діяльності яких відповідає структурний 

підрозділ; 

 ведуть у структурному підрозділі винятково в електронній формі відповідно до 

локальних нормативних актів ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

Під час підготовки номенклатури справ ураховують завдання структурного підрозділу на 

наступний рік. 

6.3. Складання зведеної номенклатури справ  ЕТІ імені Роберта Ельворті 
6.3.1. На підставі номенклатури справ структурних підрозділів складають зведену 

номенклатуру справ ЕТІ імені Роберта Ельворті . 

6.3.2. Зведену номенклатуру справ ЕТІ імені Роберта Ельворті складають за структурним 

принципом. Розділами та підрозділами у зведеній номенклатурі є назви структурних 

підрозділів. 

6.3.3. Назви структурних підрозділів розміщують відповідно до затвердженої 

організаційної структури ЕТІ імені Роберта Ельворті. Першим зазначають назву 

структурного підрозділу, що відповідає за діловодство: 

 відділ кадрів; 

 фінансовий відділ; 

 служба охорони праці; 

 господарський відділ. 

6.3.4. Під час створення зведеної номенклатури справ ЕТІ імені Роберта Ельворті з метою 

якнайповніше охопити документообіг та висвітлити напрями діяльності ЕТІ імені Роберта 

Ельворті поряд із номенклатурою справ структурних підрозділів вивчають і аналізують: 

 статут ЕТІ імені Роберта Ельворті; 

 положення про його структурні підрозділи; 

 штатний розпис; 

 зведені номенклатури та описи справ за минулі роки; 

 класифікатори документів і кореспондентів; 

 реєстраційно-облікові та контрольні журнали; 

 Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів 

та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 

зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 

12.04.2012 № 578/5 (далі — Перелік типових документів). 

6.3.5. Методичну допомогу у створенні номенклатури справ структурних підрозділів та 

зведеної номенклатури справ надає особа, відповідальна за архів ЕТІ імені Роберта 

Ельворті. 

6.3.6. Зведену номенклатуру справ розглядає скликана в ЕТІ імені Роберта Ельворті ЕК з 

проведення експертизи цінності документів. Після схвалення ЕК зведену номенклатуру 

справ затверджує ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

6.3.7. Зведену номенклатуру  справ ЕТІ імені Роберта Ельворті складають у трьох 

примірниках, на кожному з яких оформлюють гриф схвалення документа ЕК  ЕТІ імені 

Роберта Ельворті. 

Перший (недоторканний) примірник зберігають у службі діловодства. Другий примірник 

служба діловодства використовує як робочий. Третій примірник передають до архіву ЕТІ 

імені Роберта Ельворті для контролю за формуванням справ у структурних підрозділах. 

6.3.8. Структурні підрозділи ЕТІ імені Роберта Ельворті для використання в роботі 

отримують витяги — відповідні розділи затвердженої зведеної номенклатури справ. 

6.3.9. Зведену номенклатуру справ ЕТІ імені Роберта Ельворті уточнюють щороку (не 

пізніше грудня) та вводять у дію з 1 січня наступного календарного року.  

6.4. Заповнення граф номенклатури справ 
6.4.1. Номенклатура справ має табличну форму і містить такі графи: 



 

1. Індекс справи. 

2. Заголовок справи (тому, частини). 

3. Кількість справ (томів, частин). 

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

5. Примітки. 

6.4.2. У графі 1 «Індекс справи» зазначають індекси справ. 

Індекс справи складається з індексу структурного підрозділу ЕТІ імені Роберта Ельворті 

за штатним розписом або класифікатором структурних підрозділів (за відсутності 

структурних підрозділів першу частину індексу справи становить індекс напряму 

діяльності) та порядкового номера справи в межах розділу номенклатури справ. 

Наприклад: 06-12, де 06 — індекс підрозділу, а 12 — порядковий номер справи в межах 

розділу 06.  

6.4.3. У графі 2 «Заголовок справи (тому, частини)» наводять заголовки справ (томів, 

частин). 

Заголовок справи має чітко, стисло та узагальнено відбивати склад і зміст документів 

справи.  

У заголовках справ заборонено вживати неконкретні формулювання («різні матеріали», 

«загальне листування», «вхідна кореспонденція», «вихідна кореспонденція», «фінансові 

питання» тощо), а також вставні слова та складні синтаксичні звороти.  

Під час формулювання заголовків справ враховують принципи комплектування справ: 

номінальний, авторський, кореспондентський, предметно-питальний, хронологічний, 

географічний. 

Складові заголовка справи розміщують у такій послідовності: 

 вид справи (журнал, книга тощо) чи документів у справі (накази, протоколи, акти 

тощо); 

 автор документів (підприємство, структурний підрозділ); 

 кореспондент або адресат (підприємство, якому адресовано або від якого одержано 

документи); 

 стислий зміст документів справи (питання, з якого формується справа); 

 назва регіону (території), з яким пов’язаний зміст документа; 

 дата або період, до яких належать документи справи; 

 примітки про наявність копій документів у справі (за необхідності).  

У заголовках особових та інших справ, що містять документи з одного питання, пов’язані 

послідовністю ведення процедур діловодства, вживають термін «справа». Наприклад: 

«Особова справа». 

У заголовках справ, що містять документи з одного питання, не пов’язані послідовністю 

ведення процедур діловодства, вживають термін «документи», після якого в дужках 

вказують основні види документів справи. Наприклад: «Документи (акти, графіки, 

таблиці) про використання виробничих потужностей».  

У заголовках справ із документами одного виду зазначають вид документів у множині та 

автора документів. Наприклад: «Протоколи засідань Вченої ради Інституту».  

У заголовках справ із листуванням вказують кореспондента й наводять стислий зміст 

документів. Наприклад: «Листування з Житомирською обласною державною 

адміністрацією з основних питань діяльності ЕТІ імені Роберта Ельворті». 

У заголовках справ із листуванням з кореспондентами, однорідними за характером 

діяльності, кореспондентів не перераховують, а зазначають узагальнено. Наприклад: 

«Листування з установами сфери охорони навколишнього середовища».  

У заголовках справ із листуванням з різними за значенням кореспондентами дані про 

кореспондентів опускають, обмежуючись узагальненим формулюванням тематики 

листування. Наприклад: «Листування про організацію рекламних заходів».  

У заголовках справ із планово-звітною документацією зазначають період (місяць, квартал, 

півріччя, рік), протягом якого планується створення документів, або період фактичного 



 

виконання таких документів. Наприклад: «Бізнес-план ЕТІ імені Роберта Ельворті на 2020 

рік», «Звіт про проведення ремонтно-відновлювальних робіт у I кварталі 2020 року».  

Під час упорядкування заголовків справ у номенклатурі враховують важливість 

документів, включених до кожної зі справ, та їх взаємозв’язок. На початку кожного 

розділу номенклатури подають заголовки справ із документами, які надійшли від органів 

вищого рівня. Далі наводять заголовки справ з організаційно-розпорядчою (накази, 

положення, інструкції, регламенти, протоколи) та планово-звітною документацією, а 

відтак — заголовки справ, що починаються зі слова «Документи». Заголовки справ із 

листуванням та обліково-довідковими документами (журнали реєстрації, книги обліку 

тощо) розміщують наприкінці розділів.  

У межах кожної з груп заголовки справ систематизують з огляду на значення та строки 

зберігання документів. Наприклад, у групі планово-звітної документації спочатку 

зазначають річні плани, потім — піврічні, квартальні тощо. У групі з листуванням 

спочатку наводять заголовки справ щодо основних питань діяльності, а відтак — 

заголовки справ стосовно господарських питань. 

6.4.4. Графу 3 «Кількість справ (томів, частин)» заповнюють наприкінці календарного 

року. У ній вказують кількість томів, заведених протягом року з відповідним заголовком, 

передбаченим номенклатурою справ. 

6.4.5. У графі 4 «Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком» 

наводять строки зберігання справ, які визначають за Переліком типових документів, а 

також номери відповідних статей Переліку. 

6.4.6. У графі 5 «Примітки» роблять нотатки про перехідні справи; про справи в 

електронній формі; про посадових осіб, відповідальних за формування справ; про 

передавання справ до архіву ЕТІ імені Роберта Ельворті чи інших установ для їх 

продовження тощо.  

6.4.7. Наприкінці року номенклатуру справ закривають підсумковим записом про 

кількість справ. 

 

7. Формування справ 

7.1. Загальні положення 
7.1.1. Справа — документ або сукупність документів, що стосуються одного питання чи 

напряму діяльності ЕТІ імені Роберта Ельворті та зберігаються в окремій теці (палітурці). 

7.1.2. У справи групують закінчені в діловодстві документи відповідно до затвердженої 

номенклатури справ ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

7.2. Порядок групування документів у справи 

7.2.1. До справ вміщують лише оригінали документів або засвідчені у встановленому 

порядку копії документів (якщо оригінали відсутні). 

7.2.2. До справ не підшивають чернетки, розмножені незасвідчені копії.  

7.2.3. До кожної окремої справи підшивають документи за один календарний рік. Виняток 

становлять особові та перехідні справи. 

Перехідна справа містить документи, створені за кілька років поспіль (наприклад, щодо 

реалізації тривалого проекту).  

7.2.4. Документи постійного строку зберігання, що підлягають передаванню до НАФ, та 

документи тимчасового, у т. ч. тривалого (понад 10 років), строку зберігання долучають 

до різних справ. 

7.2.5. Як виняток, документи постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового строків 

зберігання можуть формуватися в одну справу, якщо вони стосуються одного питання.  

Після закінчення року або вирішення питання ці документи розподіляють до окремих 

справ згідно з номенклатурою справ. 

7.2.6. Якщо певна група внутрішніх або вхідних документів за змістом і строком 

зберігання не відповідає жодній зі справ, передбачених зведеною номенклатурою ЕТІ 

імені Роберта Ельворті для зберігання цих документів створюють нову справу, запис про 



 

яку (із зазначенням заголовка та строку зберігання) відтак обов’язково вносять до чинної 

зведеної номенклатури справ.  

7.2.7. Справа не має перевищувати 250 аркушів (30–40 мм завтовшки). 

7.2.8. Документ, затверджений наказом, є невід’ємною частиною цього наказу.  

Затверджені наказами документи (інструкції, правила, положення тощо) додають до 

відповідних наказів та разом формують у справи, призначені для зберігання наказів. 

7.2.9. Документи, затверджені рішенням зборів чи іншого колегіального органу, 

долучають до відповідних протоколів та разом формують у справи, призначені для 

зберігання протоколів.  

7.2.10. Протоколи засідань (зборів) розміщують у справах у хронологічному порядку та за 

номерами, а документи до них — за порядком денним. 

7.2.11. У різні справи групують: 

 накази з основної діяльності; 

 накази з адміністративно-господарських питань; 

 накази з кадрових питань тривалого строку зберігання; 

 накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання. 

7.2.12. Доручення органів вищого рівня та документи щодо їх виконання формують у 

справи окремо від листування з цими органами.  

Кожен документ-відповідь розміщують після відповідного документа-доручення. 

Доручення у справі систематизують за датами цих документів. 

7.2.13. Затверджені плани, звіти, кошториси групують у справи відповідно до періоду, на 

який або за який їх складено (річні, піврічні, квартальні, місячні). Як виняток дозволено 

формувати місячні та квартальні плани (звіти) в одну справу за умови дотримання вимоги 

пункту 7.2.7 Інструкції. Проекти планів, звітів, кошторисів, документи щодо їх 

розроблення долучають до окремих справ. 

7.2.14. Службові листи розподіляють по справах за змістом (питаннями) та 

кореспондентською ознакою.  

У межах кожної справи службові листи систематизують за хронологічною ознакою. При 

цьому кожен документ-відповідь розміщують після документа-запита. 

7.2.15. Листування стосовно розгляду звернень громадян формують у справи окремо від 

листування з інших питань.  

Кожне звернення та документи з його розгляду становлять у справі окрему групу.  

