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ПЕРЕДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАВЦЯМ

Документи, розглянуті керівництвом підприємства, повертають до
служби діловодства або особі, відповідальній за діловодство (якщо
служби діловодства у структурі підприємства не передбачено), яка
вносить зміст резолюції в реєстраційні форми і передає документи на
виконання безпосереднім виконавцям.

Документи, які мають виконувати кілька структурних підрозділів,
передають виконавцям по черзі або одночасно в копіях. При цьому
оригінал передають відповідальному виконавцю, зазначеному в ре:
золюції першим.

Документи передають виконавцям із відповідною відміткою в
реєстраційній формі, в якій має міститися інформація про місцезна:
ходження оригіналу документа та всіх його копій.

Зауважимо, що передавати під розписку доцільно лише:
•• документи, що підлягають контролю;
•• документи, пов’язані з грошовою звітністю, конфліктними ситу:

аціями, персональною відповідальністю;
•• документи обмеженого доступу (що містять державну або ко:

мерційну таємницю).
Про передавання документа з одного структурного підрозділу

до іншого обов’язково інформують особу, відповідальну за діловод:
ство на підприємстві, яка зареєструвала цей документ. Документи,
що перебувають на контролі, передають до інших структурних під:
розділів або іншим виконавцям тільки з дозволу служби контролю (за
наявності такої служби) або з дозволу особи, відповідальної за діло:
водство на підприємстві, якщо саме на цю особу покладено функцію
контролю за виконанням документів.

Передавання службових документів у межах одного структурно.

го підрозділу здійснюється через особу, відповідальну за діловод:
ство саме в цьому структурному підрозділі.

На великих підприємствах із територіально роз’єднаними струк.

турними підрозділами організовують доставку документів кур’єрським
зв’язком. До речі, така практика обміну службовою документацією між
центральним офісом і філіями й відділеннями дуже поширена в бан:
ківських установах.

У разі функціонування на підприємстві системи електронного доку.

ментообігу виконавцям зазвичай пересилається реєстраційно:конт:
рольна картка (далі — РКК) документа з прикріпленим файлом, в якому
міститься так званий електронний образ самого документа, що ство:
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рюється під час попереднього опрацювання вхідного документа шляхом
його сканування. При цьому відповідальному виконавцеві за необхідності
може передаватися й паперовий оригінал документа. Застосування такої
технології дає можливість зменшити кількість паперових копій документів,
прискорити їх рух на підприємстві та скоротити трудомісткість опрацю:
вання, а також підвищити оперативність та ефективність виконання поса:
дових обов’язків особи, відповідальної за діловодство на підприємстві.

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені
в резолюції керівника, й безпосередні виконавці.

Головний виконавець організовує роботу співвиконавців, зокрема ви:
значає строки подання ними пропозицій, порядок погодження й підготов:
ки проекту документа:відповіді.

Співвиконавці відповідають за якість підготовки та своєчасність по:
дання пропозицій головному виконавцю. У разі несвоєчасного подання
пропозицій співвиконавцями, головний виконавець інформує про це
керівника, який дав доручення.

Виконання документа передбачає: збирання й опрацювання не:
обхідної інформації, підготовку проекту документа:відповіді, його оформ:
лення, узгодження та подання на підписання (затвердження) керівництву
підприємства (структурного підрозділу), а за необхідності — підготовку
для відправлення адресату.

Перш ніж подати проект документа на підпис керівникові, головний
виконавець зобов’язаний перевірити правильність його складання й
оформлення, уточнити статистичні дані, посилання на нормативно:
правові акти, наявність необхідних віз і додатків.

Документ:відповідь подається на підпис керівнику підприємства або
структурного підрозділу разом із матеріалами, на підставі яких його бу:
ло підготовлено.

Якщо документ:відповідь надсилається до кількох адресатів, то після
його реєстрації особою, відповідальною за діловодство на підприєм:
стві, виконавець визначає необхідний тираж цього документа та здій:
снює його копіювання. Для документа, що розсилається на більш як чо:
тири адреси, виконавець повинен скласти список на розсилку.

Працівник, відповідальний за виконання документа, у разі відпустки,
відрядження, хвороби або звільнення зобов’язаний передати іншому
працівникові за погодженням із керівником усі невиконані документи й
поінформувати особу, відповідальну за діловодство на підприємстві,
про передання документів, що перебувають на контролі.
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КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ

Контроль за виконанням документів здійснюється з метою забез.

