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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Інструкція з ведення діловодства (далі – Інструкція) в апараті Центрального комітету 

Професійної спілки працівників зв’язку України (далі – апарат ЦК Профспілки) розроблена 

для встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації та організації 

роботи з документами в апараті ЦК Профспілки, і обов'язкова для виконання всіма його 

працівниками. 

Відповідальність за організацію діловодства в апараті ЦК Профспілки несе Голова 

Профспілки. Методичне керівництво з організації діловодства та контроль за дотриманням 

вимог цієї Інструкції здійснює завідувач відділу організаційно-правової роботи 

ЦК Профспілки. Працівники апарату ЦК Профспілки здійснюють безпосереднє ведення 

діловодства відповідно до своїх функціональних обов'язків і несуть відповідальність за 

виконання вимог цієї Інструкції. 
 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
 

2.1. Загальні вимоги до створення документів 

ЦК Профспілки здійснює своє діловодство державною мовою. Всі документи 

складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в 

Україні. Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською 

мовою або однією з мов міжнародного спілкування. 

Право на створення, підписання, погодження, затвердження документів визначається 

Статутом Профспілки, регламентом ЦК Профспілки і функціональними обов'язками 

працівників апарату ЦК Профспілки. 

Сукупність документів, необхідних і достатніх для документування інформації про 

діяльність ЦК Профспілки, визначається його номенклатурою справ. 

Документи повинні мати обов’язкові для їх видів реквізити, розміщені у відповідності 

з ДСТУ 4163-2003 “Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлення документів”. 

Виготовлення документів здійснюється як за допомогою друкувальних засобів так і 

рукописним способом. Рукописним способом, як правило, оформлюються окремі внутрішні 

документи (заяви, пояснювальні та доповідні записки), авторами яких є працівники апарату 

ЦК Профспілки. 

Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times New 

Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів. Текст документів друкується через 

1 міжрядковий інтервал. Реквізити документа відокремлюються один від одного через 

1,5 міжрядкового інтервалу. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім 

тексту) – 73 мм (28 друкованих знаків). 

Текст документа, що подається для державної реєстрації до Міністерства юстиції 

України, друкується на папері формату А4 (210 х 297 міліметрів) з використанням гарнітури 

Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів, через 1,5 міжрядкового 

інтервалу. Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкуються 

через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів “Адресат”, “Гриф затвердження”, 

“Гриф погодження” відокремлюються один від одного через 1,5-2 міжрядкового інтервалу.  
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Назва виду документа друкується великими літерами. 

Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт 

(прямий або курсив). Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його 

дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Розташування підпису в реквізиті “Підпис” друкується на рівні останнього рядка 

назви посади. 

Під час оформлення документів слід дотримуватися таких відступів від межі лівого 

поля:  

0 мм: для реквізитів: “Дата”, “Заголовок до тексту”, “Текст” (без абзаців), “Позначка 

про наявність додатка”, “Прізвище виконавця та номер його телефону”, “Позначка 

про виконання документа та направлення його до справи”; слова “Від” в реквізиті 

“Посилання на індекс та дату вхідного документа”; найменування посади у 

реквізитах: “Підпис” та “Гриф погодження”, засвідчувального напису “Згідно з 

оригіналом”, а також слів: “СЛУХАЛИ”, “ВИСТУПИЛИ”, “УХВАЛИЛИ”, 

“ВИРІШИЛИ” – у протоколах, витягах з протоколів, “НАКАЗУЮ” – у наказах, 

витягах з наказів, “ПРОПОНУЮ”, “ДОЗВОЛЯЮ”, “ЗОБОВ'ЯЗУЮ” – у 

розпорядженнях; 

12,5 мм: для початку абзаців у тексті; 

92 мм: для реквізиту “Адресат”; 

104 мм: для реквізитів: “Гриф затвердження”, “Гриф обмеження доступу до документа”;  

125 мм: для розшифровки підпису в реквізиті “Підпис”. 
 

Під час оформлення документів на двох і більше сторінках, друга та наступні сторінки 

повинні бути пронумеровані. Нумерація проставляється посередині верхнього поля сторінки 

арабськими цифрами без слова “Сторінка” та розділових знаків. Перша сторінка не 

нумерується. 

Тексти документів тривалого зберігання друкуються на одному боці аркуша. 

Документи з терміном зберігання до 5 років дозволяється друкувати на лицьовому і на 

зворотному боці аркуша. 
 

2.2. Бланки документів  

Організаційно-розпорядчі документи ЦК Профспілки оформлюються на 2-х видах 

бланків: загальному бланку (Додаток 1), який використовується для створення різних видів 

документів, та бланку для листів (Додаток 2). Деякі внутрішні службові документи (заяви, 

пояснювальні та доповідні записки тощо), авторами яких є посадові особи ЦК Профспілки та 

документи, підготовлені від імені кількох або більше організацій, оформляються не на 

бланках. 

Бланки можуть бути виготовлені друкарським способом або друкуються 

безпосередньо під час створення документа за допомогою комп’ютерної техніки на білому 

папері високої якості фарбами насичених кольорів. 

Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 

(210 х 297 мм), із полями: 30 мм – ліве, 10 мм – праве, 20 мм – верхнє та нижнє. Складання 

документів на папері довільного формату не допускається. Для оформлення документів у 

вигляді таблиць може використовуватися папір формату А3 (297 х 420 мм), а для резолюцій 

або доручень – формату А6 (105 х 148 мм). 

Бланки виготовляються на основі поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити 

заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково 

віддалені від меж відведеної робочої площі) способом. 
 

2.3. Оформлення реквізитів документів 

Під час підготовки організаційно-розпорядчих документів працівники апарату 

ЦК Профспілки оформлюють їх з урахуванням вимог ДСТУ 4163-2003, які наведено нижче. 

2.3.1. Емблема розміщується з лівого боку від назви Профспілки верхнього поля 

бланка.  
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2.3.2. Код проставляється згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ). 

2.3.3. Найменування повинне відповідати найменуванню, зазначеному у Статуті 

Профспілки. 

2.3.4. Довідкові дані про Профспілку містять: поштову адресу, номери телефонів, 

телефаксів тощо. Вони розміщуються нижче найменування Профспілки. 

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

будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.  

2.3.5. Назва документа (наказ, розпорядження тощо) зазначається на загальному 

бланку друкованим способом. 

2.3.6. Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, 

прийняття, реєстрації або видання. 

Дата оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом арабськими 

цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. У разі оформлення 

цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними 

крапкою, рік – чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться, наприклад: 05.11.1997. 

У текстах нормативно-правових актів та документах, які містять відомості 

фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат, наприклад: 

30 березня 2011 року. Дозволяється використовувати слово “рік” у скороченому 

варіанті “р.”, наприклад: 30 березня 2011 р. 

На документах, що надруковані на бланках, дата проставляється під час реєстрації 

документа працівником апарату ЦК Профспілки. Якщо документ складено не на бланку, дата 

зазначається нижче підпису ліворуч, особою, що підготувала документ. 

Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на 

документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, 

позначки про виконання та направлення його до справи). 

На документі, виданому двома або більше організаціями, зазначається одна дата, яка 

відповідає даті останнього підпису. 

2.3.7. Реєстраційний індекс складається з порядкового номера в межах групи 

документів, що реєструються.  

Для вхідних і вихідних документів реєстраційний індекс складається з порядкового 

номера в межах року, наприклад: 201, 202 і т.д.  

З метою розрізнення груп документів ЦК Профспілки і Президії ЦК Профспілки до 

реєстраційного індексу додається відмітка, яка складається із літер. 

Для постанов пленумів ЦК Профспілки реєстраційний індекс складається з відмітки із 

літери “Пл.”, порядкового номера пленуму в межах строку повноважень ЦК Профспілки та 

порядкового номера питання у порядку денному, які проставляються через дефіс, наприклад: 

Пл.-ІV-2, де “Пл.” – це ознака документа пленуму ЦК Профспілки, ІV – порядковий номер 

пленуму, 2 – порядковий номер питання у порядку денному. 

Для протоколів засідань Президії ЦК Профспілки реєстраційний індекс складається з 

відмітки із літери “П” та порядкового номера засідання в межах строку повноважень 

Президії, які проставляються через дефіс, наприклад: П-3, де П – це ознака документа 

Президії ЦК Профспілки, 3 – порядковий номер засідання.  

Для постанов Президії ЦК Профспілки реєстраційний індекс складається з відмітки із 

літери “П”, порядкового номера засідання Президії ЦК Профспілки в межах строку її 

повноважень та порядкового номера питання у порядку денному, які проставляються через 

дефіс, наприклад: П-4-13, де “П” – це ознака документа Президії ЦК Профспілки, 4 – 

порядковий номер засідання Президії ЦК Профспілки, 13 – порядковий номер питання у 

порядку денному. У випадку, коли постанова приймається шляхом опитування членів 

Президії ЦК Профспілки, до реєстраційного номера постанови додається відмітка із літери 

“г”, наприклад: П-4-15г. 
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Якщо документ підготовлений двома або більше організаціями, реєстраційний індекс 

включає в себе індекси кожної з цих організацій, які проставляються через правобічну 

похилу риску в послідовності, в якій документ підписано його авторами, наприклад: 41/68 – 

для спільних розпорядчих документів або 450/208 – для спільних листів. 

 Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка та 

виду документа. 

 2.3.8. Посилання на реєстраційний індекс і дату включає в себе реєстраційний 

індекс і дату того документа, на який дається відповідь. Цей реквізит є обов’язковим, 

використовується для вихідних документів, розташовується нижче реєстраційного індексу у 

спеціально відведеному місці на бланку. 

 2.3.9. Відомості про місце складання або видання зазначаються на всіх документах, 

крім листів. Оформляються вони відповідно до адміністративно-територіального поділу 

України. 

 2.3.10. Адресат включає в себе відомості про те, кому адресовано документ (установі, 

організації, структурному підрозділу, посадовій особі тощо). 

У разі адресування документа установі, організації або її структурному підрозділу без 

зазначення посадової особи, їх найменування наводять у називному відмінку, наприклад: 
   

 Міністерство фінансів України  

  Управління справами  
 

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування організації наводять у 

називному відмінку, а посаду і прізвище адресата у давальному відмінку, наприклад:  
 

Міністерство фінансів України  

Управління справами  

Головному спеціалісту 

Петровій А.Б. 
 

У разі коли документ адресується керівникові організації або його заступникові, назва 

організації входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному 

відмінку, наприклад:        

Директору ТОВ “Сфера – 7” 

Кураль Р.В.  
 

Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності 

організаціям, зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад: 
 

  Керівникам  відділень та філіалів  

  ПАТ “Укртелеком”  
 

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово “Копія” перед 

найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання 

документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на 

кожному документі тільки одного адресата. 

Реквізит “Адресат” може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про 

адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 р. № 270 (270-

2009-п). Повна адреса зазначається у разі відправки документа разовим кореспондентам, 

наприклад:         

Редакція журналу “Вісті” 

вул. В. Житомирська, 2/24  

м. Київ, 02075  
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Якщо лист адресують приватній (фізичній) особі, то спочатку зазначають у називному 

відмінку прізвище, ім'я та по батькові (ініціали чи ініціал імені) одержувача, після – поштову 

адресу, наприклад: 

         Гончарук Олександр Сергійович 

вул. Сурікова, 3 А, кв. 1   

м. Київ, 03178   

 

У разі надсилання документа органам законодавчої та виконавчої влади, постійним 

кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається. В таких випадках 

використовують конверти із своєчасно надрукованими адресами, заготовки яких 

оформлюються працівниками апарату ЦК Профспілки. 

2.3.11. Гриф затвердження зазначається на документах, які вимагають додаткового 

засвідчення їх автентичності та достовірності.  

При затвердженні документа Головою Профспілки або особою, що тимчасово 

виконує його обов'язки, гриф затвердження документа складається зі слова 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”, найменування посади, підпису, ініціалів (ініціалу імені) і прізвища особи, 

яка затвердила документ, та дати затвердження, наприклад:  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Профспілки  

_________________ М.М.Стародуб 

24 жовтня 2012 р. 

 

При затвердженні документа розпорядженням, протоколом, постановою, гриф 

затвердження складається із слова “ЗАТВЕРДЖЕНО”, назви виду документа, яким 

затверджується створений документ, із зазначенням його дати і номера, наприклад:  
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Голови Профспілки 

 22.10.2012 № 3 

Гриф затвердження розміщують у правому верхньому кутку першого аркуша 

документа з відступом 104 мм від межі лівого поля. 

У разі наявності кількох грифів затвердження та погодження їх розміщують на 

одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф – без відступу від межі лівого поля, 

другий – 104 мм від межі лівого поля. 

2.3.12. Резолюція – це розроблений посадовою особою напис на документі, який 

містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа. 

Резолюція складається з таких елементів: прізвище, ініціали (ініціал імені) виконавця 

(виконавців) у давальному відмінку, зміст доручення, строк виконання, особистий підпис 

Голови Профспілки (або уповноваженої посадової особи), дата. 

На документах із строками виконання, які не потребують додаткових вказівок, у 

резолюції зазначаються виконавець, підпис автора резолюції і дата. 

Резолюцію необхідно розміщувати безпосередньо на документі нижче реквізиту 

“Адресат”, паралельно до основного тексту або на вільному від тексту місці у верхній 

частині першого аркуша документа з лицьового боку, але не на полі документа, 

призначеному для підшивання. 

2.3.13. Заголовок до тексту документа має відображати стислий виклад змісту 

документа. Він повинен бути максимально коротким, ємким, точно передавати зміст тексту. 

Заголовок має граматично узгоджуватися з назвою документа та відповідати на питання: 

“Про що?”, “Чого?”, наприклад: наказ (про що?) про створення представництва; протокол 
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(чого?) засідання Президії ЦК Профспілки. Якщо в документі відображено кілька питань, 

заголовок може формулюватися узагальнено.  

Заголовок складається безпосередньо виконавцем при підготовці документа. Без 

заголовка дозволяється складати короткі документи на бланках формату А5 (210 х 148 мм), 

зокрема – супровідні листи, телеграми. 

2.3.14. Відмітка про контроль ставиться у разі, якщо документ узято на контроль 

для забезпечення його виконання в установлений строк. Робиться вона шляхом проставляння 

від руки літери “К” на лівому полі першої сторінки документа на рівні заголовка до тексту. 

2.3.15. Текст документа містить інформацію, для якої його було створено. 

Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. 

Документ не повинен містити  повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового 

навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого 

характерний нейтральний тон викладення, позбавлений  образності,  емоційності та 

індивідуальних авторських рис.  

Текст документа повинен стосуватися питання, сформульованого у заголовку до 

тексту. Оформлюється він у вигляді суцільного зв’язного тексту, анкети, таблиці або шляхом 

поєднання цих форм. 

Суцільний зв’язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій (вступній) 

частині зазначається підстава, обґрунтування або мета створення документа, у другій 

(заключній) частині – висновки, пропозиції, рішення чи прохання. 

Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, інструкції, огляди, 

звіти) поділяються на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Пункти у тексті нумеруються 

арабськими цифрами з крапкою, а підпункти – арабськими цифрами з  

дужкою. Розділи мають наскрізну порядкову нумерацію, інші складові частини документа 

нумеруються по порядку в межах кожного розділу.  

Форма таблиць використовується у разі викладення у цифровому або словесному 

вигляді інформації  про кілька об'єктів за рядом ознак.  

Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки –  з малої літери, 

якщо вони становлять одне ціле із заголовком, і з великої – якщо підзаголовок має 

самостійне значення. Крапки в кінці заголовків і підзаголовків граф не ставляться. Заголовки 

і підзаголовки граф та рядків таблиці повинні бути викладені іменником у називному 

відмінку однини. У заголовках і підзаголовках рядків і граф таблиці вживаються лише 

загальноприйняті умовні позначення і скорочення. Графи таблиці, які розміщуються на 

кількох сторінках, нумеруються. На другій та наступних сторінках таблиці зазначаються 

номери граф.  

Табличні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих документах, 

матеріально-технічних, фінансових тощо.  

Форма анкети використовується у разі викладення у цифровому або словесному 

вигляді інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак. Постійною інформацією в 

анкеті є узагальнені найменування ознак, за якими проводиться опис об'єкта, а змінною – 

конкретні характеристики. Анкетні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих, 

матеріально-технічних, фінансових документах та документах з кадрових питань. 

2.3.16. Відмітка про наявність додатків проставляється на документі у разі, якщо 

він має додатки. Додатки до документів можуть бути таких видів: 

- додатки, що затверджуються розпорядчими документами (положення, інструкції, 

правила тощо); 

- додатки, що доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа; 

- додатки, що надсилаються із супровідним листом. 

На додатках, що затверджуються розпорядчими документами (положення, інструкції, 

правила тощо) проставляється гриф затвердження відповідно до пункту 2.3.11 цієї Інструкції. 

У відповідних пунктах розпорядчої частини документа робиться посилання: “що додається” 

або “(додається)”. 
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На додатках до документів, які затверджуються розпорядчими документами, робиться 

відмітка у верхньому правому кутку першого аркуша додатка, наприклад: 
 

Додаток 5 

до Інструкції 

(пункт 8) 
 

Додатки інформаційного або аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки 

тощо) до основного документу повинні мати позначку з посиланням на цей документ, його 

дату і номер, наприклад:       

Додаток 

до розпорядження Голови Профспілки 

20.03.2011 № 29 

 

 У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків: “що 

додається”, “згідно з додатком”, “(Додаток 1)”; “відповідно до додатка 2” або 

“(див. Додаток 3)”. 

При наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: 

Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак “№” перед цифровим позначенням не ставиться. 

 Усі додатки до документів візуються працівником, який створив документ.  

 У разі, коли додатки надсилаються із супровідним листом, відмітка про наявність 

додатків, розміщується після тексту листа перед реквізитом “Підпис”, без відступу від межі 

лівого поля, а текст до нього – через пробіл або на відстані 42 мм від межі лівого поля після 

двокрапки, наприклад: 
 

Додаток: на 3 арк. у 2 прим.  

    

Якщо документ має додаток, повна назва якого не наведена в тексті, то в реквізиті 

“Відмітка про наявність додатків” вказують його найменування, кількість аркушів та 

кількість примірників. При наявності декількох додатків їх нумерують, наприклад: 
 

Додаток: 1. Форма № 2 на 2 арк. в 1 прим.  