Звернення у справах упорядковують за прізвищами авторів звернень в алфавітному 

порядку. 

7.2.16. В особових справах документи групують у хронологічному порядку в міру їх 

поповнення у такій послідовності: 

 внутрішній опис документів справи (див. Додаток 35); 

 заява про прийняття (або письмовий трудовий договір); 

 копія наказу про прийняття (або витяг зі зведеного наказу); 

 особовий листок з обліку кадрів (див. Додаток 36); 

 доповнення до особового листка (див. Додаток 37); 

 автобіографія; 

 копія паспорта; 

 копія облікової картки платника податків; 

 копія військового квитка (за наявності); 

 копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, науковий ступінь, вчене 

звання (за наявності); 

 копії документів, що є підставами для надання пільг (за наявності); 

 заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних 

даних; 

 копії наказів про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну 

біографічних даних (або витяги зі зведених наказів); 

 характеристики; 



 

 копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення 

(нагородження, преміювання); 

 документи з атестації; 

 заява про звільнення;  

 копія наказу про звільнення (або витяг зі зведеного наказу). 

7.2.17. До особових справ не долучають копії наказів ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті 

про стягнення, преміювання за виконання виробничих завдань, надання відпусток, 

направлення у відрядження, а також з інших питань, що не стосуються укладення, зміни 

умов чи припинення трудового договору з працівником.  

7.2.18. На працівників, прийнятих на роботу повторно формують нову особову справу, за 

винятком поновлення працівника на роботі за рішенням суду або коли для сумісника ЕТІ 

імені Роберта Ельворті стає основним місцем роботи. За таких умов особову справу 

продовжують. 

7.2.19. Розрахунково-платіжні відомості працівників ЕТІ імені Роберта Ельворті 

підшивають до справи протягом року відповідно до порядку розташування прізвищ за 

алфавітом. Відомості нарахування заробітної плати (відомості нарахування грошей) 

систематизують за місяцями. 

7.2.20. Особові картки працівників (типова форма П-2), які працюють у ЕТІ імені Роберта 

Ельворті, формують до справ окремо від карток працівників, які звільнилися. 

7.2.21. За незначної кількості документи з грифом «Комерційна таємниця» включають до 

однієї справи. 

Після закінчення діловодного року справа з документами, які становлять комерційну 

таємницю, підлягає посторінковому перегляду членами ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті. За 

необхідності ЕК приймає рішення про переформування справи, що містить документи з 

грифом «Комерційна таємниця».  

Документи з грифом «Комерційна таємниця», які мають постійний або тривалий (понад 

10 років) строк зберігання, формують в окрему справу, якій надають конкретний 

заголовок і для якої встановлюють строк зберігання відповідно до Переліку типових 

документів. Запис про нову справу включають до зведеної номенклатури справ ЕТІ імені 

Роберта Ельворті.  

Документи з грифом «Комерційна таємниця», які мають тимчасовий строк зберігання, 

залишаються у справі, заведеній від початку згідно із затвердженою зведеною 

номенклатурою справ. Для неї встановлюють строк зберігання, що відповідає 

найбільшому зі строків, визначених для документів справи відповідно до Переліку 

типових документів. У номенклатурі справ зазначають уточнений строк зберігання.  

7.2.22. Доповідні, пояснювальні записки, довідки, акти формують в окремі справи з 

урахуванням строків зберігання цих документів.  

У межах кожної справи доповідні, пояснювальні записки, довідки, акти систематизують за 

видами документів, питаннями й датами створення.  

7.2.23. Методичне керівництво в питаннях формування справ і контроль за формуванням 

справ у ЕТІ імені Роберта Ельворті та його структурних підрозділах здійснюють особи, 

відповідальні за діловодство та архів у ЕТІ імені Роберта Ельворті (структурних 

підрозділах). 

7.3. Оформлення справи 
7.3.1. Обкладинку (титульний аркуш) справи оформлюють за зразком, наведеним у 

Додатку 38. 

Якщо з моменту формування справи назва ЕТІ імені Роберта Ельворті (або структурного 

підрозділу) змінилася, працівник, відповідальний за оформлення справи, зазначає на 

обкладинці справи нову назву, а попередню бере в дужки.  

Якщо працівник змінив прізвище, працівник відділу кадрів, до посадових обов’язків якого 

входить опрацювання особових справ, однією рискою закреслює застарілі дані, вище 

записує нові, додає посилання на документи-підстави (заява, наказ). Засвідчувати 

виправлення підписом чи печаткою відділу кадрів не потрібно. 



 

7.3.2. Щоб забезпечити збереженість документів та закріпити порядок їх розташування у 

справі, нумерують аркуші справи відповідно до правил, визначених у пункті 10.2 

Інструкції. 

7.3.3. Для обліку кількості аркушів у справі, фіксування особливостей їх нумерації, 

складають засвідчувальний напис (див. Додаток 39).  

Засвідчувальний напис оформлюють згідно з пунктом 10.4 Інструкції. 

7.3.4. Справи оправляють в обкладинки у порядку, встановленому пунктом 10.5 

Інструкції. 

 

8. Зберігання документів і справ у структурних підрозділах 

8.1. Загальні положення 

8.1.1. Із часу надходження або створення і до передавання в архів ЕТІ імені Роберта 

Ельворті документи зберігають за місцем формування справ відповідно до затвердженої 

зведеної номенклатури справ ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

8.1.2. За збереженість справ і документів у структурних підрозділах відповідають 

керівники структурних підрозділів.  

8.1.3. Збереженість справ, передбачених номенклатурою справ структурного підрозділу, 

забезпечує особа, відповідальна за діловодство у структурному підрозділі.  

8.2. Порядок зберігання справ у структурних підрозділах 

8.2.1. У робочих кімнатах справи мають зберігатися вертикально в шафах, що 

зачиняються. Для підвищення оперативності пошуку документів справи доцільно 

розміщувати відповідно до номенклатури справ. На корінці кожної теки з документами 

справи зазначають індекс справи, визначений номенклатурою справ. 

8.2.2. Магнітні стрічки та цифрові носії інформації з фонограмами засідань колегіального 

органу зберігаються у його секретаря. На стрічці й коробці роблять відмітку про дату 

засідання колегіального органу і час запису.  

8.3. Порядок видавання справ для тимчасового користування 

8.3.1. Справи видають для тимчасового користування: 

 структурним підрозділам ЕТІ імені Роберта Ельворті — з дозволу керівника 

структурного підрозділу, де зберігаються справи; 

 іншим підприємствами — з дозволу ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті.  

8.3.2. Для кожної виданої справи створюють картку-замінник (див. Додаток 40), де 

зазначають: 

 назву справи; 

 індекс справи за номенклатурою; 

 дату видавання справи; 

 прізвище та ініціали працівника, якому видано справу; 

 дату повернення справи. 

Картку-замінник підписують особи, які видавали-приймали справи. 

8.3.3. Справи видають для користування за межі ЕТІ імені Роберта Ельворті у виняткових 

випадках — в упорядкованому стані (в обкладинках, із пронумерованими аркушами та 

засвідчувальними записами, оформленими згідно з положеннями 

підрозділу 7.3 Інструкції). 

Факт видавання справ за межі ЕТІ імені Роберта Ельворті фіксують в акті (див. Додаток 

41) за підписами директора Товариства та керівника підприємства, що отримує справи для 

тимчасового користування. Підписи в акті засвідчують печатками підприємств. 

8.3.4. Справи видають для тимчасового користування після підписання акта ректором ЕТІ 

імені Роберта Ельворті (особою, яка заміщує його) та керівником підприємства, який 

отримує справи для тимчасового користування. 

8.3.5. Справи видають для тимчасового користування на строк, що не перевищує один 

місяць. 

8.3.6. При поверненні справ перевіряють їх кількість, комплектність і стан збереженості.  



 

Про результати перевіряння складають запис, який подають у двох примірниках акта за 

підписами осіб, що здали та прийняли справи. 

 

9. Експертиза цінності документів та оформлення її результатів 

9.1. Загальні положення 

9.1.1. Експертиза цінності документів — усебічне вивчення документів, що створюються 

під час діяльності ЕТІ імені Роберта Ельворті, з метою внесення їх до НАФ або вилучення 

з нього, визначення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до НАФ. 

9.1.2. Експертизу цінності документів здійснюють щороку в структурних підрозділах:  

 на етапі поточного діловодства; 

 під час підготовки документів до передавання в архів. 

9.1.3. В експертизі цінності документів беруть участь: 

 особи, відповідальні за діловодство в структурних підрозділах; 

 ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

Методичне керівництво під час експертизи цінності документів здійснює служба 

діловодства ЕТІ імені Роберта Ельворті (особа, відповідальна за архів). 

9.2. Організація роботи ЕК 
9.2.1. ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті діє відповідно до положення про неї, розробленого з 

урахуванням Методичних рекомендацій «Положення про експертну комісію об’єднання 

громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на 

приватній формі власності», схвалених Нормативно-методичною комісією Укрдержархіву 

від 26.06.2013, протокол № 2. 

9.2.2. ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті приймає рішення про схвалення та подання до 

експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву Кыровоградськый області проектів 

таких документів: 

 опис справ постійного зберігання, внесених до НАФ; 

 опис справ з особового складу; 

 номенклатура справ; 

 інструкція з діловодства; 

 положення про службу діловодства; 

 положення про архів; 

 положення про ЕК; 

 акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. 

9.2.3. Склад ЕК та положення про неї затверджує наказом ректор ЕТІ імені Роберта 

Ельворті. 

Головою ЕК призначають заступника ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті, секретарем — 

особа, відповідальна за архів  ЕТІ імені Роберта Ельворті 

До складу ЕК входять: керівник служби діловодства, керівники (заступники керівників) 

провідних структурних підрозділів (юридичного управління, відділу кадрів, 

бухгалтерської служби тощо).  

За погодженням із Державним архівом області до складу ЕК може входити представник 

ЕПК Державного архіву. 

9.3. Порядок експертизи цінності документів 

9.3.1. Під час експертизи цінності документів: 

 відбирають документи постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання 

для передавання в архів ЕТІ імені Роберта Ельворті; 

 виокремлюють документи для тимчасового зберігання в структурних підрозділах; 

 вилучають для знищення документи та справи, строк зберігання яких минув.  

9.3.2. Заборонено знищувати документи без попередньої експертизи цінності. 

9.3.3. Документи відбирають для зберігання шляхом поаркушного перегляду справ, 

послуговуючись: 

 Переліком типових документів; 



 

 зведеною номенклатурою справ ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

9.3.4. Експертизу цінності документів заборонено проводити лише за заголовками 

справ — без поаркушного перегляду. 

9.3.5. Дублетні документи, чернетки, неоформлені копії документів, виявлені під час 

експертизи цінності документів, підлягають вилученню зі справ постійного зберігання та 

знищенню. 

Дублетні документи залишають для зберігання, якщо вони містять цінні відмітки, відсутні 

в оригіналах, або оригінали мають незадовільний стан. 

За відсутності оригіналів документів зберігають копії, засвідчені в установленому 

порядку. 

9.3.6. Якщо експертизою засвідчено факт нестачі документів або справ, передбачених 

номенклатурою справ, відповідні структурні підрозділи ЕТІ імені Роберта Ельворті 

розшукують їх.  

У разі негативного результату розшуку ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті за поданням 

ЕК затверджує акт про нестачу архівних документів або справ (див. Додаток 42). 

9.3.7. Після затвердження акта про нестачу архівних документів або справ ректор ЕТІ 

імені Роберта Ельворті видає наказ про створення комісії для проведення службового 

розслідування.  

Якщо в результаті розслідування доведено факти недбалого ставлення до забезпечення 

збереженості документів, ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті видає наказ про притягнення 

до відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. 