печення своєчасного й належного виконання документів.
Контроль за виконанням документів включає такі етапи:
•• узяття документів на контроль;
•• визначення форм і методів контролю;
•• перевірку своєчасного передання документів виконавцям;
•• контроль за станом виконання;
•• зняття документів із контролю;
•• контроль за направленням виконаного документа до справи;
•• облік, узагальнення й аналіз результатів виконання документів;
•• інформування керівництва підприємства про хід і результати ви:

конання документів.
Контроль здійснюють за виконанням усіх зареєстрованих докумен:

тів, які містять завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому
контролю (додаток 1). Перелік документів, що підлягають обов’язково:
му контролю на конкретному підприємстві, може бути розширено. Та:
кож він має додаватися до Інструкції з діловодства на підприємстві.

Особи, відповідальні за контроль за виконанням документів

Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в
актах державних органів і дорученнях вищих посадових осіб, здійснює
один із заступників керівника підприємства відповідно до розподілу
функціональних обов’язків між керівництвом.

Безпосередній контроль за виконанням документів покладаєть:
ся на службу контролю (спеціальний підрозділ) або посадову особу, від�
повідальну за здійснення контролю. На невеликих підприємствах цю
функцію найчастіше виконує секретар керівника підприємства.

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням
документів здійснює особа, відповідальна за діловодство.

Способи здійснення контролю

Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою
РКК або автоматизованої інформаційної системи (бази даних).

РКК документів, що перебувають на контролі, групують у картотеці
за строками виконання документів, виконавцями або кореспондента:
ми, групами документів (накази керівника підприємства, доручення
вищих державних органів, рішення колегіального органу підприєм:
ства тощо). З інших примірників РКК формують контрольні картотеки
у структурних підрозділах.

На один контрольований документ може бути заведено кілька РКК.
Їх кількість залежить від кількості виконавців або строків виконання
окремих завдань, зазначених у документі.



15Секретарь:референт

Якщо визначено кілька виконавців, але відповідальність покладено
лише на одного з них, РКК складають тільки на нього.

Відомості про хід виконання документа, одержані шляхом запиту
телефоном або під час перевірки роботи структурного підрозділу —
виконавця, вносяться до РКК у графу «Контрольні відмітки». При цьо:
му попередні записи не закреслюються.

Автоматизований контроль за виконанням документів здійснюється за
допомогою спеціальних комп’ютерних програм або є складовою системи
автоматизації діловодства чи системи електронного документообігу. Він
передбачає автоматичне формування відомостей про їх виконання.

Перевірка ходу виконання документів та їх знаття з контролю

Перевірка ходу виконання документів проводиться на всіх етапах
проходження документа до закінчення строку його виконання (попере:
джувальний контроль за допомогою нагадувань) у такому порядку:

•• завдань на наступний рік — не рідше одного разу на рік;
•• завдань на наступні місяці поточного року — не рідше одного ра:

зу на місяць;
•• завдань на поточний місяць — кожні десять днів і за п’ять днів до за:

кінчення строку або за запитами.

Якщо на підприємстві функціонує система електронного документо:
обігу, виконавцю надсилається електронне повідомлення про плано:
ву дату виконання документа.

Додаток 1

Перелік документів,

виконання яких підлягає обов’язковому контролю

1. Укази й розпорядження Президента України.
2. Доручення Президента України, Адміністрації Президента України.
3. Листи й доручення керівництва Секретаріату Ради Національної безпеки

та оборони України.
4. Закони, постанови Верховної Ради України, рекомендації та рішення комі:

тетів Верховної Ради України.
5. Запити й звернення народних депутатів України.
6. Постанови й висновки Колегії Рахункової палати.
7. Акти й доручення Кабінету Міністрів України.
8. Акти державних органів.
9. Протести, приписи, подання й постанови прокуратури.
10. Накази організації вищого рівня, до сфери управління якої належить під:

приємство, з питань, що стосуються діяльності цього підприємства.
11. Доручення керівництва організації вищого рівня, до сфери управління

якої належить підприємство.
12. Накази й доручення керівника підприємства.
13. Запити на інформацію.



Заочний курс. Частина 616

Після виконання документ знімається з контролю. Зауважимо, що
документи вважаються виконаними й знімаються з контролю після вико:
нання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим
юридичним і фізичним особам або іншого підтвердження виконання.