   2. Пояснювальна записка до форми № 2 на 1 арк. в 1 прим.  
 

Якщо до документа додається інший документ, який також має додаток, то даний 

реквізит оформляють таким чином: 
 

Додаток: лист ФПУ від 25.04.1999 № 458 і додаток до нього, всього на 15 арк.  
 

У випадку, коли документ містить більше десяти додатків, складається опис із 

зазначенням у документі такої відмітки: 
 

Додаток: згідно з описом на 3 арк. 
 

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, позначка 

про його наявність оформляється таким чином: 
 

Додаток: на 5 арк. у 3 прим. на першу адресу.  
  

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

(повної, якщо документ оформляється не на бланку, скороченої, якщо на бланку), особистого 

підпису, ініціалів (ініціалу імені) і прізвища, наприклад: 
 

Голова Профспілки                              підпис ініціали (ініціал імені), прізвище 

 

 



8 
 

У разі підписання документа кількома посадовими особами їх підписи розташовують 

один під одним відповідно до підпорядкованості осіб, наприклад: 

 

Голова Профспілки                              підпис ініціали (ініціал імені), прізвище 

 

Головний бухгалтер                           підпис ініціали (ініціал імені), прізвище 

 

 При підписанні документа кількома особами, що займають рівні за значимістю посади 

їх підписи розташовуються на одному рівні, наприклад: 
 

Голова Профспілки _________________ 

підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище 

відбиток печатки                              

 Голова Профспілки _________________ 

 підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище   

 відбиток печатки              

               

Документи колегіальних органів підписує особа, яка головувала на засіданні 

колегіального органу, наприклад: 
 

Голова комісії підпис ініціали (ініціал імені), прізвище 

 

Розшифрування підпису в реквізиті “Підпис” друкують на рівні останнього рядка 

найменування посади без пропуску (пробілу) між ініціалами (ініціалом імені) і прізвищем. 

У разі надсилання документа одночасно кільком установам, організаціям одного або 

вищого рівня Голова Профспілки або уповноважена особа підписує всі його примірники. 

При відправці документа одночасно кільком підлеглим організаціям підписується лише 

оригінал, який залишається у справі ЦК Профспілки, а на місця відправляються копії 

зазначеного документа.  

 У разі відсутності Голови Профспілки, документ підписується особою, що виконує 

його обов'язки або його заступником. В такому випадку обов'язково вказується фактична 

посада, прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ (виправлення 

вносять рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо 

передрукувати). При цьому під час підписання не допускається ставити прийменник “За” або 

правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади 

керівника слів “Виконуючий обов'язки” або “В. о.” здійснюється у разі заміщення керівника 

за наказом (розпорядженням). 

 Факсимільне відтворення підпису Голови Профспілки на організаційно-розпорядчих, 

фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого способу 

копіювання не допускається. 

 2.3.18. Візи та гриф погодження проставляються на проекті документа у разі 

виникнення потреби у проведенні оцінки доцільності його створення, обґрунтованості та 

відповідності законодавству України. 

Погодження може здійснюватися як у ЦК Профспілки посадовими особами, які 

відповідно до своєї компетенції вирішують питання, порушені в проекті документа 

(внутрішнє погодження), так і за її межами іншими зацікавленими установами (зовнішнє 

погодження).  

Внутрішнє погодження оформляється шляхом поставлення візи, яка включає: підпис, 

ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка візує документ, дату візування, за необхідності – 

найменування посади, наприклад: 
 

Головний правовий інспектор праці 

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище 

Дата 
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Візи проставляють на примірниках тих документів, які залишаються в організації, 

нижче підпису на лицьовому боці останнього аркуша документа, якщо місця на лицьовому 

боці останнього аркуша документа не вистачає, віза проставляється на зворотному боці 

останнього аркуша документа. 

Зовнішнє погодження документів оформляється шляхом поставлення на них грифа 

погодження, який складається зі слова “ПОГОДЖЕНО”, найменування посади особи, яка 

погоджує документ (включаючи найменування організації), особистого підпису, ініціалів 

(ініціалу імені), прізвища і дати погодження, наприклад: 
 

ПОГОДЖЕНО  

Міністр юстиції України 

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище 

Дата  

 

Якщо погодження здійснюють листом, протоколом або іншим документом, гриф 

погодження оформляють за такою формою: 

 

 ПОГОДЖЕНО  

 Протокол засідання  

 Президії ЦК Профспілки 

 28.10.2012 № 3 

Гриф погодження розміщують нижче реквізиту “Підпис”, на лицьовому боці 

останнього аркуша проекту документа або на окремому аркуші погодження.  

Аркуш погодження складається у випадках, коли зміст документа стосується більш 

ніж трьох організацій, про що робиться відмітка у документі на місці грифа погодження, 

наприклад:  

Аркуш погодження додається.  
 

Аркуш погодження оформляється на окремому аркуші за такою формою: 

 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

назва проекту документа 

 

ПОГОДЖЕНО    

Найменування посади 

Підпис    ініціали (ініціал імені), прізвище  

Дата  

ПОГОДЖЕНО    

Найменування посади 

Підпис    ініціали (ініціал імені), прізвище  

Дата  

ПОГОДЖЕНО    

Найменування посади 

Підпис    ініціали (ініціал імені), прізвище  

Дата  

 

ПОГОДЖЕНО    

Найменування посади 

Підпис    ініціали (ініціал імені), прізвище  

Дата  

  

Підпис посадової особи скріплюється печаткою організації. 
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Зовнішнє погодження у разі потреби, визначеної законодавством, здійснюється в такій 

послідовності: 

- з установами однакового рівня та іншими установами; 

- з громадськими організаціями; 

- з органами, які здійснюють державний контроль в певній сфері; 

- з установами вищого рівня. 

 

2.3.19. Відбиток печатки скріплює підпис Голови Профспілки або уповноваженої 

ним особи на документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких 

фіксується факт витрати коштів та проведення операцій з матеріальними цінностями. 

Перелік інших документів, підписи на яких необхідно скріплювати печаткою, визначається у 

переліку (Додаток 3). 

Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер 

найменування посади особи, яка підписала документ, або на окремо виділеному для цього 

місці з відміткою “М.П”. 

2.3.20. Відмітка про засвідчення копій документів робиться під час засвідчення 

копій документів, створених ЦК Профспілки, а також у разі підготовки документів для 

надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, 

навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав у взаємовідносинах з 

ЦК Профспілки. 

Відмітка “Копія” проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку 

першого аркуша документа. Нижче реквізиту “Відбиток печатки” проставляють напис про 

засвідчення документа, що складається із слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади 

особи, що завірила копію, її особистого підпису, ініціалів (ініціалу імені), прізвища і дати 

засвідчення копії, наприклад: 
 

Згідно з оригіналом 

Інспектор відділу кадрів  підпис     ініціали (ініціал імені), прізвище 

Дата  
 

Копія документа повинна відповідати оригіналу. 

Якщо копія документа пересилається до інших організацій чи видається на руки, то 

крім підпису про завірення, проставляється відбиток печатки Профспілки. 

2.3.21.  Відмітки про створення, виконання документа або надходження до 

установи 

Прізвище працівника, який створив документ, і номер його службового телефону 

зазначаються на лицьовому боці в нижньому лівому кутку останнього аркуша документа, 

наприклад:  
 

Сидоров 321 58 79  
 

 Відмітка про надходження документа до ЦК Профспілки проставляється від руки або 

за допомогою штампа на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля першого аркуша 

оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є скорочене найменування 

ЦК Профспілки працівників зв'язку України, реєстраційний індекс, дата (у разі потреби – 

година і хвилини) надходження документа, наприклад: 

 

  

 
 

 

Після завершення роботи з документом проставляється відмітка про його виконання. 

Вона може містити слова “До справи”, номер справи, посилання на дату і реєстраційний 

індекс документа, який засвідчує його виконання, найменування посади, підпис і дату. 

Відмітка про виконання документа та направлення його до справи має бути підписана й 

ЦК Профспілки працівників 

зв'язку України 

Вхідний №   127         

27.10.2012          . 
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датована виконавцем документа. Зазначений реквізит проставляють від руки у лівому кутку 

нижнього поля на лицьовому боці першого аркуша (дозволяється заходити в робоче поле), 

наприклад: 
 

До справи № 03-10 

Лист-відповідь від 20.05.2012 № 25 

Посада, підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище 

21.05.2012 
 

3. ПРИЙОМ, ОБЛІК, РЕЄСТРАЦІЯ, ПРОХОДЖЕННЯ ТА ВІДПРАВКА 

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 
 

3.1. Прийом вхідної документації 

Всі документи, що надходять до ЦК Профспілки приймаються централізовано 

окремим працівником апарату ЦК Профспілки (далі – працівник).  

Вся прийнята кореспонденція, за винятком кореспонденції з відміткою “Особисто”,  

розкривається працівником. Кореспонденція з відміткою “Особисто” вручається 

безпосередньо адресату або його довіреній особі. Надіслана не за адресою кореспонденція 

повертається відправникові без її розгляду. 