9.4. Оформлення результатів експертизи цінності документів 

9.4.1. За результатами експертизи цінності документів у ЕТІ імені Роберта Ельворті 

складають: 

 опис справ постійного зберігання (див. Додаток 43); 

 опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання; 

 опис справ з кадрових питань (див. Додаток 44); 

 акт про вилучення для знищення справ, не внесених до НАФ (див. Додаток 45). 

9.4.2. Відбір документів, строки зберігання яких минули, та складання акта про вилучення 

цих документів для знищення здійснюють після того, як складуть описи справ за 

відповідний період.  

Справи заносять до акта про вилучення для знищення, якщо передбачений для них строк 

зберігання закінчився до 01 січня року, в якому складають акт. Наприклад, справу, яку 

завершено 2015 року і для якої визначено строк зберігання три роки, можна включати в 

акт про вилучення для знищення, складений не раніше 01 січня 2019 року.  

Під час складання переліку справ, що підлягатимуть знищенню, враховують примітки, 

наведені у відповідних статтях Переліку типових документів. Наприклад, первинні 

документи і додатки до них навіть після закінчення визначеного для них трирічного 

строку зберігання можна долучити до акта про вилучення документів для знищення лише 

за умови завершення перевірки державними податковими органами та відсутності 

суперечок, спорів, слідчих і судових справ. 

9.4.3. Акт про вилучення документів для знищення складають у двох примірниках на всі 

справи ЕТІ імені Роберта Ельворті загалом. Назви однорідних справ, вилучених для 

знищення, наводять в акті під загальним заголовком із зазначенням кількості справ у 

кожній із груп. 

9.4.4. Акти про вилучення документів для знищення нумерують за валовою системою, 

починаючи з № 1, і формують в окрему справу, яка є перехідною. 

9.4.5. Описи справ та акт про вилучення документів для знищення розглядають на 

засіданні ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті одночасно. 

9.4.6. Схвалені ЕК Товариства опис справ постійного зберігання, опис справ з кадрових 

питань та акт про вилучення для знищення документів разом подаються на розгляд ЕПК 

Державного архіву Кіровоградської області. 



 

9.4.7. Схвалений ЕПК Державного архіву опис справ постійного зберігання, а також 

погоджені з нею опис справ з кадрових питань та акт про вилучення для знищення 

документів затверджує ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

9.4.8. Після затвердження ректором ЕТІ імені Роберта Ельворті описів та акта архів ЕТІ 

імені Роберта Ельворті має право знищувати документи. 

9.4.9. Справи, вилучені для знищення, передають підприємствам із заготівлі вторинної 

сировини за накладними, де зазначають вагу макулатури, переданої для перероблення. 

Дату здавання документів, їх вагу та номер накладної вказують в актах про вилучення 

документів до знищення. 

 

10. Підготовка справ до архівного зберігання 

10.1. Загальні положення 
10.1.1. Оформлення справ постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, а 

також справ з кадрових питань з метою підготовки до архівного зберігання та 

користування передбачає: 

 нумерацію аркушів у справах; 

 складання внутрішніх описів документів; 

 складання засвідчувальних написів справ; 

 підшивання та оправлення справ; 

 оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ. 

10.1.2. Справа, що підлягає передаванню в архів ЕТІ імені Роберта Ельворті , має бути 

оправлена в обкладинку, містити титульний аркуш, засвідчувальний напис, а також 

внутрішній опис (остання вимога стосується справ, що містять документи, зазначені в п. 

10.3.1 Інструкції). 

10.2. Нумерація аркушів справи 

10.2.1. Для забезпечення збереженості документів та закріплення порядку їх розміщення у 

справі всі аркуші (не сторінки) справи, крім аркушів із засвідчувальним написом та 

внутрішнім описом, нумерують арабськими цифрами валовою нумерацією. 

10.2.2. Номер проставляють у правому верхньому куті аркуша простим м’яким олівцем 

(або механічним нумератором). Заборонено застосовувати пасту, чорнила чи кольорові 

олівці для нумерації аркушів справ. 

10.2.3. Аркуші внутрішнього опису документів нумерують окремо. 

10.2.4. Аркуші справ, що складаються з кількох томів, нумерують окремо в кожному томі, 

починаючи з № 1. 

10.2.5. Якщо справа містить фотографії, діаграми, креслення тощо, які є окремими 

аркушами, ці матеріали нумерують на зворотному боці в лівому верхньому куті. 

10.2.6. Аркуш, формат якого перевищує А4, підшивають за один бік, нумерують як один 

аркуш у правому верхньому куті, а потім фальцюють (згинають) до формату решти 

аркушів справи. Краї фальцьованих частин аркуша не мають бути підшиті. 

10.2.7. Аркушу з суцільно наклеєними фотографіями, вирізками тощо присвоюють єдиний 

номер. 

10.2.8. Документи у справі можуть мати власну нумерацію. Якщо вона збігається з 

відповідним інтервалом номерів аркушів у справі, її зберігають, тобто нові номери не 

зазначають. 

10.2.9. Якщо один і той самий номер присвоєно двом аркушам поспіль, їх не 

перенумеровують, а застосовують літерні номери, наприклад: 25-а, 142-а, 142-б (за умови 

незначної кількості помилок). 

10.3. Складання внутрішнього опису документів справи 
10.3.1. Внутрішній опис документів складають до: 

 особових справ; 

 справ, що містять документи з грифом «Таємно», «Для службового користування», 

«Комерційна таємниця». 



 

10.3.2. Внутрішній опис складають на окремому аркуші за формою, що передбачає 

викладення відомостей про порядковий номер документа у справі, його індекс, дату, 

заголовок, номери аркушів, які він охоплює у справі (див. Додаток 46). 

10.3.3. Внутрішній опис документів справи розміщують на початку справи. 

10.3.4. До внутрішнього опису складають підсумковий запис. У підсумковому записі 

цифрами та словами зазначають: 

 кількість документів, включених до опису; 

 кількість аркушів внутрішнього опису. 

10.3.5. Внутрішній опис складають після формування справи. Внутрішній опис підписує 

укладач. 

10.4. Складання засвідчувального напису справи 
10.4.1. Із метою обліку кількості аркушів у справі та фіксації особливостей їх нумерації 

складають засвідчувальний напис.  

10.4.2. Засвідчувальний напис оформлюють на окремому аркуші після формування справи 

та перед її оправленням у тверду обкладинку.  

10.4.3. Засвідчувальний напис розміщують наприкінці справи. 

10.4.4. У засвідчувальному написі цифрами та словами зазначають такі відомості (див. 

Додаток 47): 

 кількість аркушів у справі; 

 наявність літерних і пропущених номерів аркушів; 

 кількість аркушів внутрішнього опису. 

Далі у таблиці вказують особливості формування та нумерації аркушів у справі, зокрема 

подають такі дані: 

 номери аркушів із наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо; 

 номери великоформатних аркушів (таких, що перевищують формат А4); 

 номери конвертів із вкладеннями та кількість аркушів укладень. 

10.4.5. Засвідчувальний напис підписує його укладач із зазначенням дати укладення. 

10.5. Оправлення справ 
10.5.1. Справи постійного і тривалого (понад 10 років) строків зберігання, а також справи 

з кадрових питань оправляють у тверді обкладинки. 

10.5.2. Перед оправленням із документів вилучають металеві скріплення (скоби, скріпки, 

булавки). 

10.5.3. Під час скріплення документів справи жодна частина тексту не має бути зашита. 

Текст після зшивання документів має бути добре видно. 

10.5.4. Якщо текст документа надруковано надто близько до лівого краю аркуша (тобто не 

додержано вимоги щодо розміру лівого берега документа), корінець документа 

нарощують, використовуючи папір тієї самої якості, що й в оригінального документа. 

10.6. Оформлення обкладинок справ 
10.6.1. Обкладинки справ постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового строків 

зберігання, а також з кадрових питань оформляють на аркушах формату 230 × 320 мм за 

формою, визначеною в Додатку 38 Інструкції. 

10.6.2. На обкладинках справ подають такі відомості: 

 код державного архіву; 

 найменування державної архівної установи, архівного відділу міської ради; 

 найменування інституту і структурного підрозділу; 

 повний заголовок справи; 

 дата документів, уміщених до справи; 

 кількість аркушів у справі; 

 строк зберігання; 

 номер справи за описом; 

 номер опису (за погодженням із Державним архівом області); 

 номер архівного фонду. 



 

10.6.3. На кожному томі багатотомної справи проставляють крайні дати (число, місяць, 

рік) документів, які вміщено до цього тому. Число і рік позначають арабськими цифрами, 

а назву місяця записують словом, наприклад: 09 січня – 28 грудня 2018 року. 

10.6.4. При виготовленні титульного аркуша друкарським способом на ньому 

оформлюють усі реквізити, передбачені пунктом 10.6.2 Інструкції.  

10.6.5. Титульний аркуш розміщують у справі після обкладинки, на якій у цьому випадку 

в правому верхньому та нижньому лівому кутах, на спеціально відведених місцях 

(штампах) зазначають лише номер справи за описом, номер опису та номер архівного 

фонду.  

10.6.6. Наклеювати титульний аркуш на обкладинку заборонено. 

10.6.7. При зміні назви ЕТІ імені Роберта Ельворті (або структурного підрозділу) 

протягом періоду, який охоплюють документи справи, на обкладинці справи нижче старої 

(зміненої) назви зазначають нову, а попередню, не закреслюючи, беруть у дужки. 

Наприклад: 

(Відділ маркетингу та реклами) 

Управління маркетингової політики та реклами 
10.6.8. Написи на титульних аркушах відтворюють чітко світлостійкими пастою або 

чорнилами чорного кольору. 

 

11. Передавання справ до архіву підприємства 

11.1. Загальні положення 

11.1.1. Структурні підрозділи передають до архіву ЕТІ імені Роберта Ельворті завершені в 

поточному діловодстві справи для подальшого зберігання та користування. 

11.1.2. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, а також 

справи з кадрових питань передають до архіву ЕТІ імені Роберта Ельворті через 2 роки 

після завершення в поточному діловодстві. 

11.1.3. Справи тимчасового (до 10 років включно) строку зберігання передають до архіву 

ЕТІ імені Роберта Ельворті за рішенням ректора .  

11.1.4. Справи до архіву ЕТІ імені Роберта Ельворті передають за графіком, погодженим із 

керівниками структурних підрозділів і затвердженим ректором ЕТІ імені Роберта 

Ельворті.  

11.1.5. ЕТІ імені Роберта Ельворті забезпечує зберігання архівних документів та 

передавання документів, що належать до НАФ, до Державного архіву області після 

закінчення граничних строків їх зберігання в архіві ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

11.2. Перевірка справ перед передаванням на архівне зберігання 

11.2.1. Справи, призначені для архівного зберігання в ЕТІ імені Роберта Ельворті, 

впорядковують та оформлюють згідно з вимогами, викладеними в розділі 10 Інструкції. 

11.2.2. Перед передаванням справ до архіву працівники структурних підрозділів 

перевіряють правильність формування документів у справах, а також оформлення 

документів, вміщених до цих справ (наявність підписів, віз, відміток про засвідчення 

копій тощо).  

Якщо виявлено недоліки у формуванні справ, працівники структурних підрозділів 

зобов’язані усунути їх. 

11.3. Порядок приймання справ в архів 
11.3.1. Кожну справу на архівне зберігання приймає працівник архіву ЕТІ імені Роберта 

Ельворті в присутності працівника структурного підрозділу, який передає справи. 

11.3.2. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання передають до 

архіву ЕТІ імені Роберта Ельворті за описами. 

Наприкінці кожного примірника опису особа, відповідальна за архів ЕТІ імені Роберта 

Ельворті: 

 засвідчує прийняття справ шляхом проставлення особистого підпису; 

 зазначає (цифрами та словами) кількість переданих справ; 

 проставляє дату. 



