ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Правильно оформлюємо
реквізит «Адресат»
У ЦІЙ СТАТТІ ОЗНАЙОМИМОСЯ З НЮАНСАМИ ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІ
ЗИТУ «АДРЕСАТ», СКЛАД ЕЛЕМЕНТІВ ЯКОГО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД БАГАТЬОХ
ФАКТОРІВ, НАПРИКЛАД, ЮРИДИЧНОЮ ЧИ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ Є
ОДЕРЖУВАЧ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА; ЯКУ ПОСАДУ ОБІЙМАЄ ОСОБА,
ЯКІЙ АДРЕСУЮТЬ ДОКУМЕНТ; ПОСТІЙНИМ ЧИ РАЗОВИМ КО
РЕСПОНДЕНТОМ Є АДРЕСАТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ТОЩО

ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства
Українського науково дослідного інституту архівної справи та документознавства

Я

к показує практика, найбільше помилок в оформленні
реквізиту «Адресат» виникає під час підготовки службо
вих листів для направлення їх стороннім підприємствам, уста
новам та організаціям (далі — організація), а також громадянам
у відповідь на їх звернення й запити на публічну інформацію.
Однак цей реквізит, установлений Національним стандартом
України «Державна уніфікована система документації. Уніфіко
вана система організаційно розпорядчої документації. Вимоги
до оформлювання документів» (ДСТУ 4163–2003), обов’язко
вий не лише для службових листів. Він входить до складу
реквізитів таких службових документів, як: заява, подання,
довідка, доповідна й пояснювальна записки. При цьому слід
зауважити, що зазначені види службових документів бувають
як внутрішніми, так і зовнішніми, що, у свою чергу, впливає на
склад елементів реквізиту «Адресат» і порядок їх розташуван
ня в межах реквізиту.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТУ «АДРЕСАТ»
Адресатами документа можуть бути організації, їхні струк
турні підрозділи, конкретні посадові особи й громадяни.
У разі адресування документа організації чи її структурно
му підрозділові без зазначення посадової особи їх назви по
дають у називному відмінку, наприклад:

Работа с документами

Київський міський центр
зайнятості
або
Український науково дослідний
інститут архівної справи
та документознавства
Відділ документознавства

Умения и навыки

У разі адресування документа керівникові організації чи йо
го заступнику назва організації входить до складу назви поса
ди адресата:
Генеральному директору
ПАТ «Концерн Рибпром»

Полезная информация

Прізвище, ініціал( и)
В адресаті допускається зазначення скороченої назви ор
ганізації, наприклад:
Директору УНДІАСД
Прізвище, ініціал( и)
Якщо документ адресують посадовій особі, назву організа
ції зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адре
сата — у давальному:
Центральний державний
науково технічний архів України
Відділ використання інформації
документів
Провідному спеціалісту
Прізвище, ініціал( и)
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Якщо документ адресують багатьом однорідним організа
ціям, адресата зазначають узагальнено, наприклад:
Головам місцевих державних
адміністрацій

Работа с документами

Іноді виникає необхідність оформлення й направлення служ
бового документа з однаковим змістом одночасно кільком
організаціям, яких не можна вважати однорідними. При цьому
слід пам’ятати, що, згідно з Типовою інструкцією з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Авто
номної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 ли
стопада 2011 року № 1242, яка регламентує порядок організації
діловодства, документ не повинен мати більше чотирьох
адресатів:

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Державне підприємство
«Севастопольське досвідне
лісомисливське господарство»
Українська державна база
авіаційної охорони лісів
Український науково дослідний
інститут гірського лісівництва
імені П. С. Пастернака
Шацький національний
природний парк
Слово «копія» перед зазначенням назв другого, третього,
четвертого адресата не ставлять.
Якщо документ надсилають більш як чотирьом адресатам,
складають список розсилки, а на кожному документі зазнача
ють тільки одного конкретного адресата.
У разі оформлення службового листа реквізит «Адресат»
може включати поштову адресу. Порядок і форма запису по
штової адреси організації мають відповідати Правилам на
дання послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, на
приклад:
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Державний архів Сумської
області
вул. Садова, 49, корп. 1,
м. Суми, 40030