При розпаковуванні конвертів перевіряється відповідність адресата, цілісність 

упаковки, наявність вкладених документів і додатків до них, а також наявність підпису на 

документі. У разі виявлення пошкодження конверта, відсутності у ньому документів, 

додатків тощо, складається акт комісійного розпакування у двох примірниках (перший 

примірник акту зберігається в апараті ЦК Профспілки, другий – надсилається 

відправникові).  

Конверти зберігаються і додаються до документів у випадках, коли:  

- календарний штемпель на конверті має бути доказом часу відправлення або отримання 

даного документа;  

- адреса відправника вказана лише на конверті або відрізняється від зазначеної в документі 

адреси;  

- в конверті відсутні окремі документи;  

- дата підписання документа та його отримання мають розбіжність більше місяця;  

- конверт пошкоджено або на ньому є особливі позначки.  

Обов'язково зберігаються конверти з листами претензійного характеру, тобто ті, які 

мають відношення до судових позовів в т. ч. до позовних заяв, апеляційних та касаційних 

скарг тощо, а також листи зі зверненнями громадян. 
 

3.2. Попередній розгляд вхідної документації 

Всі документи, що надійшли до ЦК Профспілки, підлягають обов'язковому 

попередньому розгляду, який здійснюється у день надходження або у перший наступний 

робочий день у разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові 

неробочі дні. На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір документів, що не 

підлягають реєстрації (Додаток 4). 
 

3.3. Порядок реєстрації документів  

Реєстрація документа – це фіксування факту створення, відправлення або 

надходження документа шляхом проставляння на ньому реєстраційного індексу з подальшим 

записом необхідних відомостей про документ у відповідному реєстраційному журналі. 

Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням 

і оперативним використанням наявної в документах інформації. 

Реєстрації підлягають документи, які потребують обліку, виконання, а також 

використовуються в інформаційних цілях. Зазначені документи можуть бути створені як у 

ЦК Профспілки, так і надійти від інших організацій, установ або громадян. 
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При реєстрації необхідно дотримуватися принципу однократності: кожен документ 

реєструється лише один раз: вхідні – у день надходження або не пізніше наступного дня, 

якщо документ надійшов у неробочий час, створені – у день надходження або затвердження.  

В апараті ЦК Профспілки застосовується журнальна форма реєстрації вхідних, 

вихідних, розпорядчих, внутрішніх службових документів (Додатки 5, 6, 7, 8, 9).  

В ході реєстрації вхідної документації у правому нижньому куті першого аркуша 

документа, що надійшов, проставляють штамп, у який вписують реєстраційний індекс 

вхідного документа та дату його надходження. 

Під час реєстрації вихідного документа, на всіх його екземплярах, проставляються 

реєстраційний індекс та дата реєстрації. 

Документи реєструються в межах груп в залежності від назви виду, автора і змісту: 

- вхідна, вихідна документація; 

- розпорядження Голови Профспілки з основної та адміністративно-господарської 

діяльності;  

- розпорядження Голови Профспілки з особового складу (про прийняття, переведення, 

сумісництво, звільнення,  заохочення,  нарахування матеріальної допомоги, відпустки по 

догляду за дитиною, за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за 

кордон), про надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, стягнення; про 

короткострокові відрядження в межах України та за кордон та внутрішні службові 

документи; 

- документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунки, 

акти про приймання виконаних робіт, видаткові ордери, довіреності на отримання 

матеріальних цінностей тощо. 

 

3.4. Порядок проходження документів  

Зареєстрований документ передається на розгляд Голови Профспілки в день його 

надходження.  

Документи, розглянуті Головою Профспілки, повертаються з відповідною резолюцією 

для їх копіювання та передачу копій документів на виконання особам, зазначеним у 

резолюції. Факт передачі документів виконавцям фіксується шляхом поставлення 

відповідної відмітки у журналі реєстрації із зазначенням інформації про виконавців, яким 

передано копії документа. 

Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому 

документі, резолюції Голови Профспілки. У разі зазначення декількох виконавців 

відповідальність за підготовку матеріалу несе виконавець, зазначений у резолюції першим. 

Решта виконавців зобов'язані надати необхідні матеріали відповідальному виконавцю у 

погоджений з ним термін. 

Виконання документа передбачає збирання та опрацювання необхідної інформації, 

підготовку проекту відповіді на документ чи нового документа, його оформлення, 

узгодження, подання на підписання Голові Профспілки. Проект документа, який подається 

на підпис Голові Профспілки має бути завізований усіма виконавцями, зазначеними у 

резолюції. 
 

3.5. Контроль за виконанням документів 

Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції Голови Профспілки.  

Контроль за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких встановлено 

завдання, здійснюється працівником апарату ЦК Профспілки і включає в себе: взяття 

документів на контроль, своєчасне доведення документів до виконавців, контроль за станом 

виконання, зняття документів з контролю, облік та інформування Голови Профспілки про хід 

і результати їх виконання. 

Строк виконання документа встановлюється у розпорядчому документі або резолюції 

Голови Профспілки. Якщо завдання потребує термінового виконання, в обов’язковому 

порядку зазначається конкретний кінцевий строк виконання. Строки виконання внутрішніх 
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документів обчислюються в календарних днях, починаючи з дати підписання (резолюції), а 

вхідних – з дати надходження (реєстрації). 

На розгляд і підготовку відповідей на письмові звернення, які надійшли до 

ЦК Профспілки, витрачається не більше 30 днів, при цьому відповіді на звернення народного 

депутата України або депутата місцевої Ради народних депутатів надаються не пізніше як 

через 10 днів з дня отримання; відповіді на телеграми, в яких порушуються питання, що 

вимагають оперативного рішення – до 2 днів, інші – протягом 10 днів. 
 

3.6. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів 

Вихідна кореспонденція реєструється і відправляється централізовано. Забороняється 

надсилання або передача документів адресату без їх реєстрації.  

Вихідні документи передаються від виконавців відповідальному працівнику у робочі 

дні не пізніше 16.00, після чого опрацьовуються і надсилаються адресатам централізовано 

через відділення поштового зв’язку або відправляються з кур’єром не пізніше наступного 

робочого дня. 

Перед реєстрацією документа перевіряється правильність його оформлення, а саме: 

- правильність оформлення документа (відповідність форми бланку, наявність 

необхідних реквізитів тощо);  

- наявність і правильність зазначення адреси; 

- наявність на документі відмітки про додатки; 

- наявність і повнота додатків; 

- наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього (за 

необхідності – наявність відтиску печатки); 

- відповідність кількості примірників кількості адресатів. 

На оригіналах документів, які підлягають поверненню, на верхньому правому полі 

першої сторінки ставиться штамп “Підлягає поверненню”. 

Оригінали розпоряджень, протоколів, планів, звітів тощо залишаються в апараті 

ЦК Профспілки. До інших організацій, за необхідності, направляються завірені копії 

зазначених документів або витяги з них. 
 

4. ПІДГОТОВКА ТА ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ 

ДОКУМЕНТІВ 
 

4.1. Підготовка та оформлення розпоряджень 

Розпорядження – це правовий акт, який видається Головою Профспілки для 

вирішення основних та оперативних завдань. За призначенням у ЦК Профспілки 

розпорядження поділяються за видами на розпорядження Голови Профспілки з основної 

діяльності, розпорядження Голови Профспілки з кадрових питань і розпорядження Голови 

Профспілки з адміністративно-господарських питань. 

Розпорядження друкуються на загальному бланку ЦК Профспілки. Зміст документів 

коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника “Про”, наприклад: “Про 

затвердження…”, “Про введення…”, “Про підсумки…”, “Про заходи…”. Текст документів 

складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої.  

У констатуючій частині коротко викладаються цілі та завдання, що стали підставою 

для видання розпорядження. Констатуюча частина може починатися зі слів “З метою”, “На 

виконання” тощо. 

Якщо розпорядження видається на підставі іншого документа, то в тексті 

зазначаються: назва виду цього документа, його автор, дата, номер, заголовок. Крапка в кінці 

констатуючої частини не ставиться. 

Розпорядча частина повинна містити: конкретні завдання із зазначенням посадових 

осіб відповідальних за виконання, терміни виконання завдань. Терміни повинні даватися 

реальні, виходячи з обсягу роботи, що підлягає виконанню, а також з урахуванням часу, 

необхідного для тиражування, розсилки документів та доведення завдання до виконавця. 
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Текст розпорядчої частини можна поділити на пункти і підпункти, які нумеруються 

арабськими цифрами. У кожному пункті (підпункті) висловлюється лише одне завдання з 

одним конкретним терміном виконання і вказуються конкретні особи, відповідальні за 

виконання завдання. Текст кожного пункту починається із зазначення конкретної дії, 

вираженої дієсловом невизначеної форми або із зазначення виконавця. В останньому пункті 

розпорядження зазначається посадова особа, на яку покладається контроль за виконанням 

розпорядження в цілому, наприклад: 
 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на головного бухгалтера Петренко С.М. 
  

Розпорядження, які були видані раніше, визнаються такими, що втратили силу 

повністю або частково одночасно з виданням нового розпорядчого документа з того ж 

питання. Якщо розпорядженням скасовується попередній розпорядчий документ, то у 

розпорядчій частині вказується пункт, який повинен починатися зі слів: “Визнати таким, що 

втратив чинність, ... ”. 