 

Один примірник кожного опису передають до структурного підрозділу, інші зберігають в 

архіві  ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

11.3.3. За відсутності зазначених в описах справ розшукують їх. Якщо результат розшуку 

негативний,  ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті за поданням ЕК та архіву затверджує акт 

про нестачу справ, призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення до 

відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. Довідку про причини 

відсутності документів або справ, підписану керівником структурного підрозділу, 

передають до архіву  ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

11.3.4. Якщо завершені в діловодстві справи, що підлягають архівному зберіганню, 

необхідно залишити в структурному підрозділі для поточної роботи, особа, відповідальна 

за архів ЕТІ імені Роберта Ельворті, оформлює видавання справ у тимчасове 

користування у книзі видавання справ з архіву (див. Додаток 48). 

11.4. Передавання справ у разі ліквідації структурного підрозділу 

11.4.1. У разі ліквідації структурного підрозділу особа, відповідальна за діловодство в 

цьому підрозділі, протягом періоду проведення ліквідаційних заходів формує всі 

документи підрозділу у справи, оформлює справи й передає їх до архіву ЕТІ імені Роберта 

Ельворті незалежно від строків зберігання. 

11.4.2. Справи структурного підрозділу, що ліквідується, передають за описами справ:  

 постійного строку зберігання; 

 тривалого (понад 10 років) строку зберігання; 

 з кадрових питань (за наявності). 

Справи тимчасового (до 10 років включно) строку зберігання передають за здавальним 

описом (див. Додаток 49).  

Графу 5 здавального опису («Кількість аркушів у справі (томі, частині)») заповнюють, 

якщо справи тимчасового строку зберігання оформлено та оправлено в обкладинки, а їх 

аркуші пронумеровано. 

У графі «Примітки» зведеної номенклатури справ ЕТІ імені Роберта Ельворті роблять 

записи про передавання справ до архіву ЕТІ імені Роберта Ельворті із зазначенням назви 

опису та дати передавання. 

11.4.3. Якщо функції ліквідованого структурного підрозділу виконуватимуть інші 

підрозділи, справи з документами, зокрема незавершені, за актом передають підрозділам-

наступникам. Акт підписують особи, які передавали-приймали справи. Затверджує акт 

ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

У графі «Примітки» зведеної номенклатури справ ЕТІ імені Роберта Ельворті, у рядках із 

заголовками справ ліквідованого структурного підрозділу роблять записи про їх 

передавання підрозділам-наступникам із посиланнями на відповідний акт. 

 

 

 

                                                                              Додаток 1 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Вимоги до оформлення документів, 

що виготовляють за допомогою 

друкувальних засобів 

 

1. Для друкування заголовків і текстів службових документів використовують, шрифт 

гарнітури Times New Roman розміром 12-14 друкарських пунктів. Для друкування 

реквізиту «Прізвище виконавця і номер його телефону» — шрифт розміром 12 

друкарських пунктів.  

Під час друкування заголовків дозволено використовувати напівжирний шрифт.  



 

2. Текст документів на папері формату А4 (210 × 297 мм) рекомендовано друкувати через 

1-1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 (148 × 210 мм) — через 1 міжрядковий 

інтервал.  

Реквізити документа відокремлюють один від одного двома міжрядковими інтервалами.  

Реквізити документа (крім тексту), у т. ч. посилання на підставу видання розпорядчого 

документа (наказу), які складаються з кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий 

інтервал. 

Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф погодження» 

друкують на відстані 1,5 міжрядкового інтервалу.  

3. Назву виду документа на бланку друкують великими літерами.  

4. Розшифрування підпису (прізвище, ініціали) в реквізиті «Підпис» друкують на рівні 

останнього рядка назви посади.  

5. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім тексту) — 73 мм (28 

друкованих знаків).  

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється 

продовжувати до межі правого берега. Крапку в кінці заголовка не ставлять.  

6. Відступи від межі лівого берега, яких потрібно дотримуватися під час оформлення 

документів:  

 12,5 мм — для абзаців у тексті;  

 92 мм — для реквізиту «Адресат»;  

 104 мм — для реквізитів «Гриф затвердження» та «Гриф обмеження доступу до 

документа»;  

 125 мм — для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис».  

7. Не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів «Дата документа», «Заголовок 

до тексту документа», «Гриф погодження», «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище 

виконавця і номер його телефону», «Відмітка про виконання документа і надсилання його 

до справи», а також при друкуванні назви посади в реквізиті «Підпис», засвідчувального 

напису «Згідно з оригіналом», «Підстава», «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», 

«ВИРІШИЛИ», «УХВАЛИЛИ», «НАКАЗУЮ». 

8. За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розташовують на одному 

рівні вертикальними рядками. Перший гриф — від межі лівого берега; другий — через 

104 мм від межі лівого берега.  

9. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки 

нумерують.  

Номери сторінок зазначають посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами 

без слова «сторінка» та розділових знаків. Першу сторінку не нумерують.  

10. Тексти документів друкують на одному боці аркуша. Документи зі строком зберігання 

до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша. 

 

 

 

                                                                              Додаток 2 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок загального бланка 

 

Економіко-технологічний інститут 

 імені Роберта Ельворті 
 

______________ м. Кропивницький № ___________ 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 3 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок бланка службового листа 

з поздовжнім розташуванням реквізитів 

 

 

 

Економіко-технологічний інститут 

 імені Роберта Ельворті 

 

вул. Євгена Чикаленка, 3, м. Кропивницький, 25006,  тел.(0522)30-88-41; 30-88-42; 

(050)088-55-50; (067)402-50-44 

Е-mail: main@kic.kr.ua  Код ЄДРПОУ 13772135 

 

____________  № ____________  На № ____________  від ____________ 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 4 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок бланка службового листа 

з кутовим розташуванням реквізитів 

 

Економіко-технологічний інститут 

        імені Роберта Ельворті 

 

вул. Євгена Чикаленка, 3, м.Кропивницький, 25006, 

тел.(0522)30-88-41; 30-88-42; 

(050)088-55-50; (067)402-50-44 

 

Е-mail: main@kic.kr.ua   
Код ЄДРПОУ 12345678 

 

_______________  № ______________ 

На № ____________  від ____________ 

 

                                                                             Додаток 5 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок бланка наказу 

 

Економіко-технологічний інститут 

імені Роберта Ельворті 

 

НАКАЗ 

 

________________ м. Кропивницький № ____________ 

tel:0522246341
tel:0522246341
mailto:main@kic.kr.ua
tel:0522246341
tel:0522246341
mailto:main@kic.kr.ua


 

 

                                                                             Додаток 6 

до Інструкції з діловодства  

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма журналу обліку бланків 

 

№ 

з/п 

Дата 

отримання 

Вид 

бланків 

Кількість 

бланків, їх 

номери 

Дата 

видавання 

Найменування 

структурного 

підрозділу 

(посада, 

прізвище, 

ініціали 

працівника), 

якому видано 

бланки 

Кількість 

та номери 

виданих 

бланків 

Примітка 

(відмітки 

про повернення 

зіпсованих 

бланків, 

їх номери тощо) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 

 

 

 

                                                                             Додаток 7 

до Інструкції з діловодства  

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Перелік документів, що затверджують 

із проставлянням грифа затвердження 

 

1. Акти (готовності об’єкта до експлуатації; списання; інвентаризації; експертизи; 

вилучення справ для знищення; передавання справ тощо).  

2. Завдання (на проектування об’єкта, технічних споруд, капітальне будівництво; на 

проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; 

технічні тощо).  

3. Звіти (про основну діяльність; відрядження). 

4. Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на 

підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо). 

5. Номенклатури справ. 

6. Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного 

проектування; чисельності працівників тощо). 

7. Описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) строків зберігання та з кадрових 

питань. 

8. Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-

дослідних робіт; впровадження нової техніки; поставок продукції; розподілу продукції за 

встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним 

господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової 

ради тощо). 

9. Посадові (робочі) інструкції. 

10. Програми (фінансово-економічні; проведення робіт і заходів; відряджень тощо). 

11. Протоколи засідань експертної комісії, колегіальних органів (за потреби). 

12. Розцінки на виконання робіт. 

13. Статут ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

14. Структура та штатна чисельність ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

15. Форми уніфікованих документів ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 8 

до Інструкції з діловодства  

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Перелік документів, підписи на яких 

скріплюють основною печаткою 

 

1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; вилучення справ 

для знищення; передавання справ тощо). 

2. Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів. 

3. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на 

зарплату; про нараховану зарплату тощо). 

4. Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, 

підряди, оренду приміщень; про виконання робіт тощо). 

5. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і юридичних 

осіб. 

6. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, 

пенсійні, платіжні. 

7. Завдання (на проектування об’єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; технічні 

тощо). 

8. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо). 

9. Заявки (на обладнання, винаходи тощо). 

10. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати 

фінансово-господарські операції. 

11. Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та освоєння 

виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором; на капітальне будівництво 

тощо). 

12. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо). 

13. Номенклатура справ ТОВ «Господар». 

14. Описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) строків зберігання та з кадрових 

питань. 

15. Подання і клопотання (до нагородження орденами, медалями; про преміювання). 

16. Протоколи (погодження планів поставок). 

17. Реєстри (чеків, бюджетних доручень). 

18. Специфікації (виробів, продукції тощо). 

19. Статут ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

20. Титульні списки. 

21. Трудові книжки. 

22. Штатний розпис, зміни до нього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 9 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок наказу з основної діяльності 

 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 

НАКАЗ 

 

05.01.2020 м. Кропивницький № 9 

 

Про перевіряння стану 

діловодства в ЕТІ імені Роберта Ельворті 

 

 

Відповідно до плану роботи ЕТІ імені Роберта Ельворті на 2020 рік та з метою 

вдосконалення документообігу в ЕТІ імені Роберта Ельворті 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Перевірити стан діловодства в структурних підрозділах ЕТІ імені Роберта 

Ельворті з 19.01.2020 по 23.01.2020. 

2. Створити комісію для перевіряння стану діловодства у складі: 

голова комісії: Дубровський С.С. —  ректор; 

члени комісії:  Вовненко А.А.  —  служба діловодства; 

                          Вовненко А.А.  —  провідний фахівець з кадрових питань; 

                          Тодорова Я.В.   —  головний бухгалтер. 

3. Затвердити перелік питань перевіряння та графік перевіряння діловодства в 

структурних підрозділах ЕТІ імені Роберта Ельворті (додається). 

4. Керівникам, начальникам структурних підрозділів сприяти комісії у перевірянні 

стану діловодства, надавати на вимогу комісії справи й документи. 

5. Голові комісії, заступнику ректора Луценку І. М. до 26.03.2020 подати довідку 

про підсумки перевіряння ректору ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

6. Службі діловодства Вовненко А.А. за результатами перевіряння організувати до 

30.01.2018 семінар-нараду для керівників структурних підрозділів та осіб, відповідальних 

за діловодство в структурних підрозділах. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор Дубровський С.С. Дубровський 

 

Відділ кадрів 

Вовненко   А.А. Вовненко 

05.04.2020 

 

Служба діловодства 

Вовненко   А.А.Вовненко 

05.04.2020 

 Заступник ректора 

Луценко    І. М. Луценко 

05.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 10 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок наказу з кадрових питань 

 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 

 

НАКАЗ 

 

27.02.2020 м. Кропивницький № 389-к 

 

Про звільнення з роботи 

Сизенького В. Л. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Звільнити СИЗЕНЬКОГО Володимира Леонідовича, провідного інженера 

адміністративно-господарського відділу  

ЕТІ імені Роберта Ельворті , 27.02.2020 за власним бажанням відповідно до статті 

38 КЗпП України. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності ЕТІ імені Роберта Ельворті 

нарахувати й виплатити компенсацію Сизенькому В. Л. за невикористану частину 

щорічної основної відпустки тривалістю 10 календарних днів за період роботи з 

26.01..2020 по 27.02.2020. 

 

Підстава: заява Сизенького В. Л. від 17.02.2020, зареєстрована за № 04-26/1895. 