Зняти документ із контролю може тільки керівник підприємства або
його заступники, які встановили контрольний строк у своїй резолюції
на документі, або за їх дорученням служба контролю підприємства.
Документи з типовими строками виконання знімають із контролю за
рішенням служби контролю.

Відомості про виконання документа й зняття його з контролю вно:
сять до РКК.

Днем виконання завдань, визначених в актах державних органів і до:
рученнях вищих посадових осіб, та виконання запитів, звернень, а також
кореспонденції Верховної Ради України вважається день реєстрації на
підприємстві вихідних документів про виконання завдань.

Інформацію про результати виконання взятих на контроль доку:
ментів узагальнюють станом на перше число кожного місяця й по:
дають керівництву підприємства у вигляді зведень про виконання до:
кументів (додаток 2).

На підприємствах з обсягом документообігу понад 25 тисяч доку:
ментів на рік періодично, у строки, передбачені Інструкцією з діловодства,
складають і надсилають до структурних підрозділів (виконавців) переліки
документів, не виконаних у встановлений строк.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Строк виконання документа можуть установлювати в нормативно:
правовому акті, розпорядчому документі або резолюції керівництва
підприємства.

Строки виконання службових документів обчислюють у календарних
днях, починаючи з дати надходження (реєстрації) документа. Якщо ос:
танній день строку виконання документа припадає на неробочий день,
останнім днем строку вважають перший день після неробочого дня.

Строки виконання документів бувають типовими й індивідуаль.
ними.

Типові строки виконання документів установлюють відповідно до
законодавства. Строки виконання найважливіших документів наве:
дено в додатку 3.

Індивідуальні строки встановлює керівництво підприємства. Кін:
цевий строк виконання зазначають у тексті документа або резолюції
керівника.

Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути
виконані не пізніше як за 30 календарних днів із моменту їх реєстрації
на підприємстві.

Якщо завдання потребує термінового виконання, у документі обо:
в’язково має бути зазначено конкретний кінцевий строк виконання.
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Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному вико:
навцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання
доручення, завдання.

Індивідуальний строк виконання документа може бути змінений
лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, у разі її
відсутності — особи, яка її заміщає.

У разі потреби строк виконання документа може бути продовжено
за обґрунтованим проханням виконавця, яке подають не пізніше як за
три робочих дні до закінчення встановленого строку, а щодо докумен:
та, в якому не зазначено строк, — до закінчення 30:денного строку від
дати його реєстрації.

Пропозицію щодо продовження строку виконання завдань, визна:
чених у постановах Верховної Ради України й актах Президента Украї:
ни, що надіслані Кабінетом Міністрів України, подають до Секретаріату
Кабінету Міністрів України разом із проектом листа, адресованого
керівникові Апарату Верховної Ради України чи Главі Адміністрації Пре:
зидента України, за сім днів до закінчення встановленого строку.

У разі зміни строків виконання проставляють новий строк, дату й
підпис. Відповідні зміни вносять до РКК або банку реєстраційних даних.

НАПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО СПРАВИ

До справи на зберігання направляють усі виконані в діловодстві
вхідні та внутрішні документи, а також відпуски вихідних документів.

Додаток 2

ЗВЕДЕННЯ

про виконання документів, що підлягають

індивідуальному контролю, станом на __________ 20 __ р.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(назва посади особи, відповідальної за контроль виконання документів) (особистий підпис) (ініціали, прізвище)

№

Назва 

та індекс

структур.

них під.

розділів

Документи на контролі

усього

надійшло

за

попередній

місяць

з них

вико.

нано

вико.

нуються

у строк

продов.

жено строк

виконання

простро.

чено

1 2 3 4 5 6 7 8
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Додаток 3

СТРОКИ

виконання основних документів

1. Укази, розпорядження й доручення Президента України — якщо в акті
чи дорученні строк виконання завдання не визначено, його виконання здійсню:
ється протягом 30 календарних днів із дати набрання чинності цим актом.

2. Запит народного депутата України — не пізніше як у 15:денний строк із
дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України
строк. Запит депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим — у 15:ден:
ний строк, депутата місцевої ради — в установлений зазначеною Радою строк.

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автоном:
ної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об’єктивних причин не може бу:
ти розглянуто в установлений строк, надсилається відповідно до закону пись:
мове повідомлення суб’єктам внесення запиту.

3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Ав:
тономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) — протягом не більш як
10 днів із дня надходження.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України в уста:
новлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням
причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення
з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів із моменту
його надходження.

4. Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання проектів нор:
мативно:правових актів — до 10 днів після розгляду проекту акта на засіданні
Кабінету Міністрів України (якщо не встановлено інший строк).

5. Постанови й висновки Колегії Рахункової палати — 15 днів із дня реєстрації
документа на підприємстві (якщо інший строк не встановлено в документі).

6. Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України установами,
яким ці проекти надіслано для розгляду, — у строк, установлений їхніми голов:
ними розробниками.

7. Подання прокурора з вимогами щодо усунення порушень закону, причин та
умов, що їм сприяли, притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності,
відшкодування шкоди, скасування нормативно:правового акта, окремих його час:
тин або приведення його у відповідність із законом, припинення незаконних дій чи
бездіяльності посадових і службових осіб — у визначений прокурором строк, що об:
числюється з дня надходження подання.

Постанова прокурора про ініціювання притягнення особи до адміністратив:
ної відповідальності — у 10:денний строк із дня її надходження, якщо інше не
встановлено законом.

8. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об’єднан:
ня громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень
(далі — запитувач), та надання відповіді на запит на інформацію — не більше як
п’ять робочих днів від дня надходження запиту.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи
особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварії, ката:
строфи, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що стали:
ся або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути
надана впродовж 48 годин із дня надходження запиту.
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Якщо запит стосується великого обсягу інформації чи потребує пошуку інфор:
мації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити
строк розгляду запиту до 20 робочих днів із обґрунтуванням такого продовження.
Про це він повідомляє запитувача в письмовій формі протягом п’яти робочих днів із
дня надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається, якщо запи:
тувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені стро:
ки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення до:
водять до відома запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскар:
ження прийнятого рішення.

9. Звернення громадян — не більше як один місяць від дня їх надходжен:
ня, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше
як 15 днів від дня їх надходження.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо,
керівник підприємства або його заступник установлюють необхідний строк для його
розгляду, про що повідомляють особу, яка подала звернення. При цьому загальний
строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

10. Листи*доручення й листи*запити установ вищого рівня — до зазна:
ченого в них строку.

11. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового
вирішення, — до двох днів, решта — протягом 10 днів.

Закінчення додатка

Відмітку про виконання документа й направлення його до справи
проставляють від руки в лівому куті нижнього берега лицьового боку
першого аркуша документа. Наявність цієї відмітки свідчить про те, що
роботу з документом завершено, а сам документ підшито до справи.

Ця відмітка максимально може містити такі дані:
•• слова До справи (без лапок) і номер справи, в якій документ бу:

де зберігатися;
•• коротку довідку про виконання;
•• назву посади виконавця, його особистий підпис, розшифруван:

ня підпису;
•• дату направлення документа до справи.

Приклад

До справи № 01:07
Питання вирішено в телефонній
розмові з Реп’яхом І. І. 05.08.2013
Секретар Дробко С. Ф. Дробко
05.08.2013

Відмітка може містити посилання на дату й номер вихідного доку:
мента, який було підготовлено в результаті виконання вхідного до:
кумента:
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Приклад

До справи № 02:08
Відповідь надіслано в листі
від 07.08.2013 № 125/02:08
Бухгалтер Чубик Г. П. Чубик
07.08.2013

Організований на підприємстві належним чином контроль за вико:
нанням документів стимулює безпосередніх виконавців до якісного й
оперативного здійснення цього процесу, зокрема до дотримання
строків виконання документів.

1. Хто повинен здійснювати організацію контролю за виконанням завдань,
визначених в актах державних органів і дорученнях вищих посадових осіб?

2. Хто повинен здійснювати безпосередній контроль за рухом службових
документів у межах структурного підрозділу підприємства?

3. На якому етапі проводиться перевірка виконання документів?
4. Скільки календарних днів становить максимальний строк виконання служ:

бового документа на підприємстві?
5. В який строк має бути виконаний запит на інформацію, що стосується

небезпечного природного явища або іншої надзвичайної події, що сталися або
можуть статись і загрожують безпеці громадян?

Відповіді в наступному номері

Відповіді на запитання для самоперевірки, надруковані в частині 5

1. Централізованої.
2. Так, дозволяється.
3. Автоматизована.
4. Від виду документа та бланка, на якому цей документ оформлений.
5. Порядковий номер документа в межах групи документів, що реєструються.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

У наступній частині:

•• Оформлення текстів, адресатів, додатків у службових документах