Зміни, що вносяться до розпорядження, оформляються окремим розпорядженням, яке 

повинне мати такий заголовок: “Про внесення змін до розпорядження ...” із зазначенням 

дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого вносяться зміни. Розпорядча 

частина такого наказу починається з пункту: 
 

1. Внести зміни до розпорядження. 
 

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа, 

наприклад: 
 

1.1. пункт 2 викласти в наступній редакції: …; 

1.2.  пункт 3 виключити; 

1.3.  абзац 2 пункту 4 після слів … доповнити словами … 
 

Якщо зміни до розпорядчого документа оформляються на окремому аркуші 

(аркушах), в першому пункті розпорядчої частини наказу зазначається: 
 

1. Внести зміни до … (додаються). 
 

Зміни та доповнення до раніше виданого розпорядження можуть бути внесені 

розпорядженням тільки за підписом Голови Профспілки або особи, яка його заміщує. 

Реквізит “Підпис” в розпорядженнях складається зі скороченого найменування посади 

Голови Профспілки або уповноваженої ним особи, особистого підпису, ініціалів (ініціалу 

імені) та прізвища, наприклад: 

 

Голова Профспілки         підпис   ініціали (ініціал імені), прізвище 
 

Розпорядження, що видаються спільно з іншими організаціями, друкуються на чистих 

аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм) і підписуються в кількох примірниках 

оригіналів, відповідно до числа авторів документа. У таких розпорядженнях найменування 

організацій, установ розміщуються на одному рівні, а назва виду документа 

“РОЗПОРЯДЖЕННЯ” – посередині. Дата спільного розпорядження повинна бути єдиною і 

відповідати даті останнього підпису, а реєстраційний індекс складатися з реєстраційних 

індексів, які проставляються через правобічну похилу риску в послідовності підписання 

розпорядження керівниками установ, організацій. Голова Профспілки візує той примірник 

розпорядження, який буде зберігатися в його організації. 

Розпорядження з особового складу – регламентують прийом громадян на роботу, 

переміщення працівників на інші посади, звільнення, надання різних відпусток, заохочень, 

накладення адміністративних стягнень тощо. Проекти розпоряджень з кадрових питань 

візуються головним бухгалтером і відповідальною особою з кадрових питань.  
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У розпорядженнях з особового складу вступна частина може бути відсутня. 

Розпорядча частина розпоряджень з особового складу починається, як правило, з дієслова у 

формі інфінітиву, яке друкується великими літерами без відступу від межі лівого поля, 

наприклад: “ПРИЙНЯТИ”, “ПРИЗНАЧИТИ”, “ЗВІЛЬНИТИ”, “ПЕРЕВЕСТИ”, 

“ВІДРЯДИТИ”, “ОГОЛОСИТИ”, “НАДАТИ” тощо. Після чого ставиться двокрапка та 

зазначається прізвище (великими літерами), ім'я та по батькові (малими, крім перших літер) 

працівника, на якого поширюється дія розпорядження, його посада та текст розпорядження. 

Текст закінчується зазначенням підстави для видання розпорядження. Це може бути заява, 

контракт, доповідна записка. У розпорядженнях про звільнення вказують статтю КЗпП 

України, на підставі якої, звільнено співробітника. 

У зведених розпорядженнях з особового складу до розпорядчої частини включається 

інформація, що розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу (службу), 

переведення на іншу посаду, звільнення. При цьому до одного зведеного розпорядження не 

може включатися інформація, яка згідно із законодавством України, має різні строки 

зберігання. 

Під час ознайомлення з розпорядженням, згаданими у ньому особами на першому 

примірнику розпорядження проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення. 

Згідно з номенклатурою справ ЦК Профспілки, розпорядження з особового складу 

поділяють на: 

- розпорядження Голови Профспілки з особового складу (про прийняття, переведення, 

сумісництво, звільнення, заохочення, нарахування матеріальної допомоги, відпустки по 

догляду за дитиною, за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за 

кордон), що мають термін зберігання 75 р.; 

- розпорядження Голови Профспілки про надання щорічних відпусток та відпусток у 

зв’язку з навчанням, стягнення; короткострокові відрядження в межах України та за кордон, 

що мають термін зберігання 5 р. 

Підписані Головою Профспілки розпорядження передаються у день їх підписання  для 

їх реєстрації у відповідних журналах.   

Оригінали розпоряджень Голови Профспілки з основної, з особового складу та 

адміністративно-господарської діяльності зберігаються у працівників апарату 

ЦК Профспілки, згідно розподілу функціональних обов’язків.  

Розпорядження з основної діяльності, з особового складу та з адміністративно-

господарської діяльності реєструються в окремих журналах.  

Копії розпоряджень Голови Профспілки з основної діяльності та з особового складу 

завіряються і відправляються зацікавленим установам, посадовим особам. Список розсилки 

складається і підписується працівником, який готував розпорядження. За необхідності, копію 

будь-якої частини оригіналу розпорядження оформляють витягом з розпорядження. Витяги з 

розпоряджень оформляють на загальному бланку Профспілки. Вони мають фактично ті ж 

самі реквізити, що і відповідний розпорядчий документ. До витягу вноситься розпорядча 

частина тексту, яка необхідна для практичної роботи конкретної особи, а також у повній мірі 

переноситься констатуюча частина тексту. Окрім зазначеного, оформляється реквізит 

“Відмітка про засвідчення копії документа” але без слова “Копія” у верхньому правому 

кутку. 
 

 4.2. Підготовка та оформлення протоколів 

Протокол – це службовий документ із записом ходу обговорення питань та рішень, 

ухвалених на зборах, нарадах, конференціях, інших засіданнях колегіальних органів. У 

Профспілці проводяться засідання наступних колегіальних органів: З'їзд Профспілки, 

пленуми ЦК Профспілки, засідання Президії ЦК Профспілки.  

Протокол складається на підставі записів, зроблених безпосередньо під час засідань, 

поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо. Протоколи 

можуть складатися у повній або стислій формі. У протоколах, складених у стислій формі, 

фіксуються лише прийняті рішення, а не хід обговорення питання. Якщо засідання 
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стенографують, записують на магнітну плівку чи цифровий носій, протокол може складатися 

після розшифрування записів.  

Протоколи засідань ведуться особою, визначеною Головою Профспілки.  

Протокол оформляють на загальному бланку Профспілки або на чистих аркушах 

паперу формату А4 (210 х 297 мм) як з кутовим (переважно), так і з поздовжнім 

розташуванням реквізитів, зазначаючи вид документу – “ПРОТОКОЛ”, дату і місце 

проведення засідання, наприклад: 
 

ПРОТОКОЛ 

22.02.2012 № 1 

м. Київ 

засідання Президії ЦК Профспілки 
 

або 

П Р Е З И Д І Я 

П Р О Т О К О Л 
 

27.12.2012                                                         м. Київ                                          № П-3 

 

засідання Президії ЦК Профспілки 

працівників зв’язку України 

 

Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало кілька днів, то 

через тире зазначаються його перший і останній день. 

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної.  

У вступній чистині зазначаються: дата й місце проведення засідання, хто головував, 

кількість членів президії, що були присутніми на засіданні, запрошених. Якщо кількість 

присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з посиланням на список, що 

додається до протоколу. 

Основна частина протоколу складається з постанов, рішень з питань порядку денного 

засідання.  

Завершується основна частина протоколу розділом про постанови, прийняті 

опитувальним голосуванням у період між засіданнями. 

З кожного розглянутого питання порядку денного засідання Президії у протоколі 

відбиваються: 

- номер пункту протоколу; 

- назва питання; 

- прізвища та ініціали доповідачів, співдоповідачів, осіб, що взяли участь в 

обговоренні питання; 

- зміст пропозицій, які ставилися на голосування в ході обговорення питань, та 

результати голосування по кожній з них; 

- результати голосування при прийнятті кожної постанови; 

- запис про додавання до протоколу постанов і додатків до них із зазначенням 

кількості аркушів (з кожного питання окремо). 

При наявності текстів доповіді, співдоповіді, не виголошеного виступу вони 

додаються до протоколу засідання Президії, про що робиться відповідний запис у пункті 

протоколу після прізвища доповідача (співдоповідача), виступаючого. 

У випадку, коли з обговорюваного питання постанова не приймалася, після назви 

питання та прізвищ осіб, що виступили, зазначається: “Питання знято з обговорення”, 

“Проект постанови відхилено” тощо з зазначенням причини зняття чи відхилення. Якщо у 

цих випадках було голосування, вказуються його результати. 

Після записів, що стосуються засідання Президії до протоколу вноситься перелік 

постанов, прийнятих у період між засіданнями Президії ЦК Профспілки шляхом 

опитувального голосування із зазначенням результатів голосування по кожному з них. 
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У межах кожного протоколу засідання Президії нумерація постанов, прийнятих на 

засіданні та постанов, прийнятих у період між засіданнями Президії ЦК Профспілки, 

ведеться окремо за своїми порядковими номерами, починаючи з першого. 

Протокол засідання колегіального органу підписує голова Профспілки або особа, що 

головувала на засіданні. Сформований протокол засвідчується гербовою печаткою 

Профспілки і зберігається у завідувача відділу організаційно-правової роботи.  
 