 

Ректор Дубровський С.С. Дубровський 

 

Начальник адміністративно- 

господарського відділу-комендант 

Чернійчук    В.В. Чернійчук 

27.02.2020 

 

Головний бухгалтер   

Тодорова     Я.В. Тодорова 

27.02.2020 

Заступник директора 

Луценко     І. М. Луценко 

27.02.2020 

Відділ кадрів 

Вовненко  А.А. Вовненко 

27.02.2020 

 

З наказом ознайомлений 

Сизенький     В. Л. Сизенький 

27.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 11 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 
Зразок акта про підсумки перевірки 

наявності та стану печаток і штампів 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

АКТ 

18.12.2019 № 14 

м. Кропивницький 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Дубровський     С.С. Дубровський 

19.12.2019 

 

Про підсумки перевірки  

наявності та стану  

печаток і штампів 

 

Наказ ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті від 20.06.2018 № 81-аг «Про перевірку 

наявності печаток і штампів у ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

 

Складений комісією: 

голова: перший проректор ЕТІ імені Роберта 

Ельворті  

— Луценко І.М. 

члени комісії:  головний бухгалтер — Тодорова Я.В. 

служба діловодства — Вовненко А.А 

Із 12.12.2019 по 17.12.2019 комісія здійснила щорічну перевірку наявності та стану 

печаток і штампів у ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

Печатки і штампи обліковують у Журналі обліку печаток і штампів, який внесено 

до номенклатури справ на 2019 рік. 

Відповідно до Журналу обліку печаток і штампів станом на 17.12.2019 у ЕТІ імені 

Роберта Ельворті в обігу 2 (дві) печатки та 3 (три) штампи. 

Під час перевірки встановлено наявність 2 (двох) печаток та 3 (трьох) штампів. 

Печатки і штампи зберігаються в осіб, які згідно із наказами ректора ЕТІ імені 

Роберта Ельворті призначені відповідальними за зберігання та використання відповідних 

печаток і штампів. Втрат і пошкоджень печаток і штампів не виявлено. 

Оформлено у двох примірниках: 

1-й прим. — до справи 01-45; 

2-й прим. — до бухгалтерії. 

Голова комісії Луценко І.М. Луценко 

Члени комісії: Тодорова Я.В. Тодорова 

 Вовненко А.А. Вовненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 12 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок протоколу засідання вченої ради 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

 

ПРОТОКОЛ 
 

15.01.2020   № 11 

 

м. Кропивницький 

 

Наради з питань вступної компанії в  ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

Голова — С.С. Дубровский 

Секретар — Вовненко А.А. 

Присутні: члени вченої ради ЕТІ імені Роберта Ельворті — Морозенко О. В., Огрядний Г. 

В., Радісна К. С., Ямчук Т. К. 

 

Запрошені: 

Представники студентської ради — Дворський В. В., ; Шевченко В. І. . 

 

Порядок денний: 

1. Про стратегію проведення вступної компанії до ЕТІ імені Роберта Ельворті, з 

метою залучення більшої кількості абітурієнтів. 

Доповідач —  Дубровський С.С.- ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 

2. Затвердження положення про антикорупційну діяльність в ЕТІ імені Роберта 

Ельворті. 

Доповідач — Вовненко А.А., секретар вченої ради  ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

3. Про погодження кандидатур на посади керівників структурних підрозділів 

Доповідач — Дубровський С.С.- ректор  ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

1. СЛУХАЛИ:  

Ректора ЕТІ імені Роберта Ельворті Дубровського С.С. (Доповідь на 5 арк. додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Морозенко О.В. — запропонувала доповнити стратегію розділом «Ефективність реалізації 

стратегії». 

Вовненко А.А.— наголосила на необхідності конкретизації пунктів 6 та 8 у розділі 

«Положення про антикорупційну діяльність». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити стратегію проведення вступної компанії з ціллю залучення додаткової 

кількості абітурієнтів. (додається на 10 арк.). 

1.2. Відповідальному за проведення заходів антикорупційної діяльності в  ЕТІ імені 

Роберта Ельворті провести консультації з юристом стосовно правильності та чинності 

положення про антикорупційну діяльність в ЕТІ імені Роберта Ельворті. 

1.3. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора  ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Дубровського С.С. 

Голосували: 

        «За» — 6; 

        «Проти» — немає; 

        «Утримався» — немає.  

 



 

До протоколу додається: 

Окрема думка Морозенко О.В. Про проведення вступної компанії в  ЕТІ імені Роберта 

Ельворті 

Голова Дубровський С.С. Дубровський 

Секретар Вовненко А.А. Вовненеко 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 13 

до Інструкції з діловодства  

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма журналу реєстрації 

письмових звернень громадян 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації письмових звернень громадян 

№ 
з/

п 

Дата 
надходжен

ня 

Реєстраційн
ий індекс 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові, 
адреса чи 
місце 
роботи, 
категорія 
(соціальн
ий стан) 
заявника 

Звідки 
одержан

о, дата, 
індекс, 
взяття 
на 
контрол
ь 

Порушені 
питання 

Зміст 
резолюції, 

її дата та 
автор, 
виконавец
ь, строк 
виконання 

Дата, 
індекс, 

зміст 
документа
, прийняті 
рішення, 
виконавец
ь, зняття з 
контролю 

Індекс справи 
за 

номенклатуро
ю 

стисли
й зміст 

індекс 
питанн
я 

1 2 3 4 5 6 6а 7 8 9 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 14 

до Інструкції з діловодства  

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок реєстраційно-контрольної картки 

в разі реєстрації звернення громадянина 

 

Реєстраційно-контрольна картка (РКК) 

Лицевий бік 
0203005 Реєстраційно-контрольна картка Відмітна про контроль 

  Адреса  

Кореспондент 
   

Пропозиція, заява, 

скарга 

   Колективна 

Дата надходження 

кореспонденції 

Реєстраційний 

індекс 

Звідки 

одержано 

Дата 

надсилання 

Індекс 

документа 

Одержано поштою, 

на особистому прийомі, 

передано через 

уповноважену особу 

Попередні звернення від ______________  № _____________ 

від ______________  № _____________ 
Індекси 

 1. Питання Підпитання 

   

Стислий зміст 

2.  

  

3.  

  

Резолюція 

 
Категорія/соціальний 

стан заявника 

  

  

Автор резолюції  

Строк виконання Виконано за ___ днів 

 
Зворотний бік 

Хід виконання 

Дата передавання на 

виконання 
Виконавець 

Запис про 

продовження строку, 

попередню відповідь 

або додаткові питання 

Контрольні 

відмітки 

    

    

Перевірено на місці ___ ____________ 20 ___ р. працівником ________________ 

Дата, індекс, виконання  ___________________________ Адресат ________________ 

Вирішено ___________________________________________ 

Результати 

розгляду питань 

1. 

2. 

3. 

З контролю зняв  _________________________________________________________ 

Справа _____________  Том _____________  Аркушів _____________ 

Фонд ________________  Опис ________________  Справа ________________ 

 



 

 

                                                                               Додаток 15 

до Інструкції з діловодства  

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма картки обліку особистого 

прийому громадян 

 

Картка обліку особистого прийому громадян 

№ 

з/п 

Дата і час 

прийому 

Хто 

приймає 

Прізвище, ім’я, 
по батькові, адреса 

чи місце роботи, 

категорія (соціальний 

стан) громадянина 

Порушені питання Кому доручено 
розгляд 

звернення, зміст 

доручення, строк 

виконання 

Наслідки розгляду, 

індекс, дата 

одержання відповіді 

від виконавця 

стислий 
зміст 

індекси 

1 2 3 4 5 5а 6 7 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 16 

до Інструкції з діловодства 

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок обкладинки 

для звернення громадянина 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

 

Пропозиція, заява, скарга 

(необхідне підкреслити) 
 

№ Я-174/01-29 

   Яременко Катерина Костянтинівна    
(ПІБ заявника) 

 

   вул. Бердичівська, 11, кв. 123, м. Житомир    
(адреса заявника) 

 

Підлягає поверненню 

до служби діловодства 

Почато  17.01.2020  

Закінчено  12.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 17 

до Інструкції з діловодства 

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма статистичного звіту  

про стан роботи зі зверненнями громадян 

Статистичний звіт про стан роботи зі зверненнями громадян 

№ 

з/п 
Показник 

Надійшло звернень 

Динаміка 

(___ рік до ___ року) 

(+; –) 

20__ рік 20__ рік 

кількість 
питома вага 

у відсотках кількість 
питома вага 

у відсотках 
кількість 

питома вага 

у відсотках 

1 Всього звернень       

2 
У т. ч. від 

працівників 
      

За формою надходження 

3 
Безпосередньо від 

громадян 

і працівників 
      

4 

Через державні 

органи, засоби 

масової інформації, 

інші організації 

      

За ознакою 

5 Повторні       

6 Колективні       

З питань 

7 
Праця та 

заробітна плата 
      

8 Охорона праці       

9 

Нормування та 

планування 

роботи 

      

10 

Надання 

матеріальної 

допомоги 

      

… … … … … … … … 

15 
Надання довідок 

про стаж роботи 
      

16 Інше       

… … … … … … … … 

Строк розгляду 

20 до 15 днів       

21 16-30 днів       

22 понад 1 місяць       

23 

Розглянуто 

з порушенням 

строків 

      

24 
Строк виконання 

продовжено 
      



 

                                                                         Додаток 18 

до Інструкції з діловодства 

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма звіту про обсяг документообігу 

ЗВІТ 

про обсяг документообігу за 20____ р. 

Документи 20__ рік 20__ рік 
Збільшення (+), 

зменшення (-) 

Відсоток 

(+ або -) 

Вхідні     

Вихідні     

Внутрішні     

Накази з основної діяльності     

Накази з адміністративно-

господарських питань 
    

Накази з кадрових питань тривалого 

зберігання 
    

Накази з кадрових питань 

тимчасового зберігання 
    

Звернення громадян     

Разом     

 

Служба діловодства  

_________________ 

              (дата) 

 

________________ 

(підпис) 

 

_______________ 

(розшифрування підпису) 

 

 

                                                                             Додаток 19 

до Інструкції з діловодства 

 ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок акта про відсутність 

вкладень у конверті 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

                 АКТ 
12.02.2020   № 3-06/39 

м. Кропивницький 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор  ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Дубровський   С.С. Дубровський 

12.02.2020 

 

Про відсутність вкладень у конверті. 

 

Підстава: пункт 5.3.6 Інструкції з діловодства ЕТІ імені Роберта Ельворті. Цей акт 

складено діловодом Вовненко А.А. у присутності головного бухгалтера Тодорової Я.В. 

про те, що під час розкриття конверта, отриманого 12.02.2020 від ПрАТ «Черемшина», не 

виявлено таких вкладень: 

1. Аркуш 2 листа ПрАТ «Черешина» від 09.02.2020 № 01-21/101; 

2. Додаток 2 до листа ПрАТ «Черемшина» від 09.02.2020 № 01-23/98. 

Акт складено у двох примірниках: 

примірник № 1 — ЕТІ імені Роберта Ельворті, 

примірник № 2 — ПрАТ «Черемшина». 

Акт надіслано до ПрАТ «Черемшина» 13.02.2020. 

 

Головний бухгалтер Тодорова  Я.В. Тодорова 

Служба діловодства Вовненко А.А.Вовненко 



 

                                                                             Додаток 20 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма заявки на відправлення документів 

 

ЗАЯВКА 
 

___________ № ___________ 

 

Прошу відправити ____________________________________________________________ 

(назва виду документа, його заголовок, дата, індекс) 
_____________________________________________________________________________ 

Отримувач ___________________________________________________________________ 

(для юридичної особи — повна назва; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові) 
_____________________________________________________________________________ 

На адресу: 

___________________________ 

(країна) 
___________________________ 

(номер телефону отримувача) 

____________________________________________ 

(вулиця, № будинку, офісу (квартири)) 
____________________________________________ 

(місто (село), район, область, поштовий індекс) 

Виконавець (відправник) ______________________________________________________ 

Номер телефону ______________________ 

Відмітка про відправлення 

Вид відправлення                                                                      

Дата відправлення                                                                      

 

 

 

                                                                             Додаток 21 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма журналу реєстрації 

вхідних документів 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вхідних документів 

Дата 

надходжен

ня 

документа 

Реєстраційн

ий індекс 

документа 

Кореспонде

нт (від кого 

одержано 

документ) 

Дата та 

індекс 

документа, 

надані 

кореспондент

ом 

Назва 

виду, 

стислий 

зміст 

докумен

та 

Резолюці

я, 

прізвище

, ініціали 

виконав

ця 

Підпис 

особи, 

яка 

отримала 

документ

, дата 

отриман

ня 

Строк 

виконан

ня 

Відмітка 

про виконан

ня документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 22 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма журналу реєстрації  

вихідних документів 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вихідних документів 

Дата 

вихідного 

документа 

Реєстраційний 

індекс вихідного 

документа 

Адресат 

Стислий 

зміст 

(заголовок) 

документа 

Прізвище, 

ініціали 

виконавця 

Примітки (відмітки 

про одержання 

документа-

відповіді тощо) 

1 2 3 4 5 6 

... ... ... ... ... ... 

 

 

 

                                                                             Додаток 23 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма журналу реєстрації  

внутрішніх документів 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації внутрішніх документів 

Дата 

документа 

Реєстраційний 

індекс 

документа 

Вид 

документа 

Структурний 

підрозділ — 

виконавець 

(прізвище, 

ініціали 

виконавця) 

Стислий 

зміст, 

заголовок 

документа 

Резолюція, 

прізвище, 

ініціали 

виконавця 

Підпис 

особи, яка 

отримала 

документ 

Відмітка 

про виконання 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

                                                                             Додаток 24 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма журналу реєстрації наказів 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації наказів 

Дата 

наказу 

Реєстраційний 

індекс наказу 

Стислий 

зміст 

(заголовок) 

Прізвище, 

ініціали 

виконавця 

Кількість 

примірників наказу, 

куди направлено 

(кому вручено) 

наказ 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

... ... ... ... ... ... 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 25 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма зведення про стан виконавської 

дисципліни у структурному підрозділі 

 

ЗВЕДЕННЯ 

про стан виконавської дисципліни 

у ___________________________________________________ 

                         (найменування структурного підрозділу) 
за період з «___» ________ 20 ___ р. по «____» _________ 20 ___ р. 

 

№ 

з/п 

Кількість документів (доручень) 

Підлягають 

контролю, разом 

З них: 

виконано 
строк виконання 

продовжено 

не 

виконано 
у зазначений 

строк 

з порушенням 

строків 

1 2 3 4 5 6 

… … … … … … 

 

Перелік документів, виконаних з порушенням встановленого строку 

№ 

з/п 

Автор 

документа 

(доручення), 

вид, номер і 

дата 

документа 

Заголовок 

документа 

(зміст 

доручення) 

Прізвище, 

ініціали 

виконавця 

Строк 

виконання 

Фактична 

дата 

виконання 

Кількість 

днів, на які 

прострочено 

виконання 

документа 

(доручення) 

Причина 

порушення 

строку 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 

 

Перелік невиконаних документів 

№ 

з/п 

Автор 

документа 

(доручення), 

вид, номер і 

дата 

документа 

Заголовок 

документа(зміст 

доручення) 

Прізвище, 

ініціали 

виконавця 

Строк 

виконання 

Причини 

невиконання 

документа 

(доручення) 

Орієнтовний 

строк 

виконання 

документа 

(доручення) 

1 2 3 4 5 6 7 

… … … … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 26 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Перелік типових строків  

виконання документі 

 

 

Перелік типових строків виконання документів 

№ 

з/п 
Вид документа Строк виконання Примітки 

1 

Запити 

засновників 

(учасників) ЕТІ 

імені Роберта 

Ельворті 

із конкретною 

датою виконання 

Протягом зазначеного в 

запиті строку 
 

 

без зазначення 

конкретної дати 

виконання 

До 30-ти днів від дня 

одержання включно 
 

з позначкою 

«Терміново» 
Протягом 3-х днів  

з позначкою 

«Оперативно» 
Протягом 10-ти днів  

2 

Доручення, 

накази ректора 

ЕТІ імені Роберта 

Ельворті, 

протоколи 

засідання вченої 

ради 

з конкретною 

датою виконання 

Протягом зазначеного 

в документі строку 
 

 

без зазначення 

конкретної дати 

виконання 

До 30-ти днів від дня 

складання включно 
 

3 
Депутатський запит народного 

депутата України  

Протягом 15-ти днів від дня 

одержання. У разі 

продовження строку у 

визначеному законом 

порядку — не більше одного 

місяця від дня одержання 

Стаття 15 Закону 

України «Про статус 

народного депутата 

України» 

від 17.10.1992 № 2790-

XII 

4 

Депутатське звернення народного 

депутата України, депутата 

місцевої ради 

Протягом 10-ти днів від дня 

одержання. У разі 

продовження строку у 

визначеному законом 

порядку — не більше 30-ти 

днів від дня одержання 

Стаття 16 Закону 

України «Про статус 

народного депутата 

України» 

від 17.10.1992 № 2790-

XII 

5 
Депутатський запит депутата 

місцевої ради 

Протягом строку, 

встановленого місцевою 

радою. У разі продовження 

строку у визначеному 

законом порядку — не 

більше одного місяця від 

дня одержання 

Стаття 22 Закону 

України «Про статус 

депутатів місцевих 

рад» від 11.07.2002 

№ 93-ІV 

6 Звернення громадян 

Протягом одного місяця від 

дня надходження. За 

необхідності 

продовження — не більше 

45-ти днів від дня 

надходження. Звернення, які 

Стаття 20 Закону 

України «Про 

звернення громадян» 

від 02.10.1996 

№ 393/96-ВР 



 

не вимагають додаткового 

вивчення, — невідкладно, не 

пізніше 15-ти днів від дня 

отримання 

7 

Телеграми (без 

зазначення 

строку 

виконання) 

вимагають 

термінового 

вирішення 

питань 

до 2-х днів 
 

інші протягом 10-ти днів 

 

 

 

                                                                             Додаток 27 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма переліку документів (доручень), 

строк виконання яких спливає 

наступного місяця 

 

ПЕРЕЛІК 

документів (доручень) 

з кінцевим строком виконання 

з «___» _______ 20 ___р. по «___» _______ 20 ___р. 

____________________________________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу) 

№ 

з/п 

Автор документа 

(доручення) 

Номер і дата 

документа 

(доручення) 

Заголовок 

документа 

Зміст 

доручення 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

... ... ... ... ... ... 

 

 

 

                                                                             Додаток 28 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма нагадування про закінчення 

строків виконання документів 

(доручень) 

 

НАГАДУВАННЯ 

про закінчення строків виконання документів і доручень 

у період із «____» ___________ 20 ___ р. по « ____» ___________ 20 ___ р. 

____________________________________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу) 

№ 

з/п 

Автор 

документа 

Вид, дата 

та номер 

документа 

Заголовок 

документа 

Зміст 

доручення 

(резолюції) 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про стан 

виконання 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 

 

 



 

 

                                                                             Додаток 29 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма тижневого зведення 

про стан виконавської дисципліни 

 

ЗВЕДЕННЯ 
про стан виконавської дисципліни 

у період з «____» __________ 20 ___ р. по з «____» __________ 20 ___ р. 

№ 

з/п 

Індекс, 

найменування 

структурного 

підрозділу 

Кількість документів (доручень, пунктів) 

Підлягало 

контролю 

З них: 

виконано строк 

виконання 

продовжено 

не 

виконано 
у зазначений 

строк 

з порушенням 

строків 

1 2 3 4 5 6 7 

… ...  … … … … … 

 

 

 

                                                                             Додаток 30 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма переліку документів, 

виконаних із порушенням строків 

 

ПЕРЕЛІК 

документів, виконаних із порушенням строків 

№ 

з/п 

Автор 

документа 

(доручення) 

Вид, 

номер 

і дата 

документа 

Заголовок 

документа 

Назва 

структурного 

підрозділу 

(прізвище, 

ініціали 

виконавця) 

Встановлений 

строк 

виконання 

Фактична 

дата 

виконання 

Кількість 

днів, на які 

прострочено 

виконання 

документа 

(доручення) 

Причина 

порушення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

… … … … … … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 31 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма переліку документів, 

не виконаних у встановлений строк 

 

ПЕРЕЛІК 

документів, не виконаних у встановлений строк 

станом на «____» ______________ 20 ____ року 

№ 

з/п 

Автор 

документа 

(доручення) 

Вид, 

номер 

і дата 

документа 

Заголовок 

документа 

Встановлени

й строк 

виконання 

Назва 

структурног

о підрозділу 

(прізвище, 

ініціали 

виконавця) 

Причини 

невиконанн

я документа 

Стан 

виконання 

Орієнтовний 

строк 

виконання 

документа 

(доручення) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

… … … … … … … … … 

 

 

 

                                                                             Додаток 32 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок переліку документів, 

не виконаних у встановлений строк 

 

ПЕРЕЛІК 

документів, не виконаних у встановлений строк 

станом на « 31 » березня 2020 року 

№ 

з/п 

Автор 

документа 

(дорученн

я) 

Вид, номер 

і дата 

документа 

Заголовок 

документ

а, зміст 

дорученн

я 

Встановлени

й строк 

виконання 

Назва 

структурног

о підрозділу 

(прізвище, 

ініціали 

виконавця) 

Причини 

невиконанн

я документа 

Стан 

виконання 

Орієнтовний 

строк 

виконання 

документа 

(доручення) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ректор 

ЕТІ імені 

Роберта 

Ельворті 

Наказ 

від 13.03.202

0 № 42 

Прозатвед

ження 

положенн

я про 

діловодст

во  ЕТІ 

імені 

Роберта 

Ельворті 
2020 рік 

22.03.20 
Служба 

діловодства 

Зміни в 

законодавст

ві 

Проаналізова

но виконання 

пунктів 

положення 

2019р 

17.04.2020 

(доповідна 

записка 

від 23.03.202

0 № 06-

26/226) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 33 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма номенклатури справ 

структурного підрозділу 

 

Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Посада керівника установи 
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ________________________________ 

 (підпис)          (ініціали (ініціал імені), прізвище) 
__________ № ___________ ___  ____________ 20___ року 
на__________ рік         М. П.  
 

Індекс справи Заголовок справи 

(тому, частини) 

Кількість справ 

(томів, частин) 

Строк зберігання 

справи (тому, 

частини) і номери 

статей за 

переліком 

Примітка 

1 2 3 4 5 

 

____________________________________________________________________________ 

(назва розділу)1 
 

Посада керівника 

служби діловодства  

  

______________ 

(підпис) 

  

__________________ 

(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___  ____________ 20___ року   

 

Посада керівника архіву (особи, 

відповідальної за архів) установи 

_________    ____________________ 

   (підпис)                    (ініціали (ініціал імені), 

                                         прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 



 

 

 

СХВАЛЕНО  

Протокол засідання  

_______ № ________ 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

ЕПК державного архіву, ЕК архівного 

відділу або ЕК органу вищого рівня 

________ № ________ 
 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році в установі:  

 

За строками зберігання Разом 

У тому числі 

таких, що 

переходять 
з відміткою «ЕПК» 

Постійного    

Тривалого (понад 10 років)    

Тимчасового (до 10 років 

включно) 
   

Усього    

 

Посада керівника служби діловодства ______________ 

(підпис) 
________________________ 

(ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 

___  ____________ 20___ року   

 

Підсумкові відомості передано в архів установи. 