4.3. Підготовка та оформлення службових листів 

Службові листи складаються з метою обміну інформацією між ЦК Профспілки та 

іншими організаціями і установами. Вони можуть бути оформлені, як: 

- відповіді про виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, дорученнях вищих посадових осіб; 

- відповіді на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України; 

- відповіді на запити інших організацій (установ); 

- відповіді на звернення громадян; 

- відповіді на запити про надання інформації; 

- ініціативні листи; 

- супровідні листи. 

 Службовий лист оформляється на бланку для листів формату А4 (210 х 297 мм).  

 Датою листа є дата його підписання Головою Профспілки, або відповідальної особи. 

Вона має відповідати даті реєстрації у журналі реєстрації вихідної документації. 

 Лист повинен мати заголовок до тексту, що відповідає на питання “Про що?”. 

Основним реквізитом службового листа є текст, який, як правило, складається з двох 

частин. У першій частині зазначається причина, підстава або обґрунтування підготовки 

(створення) листа чи наводяться посилання на документи, які були підставою для його 

складання. Друга частина включає висновки, пропозиції, прохання, рішення тощо, які 

розміщуються з абзацу. Текст листа викладається від першої особи множини з 

використанням слів: “Просимо повідомити ...”, “Роз’яснюємо, що ...”, або від третьої особи 

однини – “ЦК Профспілки інформує ...”, “Голова Профспілки вважає за доцільне”. 

 Службовий лист підлягає візуванню працівником, який його створив, після чого 

передається на підпис Голові Профспілки. У разі необхідності підпис на листі може бути 

засвідченим печаткою Профспілки, як правило, це стосується гарантійних листів. 

      

5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

5.1. Складання номенклатури справ 
 

З метою встановлення в ЦК Профспілки єдиного порядку формування справ, 

забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом та видом, відбору 

документів на зберігання в процесі діловодства складається номенклатура справ. 

Номенклатура справ – обов'язковий систематизований перелік назв (заголовків) справ, 

що формуються в діловодстві ЦК Профспілки, із зазначенням строків їх зберігання, 

оформлений в установленому порядку і погоджений протягом року від дня реєстрації 

Профспілки із Центральним державним архівом громадських об’єднань (далі – ЦДАГО) 

України.  

Номенклатура справ ЦК Профспілки має функціональний принцип побудови. 

Розділами у номенклатурі справ є найменування напрямів діяльності Профспілки. 

Зведена номенклатура справ ЦК Профспілки складається спеціалістом Профспілки 

працівників зв'язку України  наприкінці поточного року, не пізніше 15 листопада.  

Під час розробки зведеної номенклатури справ ЦК Профспілки вивчається й 

аналізується: Статут Профспілки, положення, зокрема; штатний розпис; примірні або типові 

номенклатури справ, номенклатури та описи справ за минулі роки (за наявності); 

класифікатори документів і кореспондентів, що ведуться у ЦК Профспілки; типові та відомчі 
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переліки документів із зазначенням строків зберігання, а також враховуються завдання 

Профспілки на наступний рік. 

Зведена номенклатура справ складається у трьох примірниках, після чого 

розглядається на засіданні Експертної комісії (далі – ЕК) ЦК Профспілки і направляється на 

погодження Експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) ЦДАГО України не рідше ніж 1 раз 

на п’ять років, або невідкладно у разі зміни форми власності, структури, функцій та 

характеру роботи ЦК Профспілки. Після погодження архівом і затвердження Головою 

Профспілки примірники номенклатури справ розподіляються у такому порядку: перший – є 

недоторканим і зберігається у спеціаліста Профспілки; другий – використовується 

спеціалістом у роботі; третій – передається до ЦДАГО України.  

Зведена номенклатура справ щорічно (не пізніше грудня) переглядається, аналізується 

і уточнюється (заголовки справ і терміни зберігання, наявність нових справ, заведених 

протягом року). Після внесених змін номенклатура справ передруковується, затверджується 

Головою Профспілки і вводиться в дію з 1 січня наступного календарного року.  

Всі справи, які входять до номенклатури справ, повинні мати умовне позначення 

(арабськими цифрами) – індекс. Індекс справи складається з індексу напряму роботи 

Профспілки і порядкового номера в рамках цього розділу, наприклад: 06-12, де 06 – індекс 

напряму роботи, 12 – порядковий номер справи. При наявності у справі томів (частин) індекс 

ставиться на кожному томі із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо. 

Заголовок справи повинен відображати склад і зміст документів, сформованих до неї, 

бути стислим і чітким. Не дозволяється вживання в заголовках справ некоректних 

формулювань (“різні матеріали”, “загальне листування”, “вхідна кореспонденція”, “вихідна 

кореспонденція” тощо), а також вставних слів і складних синтаксичних зворотів. 

Заголовок справи складається з елементів, що розміщуються у такій послідовності: 

назва виду справи (листування, журнал, книга тощо) чи виду документів у справі (накази, 

протоколи, акти тощо); автор документів (найменування установи, структурного підрозділу) 

кореспондент або адресат (найменування установи, до якої адресовані або від якої надійшли 

документи); короткий зміст документів справи (питання, з якого формується справа); назва 

регіону (території), з якою пов'язаний зміст документа; дата (період), до якої належать 

документи справи; вказівки на наявність копій документів у справі (у разі потреби). 

У заголовку термін “Справа” вживається при формуванні особових (персональних) 

справ або справ з господарських позовів (судових). 

Термін “Документи” вживається у заголовку, коли передбачається об'єднання різних 

за своїми видами документів, що стосуються одного питання. Термін “Документи”  повинен 

бути розкритий перерахуванням основних видів документів, з яких складено справу, 

наприклад: “Документи (плани, анкети, довідки) про проведення огляду стану діловодства та 

архівної справи у ЦК Профспілки ”. Термін “Документи” також застосовується у заголовках 

справ, що містять документи-додатки до будь-якого нормативно-правового акта або 

розпорядчого документа установи. 

У заголовках справ, призначених для групування документів одного виду, 

зазначається вид документа у множині та автор документів, наприклад: “Протоколи засідань 

Президії ЦК Профспілки”. 

У заголовках справ, що містять листування, зазначаються кореспондент і короткий 

зміст документів, наприклад: “Листування з Міністерством юстиції України про внесення 

змін до законопроектів”. 

У заголовках справ, що містять листування з кореспондентами, однорідними за 

характером діяльності, такі кореспонденти не перелічуються, а зазначається їх узагальнене 

найменування, наприклад: “Листування з органами місцевого самоврядування з питань 

забезпечення соціального захисту населення”. 

У заголовках справ, що містять листування з різними кореспондентами, такі 

кореспонденти не зазначаються, наприклад: “Листування про організацію семінару з 

підвищення кваліфікації працівників кадрових служб”. 
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У заголовках справ, що містять планово-звітну документацію, зазначається період 

(місяць, квартал, півріччя, рік), в якому планується створення документів, або період їх 

фактичного виконання, наприклад: “План основних організаційних заходів ЦК Профсіплки 

на 2012 рік”, “Звіт про використання коштів ЦК Профспілки за 2011 рік”. 

Під час розміщення заголовків справ у номенклатурі враховується важливість 

документів, включених до справи, їх взаємозв’язок. На початку розміщуються заголовки 

справ щодо документів, які надійшли від органів вищого рівня, далі – щодо організаційно-

розпорядчої, планово-звітної документації, листування, обліково-довідкових видів 

документів. У кожній з цих груп, документи також розміщуються з урахуванням важливості 

та строків зберігання. 

Графа “Кількість справ (томів, частин)” номенклатури справ заповнюється наприкінці 

календарного року. 

Строки зберігання документів, що створюються в ході діяльності ЦК Профспілки, і 

внесених до номенклатури справ визначаються на основі діючих типового або галузевого 

переліків (далі – Перелік).  

Строки зберігання справ, не зазначених у Переліку, встановлюються 

ЕК ЦК Профспілки з обов’язковим погодженням із ЦДАГО України. Обчислення строків 

зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх 

діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 

2011 р. починається з 01 січня 2012 р.  

У графі “Примітки” протягом діловодного року роблять позначки про: створення та 

включення нових справ; про перехідні справи (тобто про продовження справ минулого року 

в новому році); про посадових осіб, відповідальних за формування справ; про передачу справ 

на подальше зберігання; про виділення до знищення справ із закінченими термінами 

зберігання та ін. 

Кожен розділ зведеної номенклатури справ, який відповідає напряму діяльності 

Профспілки, необхідно починати з нового аркуша. Справи, які утворилися в процесі 

діловодного року, але не ввійшли до номенклатури справ, вносяться додатково до 

відповідного її розділу. 

Перехідні (незакінчені справи) структурного підрозділу переносяться до 

номенклатури справ наступного року зі збереженням первісного діловодного індексу. 

Наприклад: довгострокові плани, справи відносно будівництва об'єктів тощо. 

Після закінчення діловодного року зведена номенклатура справ апарату 

ЦК Профспілки закривається підсумковим записом про категорії та кількість заведених 

справ, окремо: тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років включно) строків 

зберігання. 
 