 

Посада особи, відповідальної 

за передачу відомостей 

  

______________ 

(підпис) 

  

________________________ 

(ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 

___  ____________ 20___ року   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 34 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма зведеної номенклатури справ 

 

______________________________ 
     (найменування підприємства) 
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 

___________ № _____ 

на _______________ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________________________ 
     (назва посади керівника підприємства) 
____________      _____________________ 

    (підпис)                                (ініціали, прізвище) 
____________ 

    (дата) 

Індекс 

справи 

Заголовок справи 

(тому, частини) 

Кількість справ 

(томів, частин) 

Строк зберігання справи 

(тому, частини) і номери 

статей за переліком 

Примітки 

1 2 3 4 5 

... ... ... ... ... 
 (назва розділу) 

01-01     

01-02     

01-03     

_____________________________________________________________________________ 

(назва розділу) 

02-01     

02-02     

02-03     

Посада особи, відповідальної 

за діловодство 

________________ 

     (дата) 

 

  

_________________ 

(підпис) 

  

 

_______________ 

(розшифрування підпису) 

Віза працівника, відповідального за архів 

СХВАЛЕНО 

протокол засідання ЕК 

_______________________ 
     (найменування підприємства) 
_____________ №____ 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання ЕПК 

Державного архіву області 

_____________ №____ 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, сформованих у _________  році в ТОВ 

«Господар» 

За строками зберігання Разом 
У тому числі 

таких, що переходять з позначкою «ЕПК» 

Постійного    

Тривалого (понад 10 років)    

Тимчасового (до 10 років включно)    

Разом    

Посада особи, відповідальної  

за діловодство 

________________ 

     (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

Підсумкові відомості передано до служби діловодства. 

Посада особи, відповідальної 

за передавання відомостей 

________________ 

     (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 



 

                                                                             Додаток 35 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок внутрішнього опису 

документів особової справи 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС 

документів особової справи №  05-28/134  

(номер справи за Журналом обліку особових справ) 

 Журавська Петренко Валентина Семенівна   

(прізвище, ім’я, по батькові працівника) 
 

№ 

з/п 

Індекс (номер) 

документа 

Дата 

документа 
Заголовок документа 

Кількість  

аркушів  

документа 

Примітки 

1 № 145 
12.08.2020 

 

Заява про прийняття 

на посаду бухгалтера 
1 

 

2 № 220-к/тр 
14.08.2020 

 

Копія наказу про 
прийняття на посаду  

бухгалтера 

1 
 

3  
15.08.2020 

 

Особовий листок з обліку 

кадрів 
2 

 

4  
15.08.2020 

 

Доповнення до особового 

листка з обліку кадрів 
2 

 

5  15.08.20 Автобіографія 1  

6 МЕ № 243029 11.11.20 Копія паспорта 2  

7  20.11.20 
Копія ідентифікаційного 
коду 

1 
 

8 СО № 276543 23.08.20 Копія військового квитка 1  

9 КВ № 111101022 20.06.2013 
Копія диплому про 

закінчення ВНЗ 
1 

 

10 444 15.08.20 Особова картка №-П-2 1 

Вилучена, не 
підлягає 

зберіганню 

в особовій справі 

11 № 67 
10.12.2020 

 

Посадова інструкція 

бухгалтера 
2 

Вилучена, не 
підлягає 

зберіганню в 

особовій справі 

12 № 143 
08.08.2020 

 

Заява про переведення на 

посаду інспектора з 

кадрів 

1 

 

13 № 377-к/тр 
10.08.2020 

 

Копія наказу про 
переведення на посаду 

інспектора з кадрів 

1 
 

14 12 СПК 717 628  
28.09.2020 

 

Копія свідоцтва про 

підвищення кваліфікації з 
трудового права 

1 

 

15 № 167 
02.10.2020 

 

Заява про зміну облікових 

даних (зміна прізвища) 
 

1 

 

16 № 438-к/тр 
02.10.2020 

 

Наказ про зміну облікових 

даних  
1 

 

17 № 452-к/тр 
12.10.2020 

 

Копія наказу про 
преміювання до Дня 

кадрового працівника 

1 
 



 

18 DR № 002145 
17.10.2020 

 

Копія диплома доктора 

філософії з права 
1 

 

19 НО № 11223 
25.12.2020 

 
Свідоцтво про 
народження дитини 

1 
 

20 01023649285 
06.11.2020 

 

Витяг з Державного 

реєстру актів цивільного 

стану про державну 
реєстрацію народження 

відповідно до статті 135 

Сімейного кодексу 
України 

1 

 

21 № 213 
20.11.2020 

 

Заява про звільнення за 

власним бажанням 
1 

 

22 № 411-к/тр 
22.11.2020 

 

Копія наказу 
про звільнення за власним 

бажанням 

1 
 

 

Разом   22 (двадцять два)  документи 

(цифрами і літерами) 
Кількість аркушів внутрішнього опису  2 (два)   

(цифрами і літерами) 

Провідний фахівець з кадрових питань 

Вовненко      А.А. Вовненко 

25.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 36 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок особового листка  

з обліку кадрів 

 

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ 

                                                                          

  

  

Місце 

для фотокартки 

  

  

  

 

1. Прізвище          Чорнобривець                                                                                                    

Ім’я                    Андрій                                                                                                                    

По батькові                 Миколайович                                                                                              

2. Дата народження                 15.08.1973                                                                                      

(число, місяць, рік) 

3. Місце народження       село Рагівка Поліського району Київської області                           

4. Громадянство          України                                                                                                       

5. Адреса фактичного місця проживання    08703, місто Обухів Київської області,               

вулиця Каштанова, 7а, кв. 101                                                                                                       

6. Адреса місця реєстрації 08703, місто Обухів Київської області, вулиця Каштанова, 7а, 

кв. 101   

7. Сімейний стан та склад сім’ї    одружений                                                                              

дружина Чорнобривець Алла Степанівна, 25.01.1977                                                                

донька Чорнобривець Марина Миколаївна, 08.04.1996                                                               

8. Паспорт: серія  СМ   №  083526  ким виданий    Обухівським РВ ГУ МВС України 

в Київській області 

дата видачі       02.06.1999                                                                                                             

9. Володіння іноземними мовами (якими) англійською — читаю та розмовляю зі 

словником 

_____________________________________________________________________________ 

10. Контактний № телефону       Київстар (067) 593 64 52                                                         

11. Адреса електронної пошти       1234567@ukr.net                                                                   

 

12. Освіта       вища, магістр                                                                                                          

 

 

 



 

Найменування 

навчального закладу 

Рік 

вступу 

Рік 

закінч

ення 

Спеціальність Кваліфікація № та дата 

видачі 

диплома  

(свідоцтва,  

атестату) 

Національний педаго- 1999 2005 математика вчитель КВ № 123568 

гічний університет    математики 26.06.2005 

М. П. Драгоманова      

 

13. Науковий ступінь, вчене звання 

Назва Рік 

присвоєння 

№ та дата видачі диплома 

немає   

   

   

14. Наукові праці та винаходи       не маю                                                                                      

_____________________________________________________________________________ 

15. Відношення до військового обов’язку та військове звання  військовозобов’язаний          

         солдат                                                                                                                                       

16. Додаткові відомості 

 

16.1. Про наявність пільг  потерпілий від Чорнобильської катастрофи, категорія 2          

серія Б № 145896, виданий Київською обласною державною адміністрацією, 25.11.1998 

____________________________________________________________________________ 

16.2. Про ознайомлення з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» та 

іншими нормативно-правовими актами (у разі необхідності) ________________________ 

         ознайомлений та зобов’язуюсь їх дотримувати                                                                

(ознайомлений (а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись) 
 

16.3. З Правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлений (а)______________ 

   ознайомлений та зобов’язуюсь їх дотримувати                                                                      

16.4. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
17. Виконувана робота з початку трудової діяльності 

Місяць і рік 
Назва посади із зазначенням 

найменування підприємства, 

установи, організації 

Місцезнаходження 

підприємства, 

установи, 

організації 

прийняття 

(призначення, 

обрання) 

звільнення 

1 2 3 4 

09.2005 12.2017 Інспектор з кадрів Приватного місто Обухів 

  підприємства «Світоч» Київської області 

 

18. Особистий підпис претендента на посаду та дата заповнення  Чорнобривець 29.01.2018  

 

 

 



 

                                                                             Додаток 37 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок доповнення до особового листка 

з обліку кадрів 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 
 

ДОПОВНЕННЯ 

до особового листка з обліку кадрів 

 

Прізвище         Ковенченко      Коленченко                                                                

Ім’я                    Орина                    По батькові                         Михайлівна                      

 

1. Відомості про роботу після заповнення особового листка з обліку кадрів  

    (у т. ч. про переведення, суміщення професій, посад, виконання обов’язків відсутнього 

працівника) 

Дата 

зміни  

у трудовій 

діяльності  

Відомості про роботу 

Підстава (дата, 

номер наказу, 

розпорядження) 

Примітки 

15.08.20 Прийнята на посаду бухгалтера Наказ від 14.03.2020  

  № 220-к/тр  

24.03.20 Назву посади змінено  Наказ № 153-к/тр   

 на “бухгалтер-касир” від 24.03.2020  

30.03.20 Назву посади змінено  Наказ № 157-к/тр   

 на «бухгалтер» від 30.03.2020  

21.05.20 Переведена на посаду інспектора Наказ від 18.05.2020  

 з кадрів відділу кадрів № 277-к/тр  

18.06.20 Переведена на посаду головного  Наказ від 17.06.2020 Тимчасово 

 бухгалтера № 297-к/тр на час відпустки 

   Тодорової Я.В.  

   для догляду  

   за дитиною 

    

 

2. Відомості про набуття освіти 

Назва навчального закладу, його 

місцезнаходження, рік вступу 

і закінчення  

Набутий рівень освіти,  

присвоєна кваліфікація  

Дата і номер 

диплома (свідоцтва, 

атестату)  
   

   

   

 

3. Відомості про підвищення кваліфікації 
Період 

підвищення 

кваліфікації  

Вид і тематика підвищення кваліфікації 

(курси, семінари тощо) 

Документ, що підтверджує 

підвищення кваліфікації (дата, номер, 

ким видано) 
24.09.20 Курси підвищення кваліфікації керівників  Свідоцтво про підвищення кваліфікації,  

28.09.20 і працівників кадрових служб 12 СПК 717 628 від 28.09.2018 

   

 



 

 

4. Відомості про нагородження, заохочення 

Дата 

нагородження, 

заохочення  

Вид нагородження, заохочення 
Підстава для внесення 

запису 
Примітки 

15.06.20 Премійована за сумлінну працю  Наказ від 15.06.2020  

 та у зв’язку із п’ятнадцятиріччям  № 292-к/тр  

 ТОВ «Усе буде добре» грошовою премією   

 у розмірі 7500 грн   

    

 

5. Відомості про накладання дисциплінарних стягнень  
Дата 

накладанн

я 

стягнення  

Вид стягнення 
Дата і номер наказу 

(розпорядження) 
Примітки 

    

    

    

 

6. Відомості про зміни в облікових даних працівника (у т. ч. у родинному стані,  

    складі родини) 

Дата зміни  Характер зміни Підстава для внесення запису Примітки 
25.06.20 Прізвище «Ковенченко» змінено Паспорт ТД №233997,  

 на «Коленченко» виданий 16.06.2020  

  Шевченківським РУГУ  

  МВС України в м. Львові  

  Наказ від 25.06.2020 № 149-к/тр  

    

 

7. Додаткові відомості _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                             Додаток 38 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма обкладинки 

(титульного аркуша) справи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 39 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма засвідчувального напису справи 

 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ № _________ 
У справі підшито (вкладено) і пронумеровано ____________________________________ 

_________________________________________________________________ аркуша (ів), 
(цифрами і словами) 

у тому числі: літерні аркуші ____________________________________________________ 

пропущені номери аркушів ____________________________________________ + аркушів 

внутрішнього опису ___________________________________________________________ 

 

Особливості фізичного стану та формування справи Номери аркушів 

1 2 

 

Посада особи, яка склала 

засвідчувальний напис 

________________ 

     (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(ініціал(и), прізвище) 

 

 

 

                                                                             Додаток 40 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма картки-замінника справи 

 

КАРТКА-ЗАМІННИК СПРАВИ 
№ справи ___________________________________________________________________ 

Заголовок справи ____________________________________________________________ 

Відмітки про видавання справи Відмітки про повернення справи 

Примітки Дата 

видавання 

Назва 

структурного 

підрозділу 

(організації) 

Прізвище, 

ініціали 

працівника 

Підпис в 

отриманні 

справи 

Дата 

повернення 

Прізвище, 

ініціали 

працівника 

Підпис 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 41 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма акта видавання справ 

для тимчасового користування 

 

___________________________ 

   (найменування закладу, підприємства) 
АКТ 

____________ № ____________ 

____________ 

  (місце складання) 
видавання справ для  

тимчасового користування 

Підстава _____________________________________________________________________ 

(найменування документа, 
_____________________________________________________________________________ 

його дата, номер) 
_____________________________________________________________________________ 

(мета видавання справ) 
Видано такі справи ____________________________________: 

   (найменування підприємства) 

№ 

з/п 

Індекс справи за 

номенклатурою 

Заголовок 

справи (тому, 

частини) 

Крайні дати 

документів 

справи 

Кількість 

аркушів 

справи 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

… … … … … … 

Разом видано __________________________________________________________ справ 

(цифрами і словами) 
на строк до «______» ______________________ 20___ р. 