5.2. Формування документів у справи в поточному діловодстві 
 

Справи в поточному діловодстві формуються у суворій відповідності до 

номенклатури справ. Всі документи групуються у справи і зберігаються у працівників  

апарату ЦК Профспілки до моменту передачі їх на подальше зберігання особі, відповідальній 

за архів. 

У справи підшиваються лише виконані документи, які підшиваються до справи у 

порядку вирішення питань: по хронології, алфавіту, індексації (нумерації), причому 

документ-відповідь повинен слідувати за документом-запитом. 

У справи групуються документи одного діловодного року, за винятком перехідних 

справ, в яких є необхідність у тривалому формуванні – більше одного року, що визначена 

ходом вирішення питання (наприклад, перспективні плани, особові справи тощо). 

Документи постійного, тривалого та тимчасового терміну зберігання слід групувати в 

окремі справи. 

При формуванні справи не допускається: 
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- невідповідність назви заголовка справи та його терміну зберігання назві та терміну 

зберігання, зазначеним у номенклатурі справ; 

- невідповідність змісту документів, сформованих у справу, заголовку справи; 

- об'єднання в одній справі документів із різними термінами зберігання; 

- підшивка до справи невиконаних документів, а також незавірених копій документів або 

розрізнених примірників документів; 

- підшивка до справи двох або більше примірників одного й того ж документа, за винятком 

тих документів, що мають які-небудь резолюції, візи, відмітки, які доповнюють зміст перших 

примірників; 

- роз'єднання у справах запитів та відповідей на них; 

- підшивка супровідних листів без додатків або без відміток про них; 

- підшивка документів з позначкою “підлягає поверненню”. 

Кожна справа не повинна перевищувати 250 аркушів (завтовшки 30-40 мм). При 

великому обсязі документів виробляють або хронологічний поділ комплексу на самостійні 

справи, або розподіл питання на підпитання. 

Документи і справи з моменту їхнього створення в діловодстві і до здачі їх на 

подальше зберігання особі, відповідальній за архів, мають зберігатися у закритих шафах. 

Справи розміщуються корінцями назовні для захисту документів від впливу пилу і 

сонячного світла та забезпечення їх збереженості. Зберігання справ у столах забороняється. 

Видача справ іншим організаціям у тимчасове користування здійснюється з дозволу 

Голови Профспілки. На видану справу заводиться картка-замінник справи, у якій 

зазначаються: назва справи, її індекс за номенклатурою, дата видачі, кому видано, дата 

повернення, підписи осіб, що видали та прийняли справу. 

Збереження документів і справ забезпечується працівниками апарату ЦК Профспілки 

до передачі їх на подальше зберігання особі, відповідальній за архів.  

Вилучення документів із справ після завершення їх у діловодстві забороняється, за 

винятком випадків, коли на вилучення документа є дозвіл Голови Профспілки. У такому разі 

документ  обов'язково замінюється на завірену копію цього документа до повернення його 

до справи. 
 

5.3. Систематизація окремих категорій документів в поточному діловодстві 
 

Доручення органів вищого рівня і документи, пов’язані з їх виконанням  групуються у 

справи за напрямами діяльності Профспілки або за авторами ініціативних документів. 

Невелику кількість таких документів дозволяється формувати в одну справу. У середині 

кожної справи зазначені документи систематизуються за датами доручень. 

Розпорядчі документи разом з додатками групуються у справи в залежності від їх 

характеру та хронології. Статути, положення, інструкції та інші документи, затверджені 

розпорядчими документами, є додатками до них і розміщуються разом із зазначеними 

документами. Якщо вони затверджуються як самостійний документ, то їх групують в окремі 

справи. 

Розпорядження групуються у справи в хронологічному порядку за номерами. 

Документи засідань З’їздів Профспілки групуються у дві справи: протоколи та 

додатки до них; документи (проекти порядку денного, рішень з’їздів; постанови 

організаційних ланок Профспілки з відомостями про делегатів, мандати, підписні листи, 

анкети делегатів) з організації та проведення З’їздів Профспілки.  

Протоколи засідань колегіальних органів та додатки до них групуються у справи в 

хронологічному порядку і за номерами. Документи до пленумів ЦК Профспілки та засідань 

Президії ЦК Профспілки систематизуються за датами та номерами протоколів, а в межах 

групи документів, що стосуються одного протоколу – за порядком денним засідання. 

Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справи окремо від проектів цих 

документів. Плани, звіти, кошториси повинні надходити до справ того року, якого вони 

стосуються, незалежно від часу їх складання або дати надходження. Наприклад, звіт (план) 
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за 2010 рік, складений у 2011 році, має бути підшитим до справи 2010 року, а не 2011 року і 

т.д. 

Перспективні плани, розраховані на декілька років, формуються у справи першого 

року їх дії. Корективи до перспективного плану відносяться до того року, на який вони 

складені. Звіти з виконання перспективних планів формуються у справі останнього року дії 

цих планів. 

Листування групується у справи за період календарного року. У справу з листування 

розміщують всі документи, що виникли в ході вирішення питання. Листування 

систематизується у хронологічній послідовності, при цьому документ-відповідь розміщують 

за документом-запитом, тобто запит і відповідь мають бути підшиті в одну справу. 

Документи в особових справах групуються у хронологічному порядку в міру їх 

поповнення в такій послідовності: внутрішній опис документів; заява про прийняття на 

роботу або трудовий контракт; направлення або подання; анкета; особовий листок з обліку 

кадрів; автобіографія, документи про освіту (копії), витяги з розпоряджень (копії) про 

призначення, переведення, звільнення; доповнення до особового листка з обліку кадрів; 

довідки та інші документи, що мають відношення до даної особи. Копії розпоряджень про 

стягнення, про заохочення тощо до особової справи не додаються у зв'язку із внесенням цих 

відомостей у доповнення до особового листка з обліку кадрів. 

Довідки з місця проживання, медичні довідки про стан здоров'я та інші документи 

другорядного значення групуються в окремі справи тимчасового зберігання і до особових 

справ не включаються. 

Особові рахунки працівників та інші подібні документи систематизуються в межах 

року за прізвищами в алфавітному порядку. 

Пропозиції, заяви і скарги громадян, організацій групуються окремо. Кожна заява 

(скарга) та документи щодо її розгляду становлять у справі самостійну групу. У разі 

отримання протягом одного діловодного року повторної заяви (скарги) або виникнення 

додаткових документів вони підшиваються до цієї групи документів. 
 

 

 

5.4. Підготовка до архівування та архівне зберігання документів 
 

Підготовка документів до передачі їх на архівне зберігання включає в себе декілька 

етапів: проведення експертизи цінності документів; оформленням справ; складанням описів; 

зберігання упорядкованих архівних документів у ЦК Профспілки; передача документів 

Національного архівного фонду (далі – НАФ) на постійне зберігання до ЦДАГО України. 
 

 5.4.1. Експертиза цінності документів – це визначення політичного, 

народногосподарського, соціально-культурного та іншого значення документів з метою їх 

відбору на зберігання та встановлення термінів зберігання. Вона проводиться щорічно ЕК, 

персональний склад, завдання, права та обов’язки якої визначаються окремим положенням, 

яке затверджується Головою Профспілки за погодженням з ЕПК ЦДАГО України. 

Під час проведення експертизи цінності працівниками апарату ЦК Профспілки на 

підставі зведеної номенклатури справ або Переліку здійснюється відбір документів 

тривалого (понад 10 років) та тимчасового зберігання, відбираються для знищення 

документи, строки зберігання яких закінчилися. Одночасно перевіряється наявність 

документів тривалого (понад 10 років) строку зберігання. 

Експертиза цінності документів ЦК Профспілки проводиться після проведення 

чергового З’їзду Профспілки, але не рідше ніж один раз на п’ять років. 
 

5.4.2. Оформлення справ 

Оформлення справ включає в себе комплекс робіт: складання внутрішнього опису 

документів справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша), брошурування, нумерації 

аркушів та складання засвідчувального напису. 

Справи постійного та тривалого зберігання (понад 10 років) підшиваються в тверду 

обкладинку, аркуші нумеруються арабськими цифрами. В кінці справи окремим аркушем 
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ставиться засвідчувальний напис (формат аркуша А4), у якому зазначаються цифрами та 

прописом кількість пронумерованих аркушів, обумовлюються особливості нумерації, 

фізичного стану документів. Засвідчувальний напис підписується особою, що склала справу, 

із зазначенням її посади, ініціалів (ініціалу імені), прізвища та дати. 

Документи тимчасового зберігання (до 10 років включно) сформовані у справи 

оформляються спрощено: вони не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення 

елементів оформлення обкладинки не проводиться, за винятком первинної бухгалтерської 

документації. Первинна бухгалтерська документація підшивається на чотири проколи 

спеціальними суровими нитками або дратвою при цьому металеві скріплення (скріпки, 

булавки) вилучаються з документів. 

В процесі групування документів до деяких категорій справ (особові, судово-слідчі 

справи тощо) складається внутрішній опис документів, який має знаходитися у справі. 

Внутрішній опис розміщують на початку справи. У ньому зазначаються дати та індекси 

документів, короткий зміст, номери аркушів у справі. Листи внутрішнього опису 

нумеруються римськими цифрами, при цьому вони враховуються у загальну кількість 

аркушів.  