Справи видано в упорядкованому стані, оправленими в обкладинки, з пронумерованими 

аркушами і засвідчувальними написами. 

____________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, яке отримало справи) 
зобов’язується не надавати справи, отримані для тимчасового користування, третім 

особам, не публікувати документи отриманих справ, не видавати на їх підставі копій та 

витягів, повернути справи в строк, зазначений в акті. 

Посада  керівника закладу, підприємства, 

яке видало справи 

__________    ____________________ 

   (підпис)                      (розшифрування підпису) 
__________ 

   (дата) 

Посада керівника закладу, підприємства, 

яке отримало справи 

__________    ____________________ 

   (підпис)                      (розшифрування підпису) 
__________ 

   (дата) 

Видав справи 

Посада працівника, 

який видав справи 

__________    ____________________ 

   (підпис)                      (розшифрування підпису) 
__________ 

   (дата) 

Отримав справи 

Посада працівника, 

який отримав справи 

__________    ____________________ 

   (підпис)                      (розшифрування підпису) 
__________ 

   (дата) 

Справи повернено в повному обсязі та задовільному стані. 
 



 

Прийняв справи 

Назва посади працівника, 

який прийняв справи 

__________    ____________________ 

   (підпис)                      (розшифрування підпису) 
__________ 

   (дата) 

Здав справи 

Назва посади працівника, 

який здав справи 

__________    ____________________ 

   (підпис)                      (розшифрування підпису) 
__________ 

   (дата) 

                                                                            Додаток 42 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок акта про нестачу 

архівних справ (документів) 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

АКТ 

14.05.2020  № 5 

м. Кропивницький 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Дубровський      Дубровський С.С. 

14.05.2020р. 

 

Про нестачу архівних справ 

(документів) 

 

У результаті    перевірки справ, проведеної в структурних підрозділах ЕТІ імені Роберта 

Ельворті під час експертизи цінності документів   , встановлено відсутність справ 

(документів), що внесені до номенклатури. Заходи щодо їх розшуку позитивних 

результатів не дали, у зв’язку з чим вважаємо за доцільне зняти з обліку справи 

(документи), зазначені нижче: 

№ 
з/п 

№ справи за 

номенклатурою  

(або номери 

аркушів 

документів) 

Заголовок 

справи 

(документа) 

Дата 

справи 

(документа

) 

Кількість 

аркушів 

справи 

(документа) 

Можливі причини відсутності 

справ (документів) 

1 2 3 4 5 6 7 

25 287 05-04 

Фінансовий план 

ЕТІ імені 

Роберта 

Ельворті 
на 2019рік 

 124 

Випадкове вилучення під час 
передавання для знищення 

документів тимчасового 

строку зберігання, які 

розташовано на стелажах 

поруч  

26 355 10-05 

Наказ № 38-к 

«Про прийняття 

на роботу 

Захарова С. І.» 

26.05.20 1 

Несвоєчасне формування 

документа до справи. Після 

реєстрації (розмноження) наказ 

залишили на робочому столі 

замість того, щоб підшити до 

справи. Через неуважність 

працівників оригінал потрапив 

до шредера разом з чернетками 

Разом               1 (одна)              справа та               1 (один)              документ. 
                       (цифрами та словами)                                                (цифрами та словами) 

Зміст невиявлених справ (документів) може бути частково відтворено такими справами 

(документами):    фінансовий план на 2019 рік — на підставі квартальних фінансових 

планів (справа 05-05, т. 1, 2); наказ від 26.05.2020 № 38-к — на підставі засвідченої копії 



 

наказу, що зберігається в бухгалтерії ЕТІ імені Роберта Ельворті  (справа № 05-37 за 

2020 рік).    
 

Служба діловодства 

14.05.2020р 

Вовненко А.А. Вовненко 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

ЕПК Державного архіву області 

від 16.05.2020 № 5 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 

ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті 

від 19.05.2020 № 2 

 

 

 

                                                                             Додаток 43 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма опису справ постійного зберігання 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Фонд № 1/2605 

ОПИС № 1 

___________ 

     (дата) 
справ постійного зберігання 

за _____________ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________________________ 

(назва посади керівника ) 
____________   ______________________ 

   (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

 

№ 

з/п 

Індекс справи 

(тому, частини) 

Заголовок 

справи (тому, 

частини) 

Крайні дати 

справи (тому, 

частини) 

Кількість аркушів 

у справі (томі, 

частині) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

… … … … … … 

У цей розділ опису включено ______ (________________) справ з № _____ по № ____. 
(цифрами та словами) 

Назва посади особи,  

відповідальної за архів 

_________________ 

   (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 

ЕПК Державного архіву області 

__________ № _____ 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 

ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті 

___________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 44 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма опису справ з кадрових питань 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Фонд № 1/2605 

ОПИС № 3-к 

___________ 

     (дата) 
справ з кадрових питань 

за _____________ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________________________ 

(назва посади керівника  
____________   ______________________ 

   (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

Заголовок 

справи (тому, 

частини) 

Крайні дати 

справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі (томі, 

частині) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

… … … … … … … 

У цей розділ опису включено ______ (_______________) справ з № _____ по № _____. 
(цифрами та словами) 

 

Назва посади особи,  

відповідальної за архів 

_________________ 

   (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

ЕПК Державного архіву області 

__________ № _____ 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 

ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті 

___________ № ______ 

 

 

 

                                                                             Додаток 45 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма акта про вилучення  

документів для знищення 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

АКТ 
___________  №  ___ 

м. Кропивницькій 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________________________ 

(назва посади керівника ) 
____________   ______________________ 

   (підпис)                            (ініціали, прізвище) 
___________ 

   (дата) 

 

Про вилучення для знищення 

документів, не внесених до  

Національного архівного фонду 

 

На підставі Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом 



 

Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, вилучено для знищення як такі, що 

не становлять науково-історичної цінності та втратили практичне значення, документи 

фонду № 1/2605 ЕТІ імені Роберта Ельворті: 

№ 

з/п 

Заголовок 

справи 

або груповий 

заголовок 

справ 

Дата 

справи 

або 

крайні 

дати 

справ 

Номери описів 

(номенклатур) 

за рік (роки) 

Індекс справи (тому, 

частини) 

за номенклатурою 

або номер справи за 

описом 

Кількість 

справ 

(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи 

(тому, 

частини) 

і номери 

статей за 

переліком 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 

Разом ____________ (_____________________) справ за _______ рік (роки). 

(цифрами та словами) 
 

Назва посади особи,  

відповідальної за архів  

_________________ 

   (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

ЕПК Державного архіву області 

__________ № _____ 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 

ЕК ЕТІ імені Роберта Ельворті 

___________ № ______ 

Описи справ постійного зберігання за ________________ роки схвалено, а з кадрових 

питань погоджено з експертно-перевірною комісією 

____________________________________________________________________________ 

(найменування державного архіву) 
(протокол від _______   ________________ 20_____ р. № ___________). 

Документи в 

кількості ______________________________________________________________ справ 

(цифрами та словами) 
вагою ______________ кілограмів здано в _______________________________________ 

(найменування організації) 
на перероблення за приймально-здавальною накладною від _____________ № _______. 

 

Назва посади особи, 

яка здала (знищила) документи  

_________________ 

   (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Додаток 46 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма внутрішнього опису справи, 

що містить документи з обмеженим доступом 

 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС 

документів справи № __________ 

№ з/п 
Індекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок 

документа 

Номери 

аркушів 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

… … … … … … 

Разом: 

_________________________________________________ документів, 
 (цифрами і словами) 
_________________________________________________ аркушів документів, 
 (цифрами і словами) 
_________________________________________________ аркушів внутрішнього опису. 
 (цифрами і словами) 
 

Посада укладача 

внутрішнього опису справи 

_________________ 

   (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

 

 

 

                                                                           Додаток 47 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Зразок засвідчувального напису справи 

 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ № 44  

У справі підшито (вкладено) і пронумеровано  337 (триста тридцять сім)   аркуша (ів), 
(цифрами та словами) 

у тому числі: літерні аркуші  45а  

пропущені номери аркушів  97 + аркушів 

внутрішнього опису  2 (два)  

(цифрами та словами) 

Особливості фізичного стану та формування справи Номери аркушів 

1 2 

Підшито таблиці формату А3 12, 238 

Підшито креслення формату А3 11 

Наклеєно (суцільно) фотографії 25, 58, 179, 225 

 

Служба діловодства Вовненко А.А. Вовненко 

28.02.2020 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 48 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма книги видавання справ 

з архівосховища 
(титульний аркуш) 
_________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, установи, організації) 
 

КНИГА 

видавання справ 

з архівосховища 

Почато ____________________ 

Закінчено __________________ 

(форма) 

№ 

з/п 

Дата 

видавання 

Фонд 

№ 

Опис 

№ 

Справа 

№ 

Крайні дати 

документів 

справи 

Кому 

видано 

Розписка 

про отримання 

Розписка про 

повернення, 

дата 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

… … … … … … … … … … 

Разом у ______ році видано з архівосховища _______________________________ справ. 

(цифрами та словами) 
Назва посади особи,  

відповідальної за архів 

_________________ 

   (дата) 

  

_________________ 

(підпис) 

  

______________________ 

(розшифрування підпису) 

 

 

                                                                             Додаток 49 

до Інструкції з діловодства 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Форма здавального опису 

тимчасового (до 10 років включно) 

строку зберігання 

 

ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Відділ кадрів 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор ЕТІ імені Роберта Ельворті 

Дубровський   С.С. Дубровський 

__________ 

   (дата) 

 

 

ОПИС (здавальний) № _______ 

справ тимчасового (до 10 років 

включно) строку зберігання 

за _______________ рік (роки) 

 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

Заголовок 

справи (тому, 

частини) 

Дата справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі (томі, 

частині) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

… … … … … … … 

У цей розділ опису внесено ________________ ( _______________________) справ  
(цифрами та словами) 



 

із № _________ по № _________. 

 

Посада особи, яка склала опис  

_________________ 

   (дата) 

_________________ 

(підпис) 
______________________ 

(розшифрування підпису) 

Передав справи 

______________________________ 

      (назва посади) 
_________   ______________________ 

   (підпис)                  (розшифрування підпису) 
_________ 

   (дата) 

Прийняв справи 

______________________________ 

     (назва посади) 
_________   ______________________ 

   (підпис)                  (розшифрування підпису) 
_________ 

   (дата) 

Відмітки до зведеної номенклатури справ внесено: 

___________________________________ 

                  (назва посади) 
_________    ________________________ 

    (підпис)                      (розшифрування підпису) 
________________ 

   (дата) 

 

 