Листи у справах постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання нумеруються 

чорним графітним олівцем з дотриманням наступних правил: 

- номер аркуша проставляється у правому верхньому кутку, не зачіпаючи тексту 

документа (зворотний бік аркуша не нумерується); 

- фотографії та інші ілюстровані матеріали нумеруються на зворотному боці в лівому 

верхньому кутку; 

- підшиті в справи документи, що мають власну нумерацію, в тому числі і друковані 

видання, нумеруються в загальному порядку, при цьому їх попередня нумерація 

перекреслюється; 

- нумерація аркушів справ, розділених на томи, проводиться окремо по кожному тому. 

Написи на обкладинках справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання 

слід робити чітко, світлостійким чорнилом.  

Обкладинки справ тимчасового зберігання оформлюються так само, лише з тією 

різницею, що на обкладинку не виноситься кількість аркушів у справі і не зазначаються 

крайні дати заведення та завершення справи, а зазначається лише рік формування справи. 
 

5.4.3. Складання описів справ, порядок їх схвалення та погодження 

Після завершення робіт з експертизи цінності документів та оформлення справ, з 

урахуванням вимог "Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного 

комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (із змінами)", ЦК Профспілки укладаються: 

- опис справ постійного зберігання та передмова до нього у 4-х примірниках; 

- опис справ з особового складу та передмова до нього у 3-х примірниках; 

- опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання у 2-х примірниках; 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ у 2-х 

примірниках; 

- за необхідності – акт про нестачу документів у 2-х примірниках. 

Всі зазначені документи обговорюються на засіданнях ЕК ЦК Профспілки і після 

схвалення передаються (крім описів справ тривалого (понад 10 років) строку зберігання) на 

розгляд ЕПК ЦДАГО України. 

Після рішення ЕПК ЦДАГО України про схвалення або погодження вищезгаданих 

документів, вони затверджуються Головою Профспілки. Після чого один примірник описів 

справ постійного зберігання, з особового складу, актів про вилучення для знищення 

документів, не внесених до НАФ, та про нестачу документів передається в ЦДАГО України. 

Всі інші документи зберігаються у справі фонду ЦК Профспілки. 

Акти про вилучення документів для знищення, не внесених до НАФ, мають валову 

нумерацію, яка ведеться від заснування Профспілки до моменту її ліквідації чи реорганізації.  
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5.4.4. Порядок та граничні строки зберігання архівних документів в апараті 

ЦК Профспілки  
 

5.4.4.1. Справи, тривалого (понад 10 років) строку зберігання зберігаються у 

працівників апарату ЦК Профспілки, які несуть персональну відповідальність за їх 

збереженість протягом всього строку зберігання. Особа, відповідальна за архів, здійснює 

постійний контроль за наявністю і станом цих документів. 

5.4.4.2. Справи, внесені до описів справ постійного зберігання та з особового 

складу, зберігаються у особи, відповідальної за архів. Якщо окремі справи необхідно 

залишити для поточної роботи, особа, відповідальна за архів, оформляє видачу цих справ у 

тимчасове користування. Справи видаються на термін не більше одного місяця. На місце 

виданої справи розміщується картка-замінник справи в якій зазначаються: номер справи, 

опис, фонд, дата видавання, кому видані, куди видані, дата повернення. Працівники апарату 

ЦК Профспілки несуть відповідальність за своєчасне повернення документів, виданих у 

тимчасове користування.  

Співробітникам організацій і підприємств, а також приватним особам ознайомлення з 

документами, що знаходяться на зберіганні у особи, відповідальної за архів, можливе лише з 

дозволу Голови Профспілки. 

Граничний строк зберігання архівних документів ЦК Профспілки, внесених до НАФ, 

в апараті ЦК Профспілки – 15 років. Зазначений строк зберігання може бути подовжено за 

погодженням із ЦДАГО України за умови дотримання належних умов зберігання та 

гарантованої збереженості цих документів.  

Передача документів НАФ до ЦДАГО України здійснюється на підставі угоди між 

Профспілкою і ЦДАГО України за актом приймання-передавання справ на постійне 

зберігання.  

Документи з особового складу та документи тривалого (понад 10 років) зберігання 

зберігаються в апараті ЦК Профспілки безстроково. У разі ліквідації Профспілки вони 

підлягають повторній експертизі цінності, і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають 

права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ, створених 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для зберігання 

архівних документів, що не належать до НАФ. 
 

5.4.5. Порядок знищення документів, не внесених до НАФ 

Знищення документів ЦК Профспілки проводиться з обов’язковим дотриманням 

наступних вимог: 

- за умови схвалення або погодження описів справ постійного зберігання, з особового 

складу, акта про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ ЕПК ЦДАГО 

України; 

- відповідно до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ 

ЕПК ЦДАГО України. 

- справи, відібрані для знищення, передаються підприємству із заготівлі сировини за 

накладними, у яких зазначається вага паперової макулатури, переданої на переробку. Дата 

здачі документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про виділення документів до 

знищення. Якщо обсяг справ, що виділені до знищення, незначний, вони можуть бути 

знищені за допомогою спеціальних машин типу “Shreder”, про що в акті робиться позначка. 

 

ПОГОДЖЕНО  СХВАЛЕНО 

Протокол засідання  Протокол засідання 

ЕПК ЦДАГО  України ЕК ЦК Профспілки 

 працівників зв’язку України 

13.12.2013 № 5 30.10.2013 № 1 

  



24 
 

  

 Додаток 1 

 до Інструкції 

 (пункт 2.2.) 

 

 
 

Професійна спілка  

працівників зв'язку України 
 

     вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, 

                                                         тел. (38 044) 279-90-25, факс: 279-97-55   

                                                                                           Код ЄДРПОУ 02605345 

 

(місце для назви виду документа) 
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 Додаток 2 

 до Інструкції 

 (пункт 2.2.) 

 

 

Професійна спілка  

працівників зв'язку України 
 

     вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, 

                                                         тел. (38 044) 279-90-25, факс: 279-97-55   

                                                                                           Код ЄДРПОУ 02605345 

 

00.00.0000 №_______________ [                         Адресат                             ] 

На № _______ від ___________ 

 

[          Заголовок до тексту            ] 
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 Додаток 3 

 до Інструкції 

 (пункт 2.3.19.) 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК  

документів, підписи на яких скріплюються печаткою Профспілки  

 

1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; 

вилучення справ для знищення; передачі справ тощо).  

2. Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів.  

3. Довідки (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, платіжні.  

7. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право 

здійснювати фінансово-господарські операції.  

8. Кошторис витрат (на утримання апарату ЦК Профспілки; на 

калькуляцію за договором; на капітальне будівництво тощо).  

9. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).  

10. Номенклатури справ.  

11. Описи справ.  

12. Подання і клопотання (про нагородження державними, галузевими та 

профспілковими нагородами, відзнаками, грамотами).  

13. Почесні грамоти ЦК Профспілки працівників зв'язку України. 

14. Протоколи, постанови виборних органів ЦК Профспілки, 

розпорядження та витяги з цих документів. При цьому печатка проставляється 

також на додатках до розпорядчих документів (на грифи "Додаток", 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"). 

15. Реєстри чеків.  

16. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше установ.  

17. Статути установ.  

18. Трудові книжки.  

19. Штатні розписи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 Додаток 4 

 до Інструкції 

 (пункт 3.2.) 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

документів, що не підлягають реєстрації 

 

1. Графіки, заявки. 

2. Зведення та інформація, надіслані до відома. 

3. Навчальні плани, програми (копії). 

4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо. 

5. Прейскуранти (копії). 

6. Вітальні листи і запрошення. 

7. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені). 

8. Місячні, квартальні, піврічні звіти. 

9. Форми статистичної звітності. 

10. Договори. 
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 Додаток 5 

 до Інструкції 

 (пункт 3.3.) 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вхідних документів* 
 

Дата 

надходження  

Кореспондент, 

дата та індекс 

документа, що 

надійшов 

Індекс 

вхідного 

документа 

Короткий 

зміст 

Кому 

передано на 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

документа 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________  

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.  
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 Додаток 6 

 до Інструкції 

 (пункт 3.3.) 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вихідних документів* 
 

№№  

з/п 

Дата 

відправлення 

Кому 

адресовано 

документ 

Короткий 

зміст 

документа 

 

Виконавець № справи 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______________  

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.  

 

 



30 
 

 Додаток 7 

 до Інструкції 

 (пункт 3.3.) 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації розпоряджень* 
 

№№  

з/п 

Дата та номер 

розпорядження 

Короткий зміст 

документа 

 

Виконавець Примітка 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_______________  

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.  
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 Додаток 8 

 до Інструкції 

 (пункт 3.3.) 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації постанов Президії ЦК Профспілки  

працівників зв’язку України* 
 

№№  

з/п 

Дата  Номер Короткий зміст 

документа 

 

Виконавець Примітка 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

_______________  

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.  
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 Додаток 9 

 до Інструкції 

 (пункт 3.3.) 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації посвідчень про відрядження* 
 

№№  

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по 

батькові 

Місце 

роботи 

та 

посада 

Місце 

відрядження  

Дата і номер 

розпорядження 

Дата 

вибуття у 

відрядження 

Дата 

прибуття з 

відрядження 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_______________  

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.  

 