Работа с документами

У разі оформлення службових документів (листів, довідок,
доповідних записок тощо) для направлення органам зако
нодавчої та виконавчої влади, а також постійним корес
пондентам їх поштову адресу зазначати у відповідних до
кументах не потрібно.
Якщо документ адресують фізичній особі, то спочатку за
значають прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали) адресата в
називному відмінку, а потім — поштову адресу.
Петриненко Іван Сидорович

Умения и навыки

вул. Українська, 123, кв. 2,
м. Запоріжжя, 69095

Полезная информация

Для друкування реквізиту «Адресат» обирають шрифт тієї
самої гарнітури й того ж розміру, що і для основного тексту служ
бового документа. Нагадаємо, що відповідно до вимог чин
них нормативно правових актів, які регламентують порядок
організації діловодства, для друкування текстів службових
документів слід використовувати гарнітуру Times New Roman,
шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.
Елементи реквізиту «Адресат» мають бути відокремлені од
на від одної через півтора міжрядкових інтервали.

НОРМАТИВНО0ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пошто
вого зв’язку» від 5 березня 2009 року №270
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 року
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Цикл статей
«Підготовка номенклатур справ структурних підрозділів»

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Номенклатура справ
структурного підрозділу:
служба діловодства
РОЗПОЧИНАЄМО ЦИКЛ ПУБЛІКАЦІЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ ПІДГОТОВЦІ
НОМЕНКЛАТУР СПРАВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО ВХОДЯТЬ
ДО СКЛАДУ УПРАВЛІНСЬКОГО АПАРАТУ БІЛЬШОСТІ СЕРЕДНІХ І
ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ПЕРЕДУСІМ
ТАКИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЯК: СЛУЖБА ДІЛОВОДСТВА, АРХІВ, КАДРОВА,
ФІНАНСОВА, ГОСПОДАРСЬКА СЛУЖБИ ТОЩО

ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства
Українського науково дослідного інституту архівної справи та документознавства

Н

оменклатура справ структурного підрозділу є скла
довою ланкою загальної зведеної номенклатури
справ підприємства, установи, організації (далі —
організація). Якщо у зведеній номенклатурі справ не будуть
передбачені справи хоча б одного структурного підрозділу,
ускладниться документообіг усієї організації*. Тому кожний
структурний підрозділ будь якої організації повинен мати но
менклатуру справ.
Сьогодні ознайомимося зі справами, що формує й веде
служба діловодства. Обрали ми цей структурний підрозділ
першим невипадково, адже у зведеній номенклатурі справ
організації справи служби діловодства завжди оформлюють
першим розділом.
* Виняток становлять структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з питаннями режимно
секретної роботи. Такі підрозділи також обов’язково розробляють номенклатуру справ, але її
до зведеної номенклатури справ організації не включають.
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ВИДИ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА

Умения и навыки

Работа с документами

Служба діловодства — це структурний підрозділ орга
нізації, який забезпечує обіг службових документів, тимчасо
ве (до передання архівному підрозділу) зберігання докумен
таційного фонду або його частини й організовує роботу зі
службовими документами в інших структурних підрозділах.
У середніх і великих організаціях служба діловодства є ок
ремим самостійним структурним підрозділом, який безпосе
редньо підпорядковується керівнику організації.
Назва «служба діловодства» є умовною. У структурі певної
організації цей підрозділ має конкретну назву. Найпоширені
шими назвами є такі:
• департамент документаційного забезпечення;
• управління справами;
• загальний відділ;
• відділ діловодства;
• канцелярія.
Ми ж розглянемо підготовку номенклатури справ саме на
прикладі відділу діловодства.

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА

Секретарь референт, № 03 (135), 2014

Полезная информация

Працівники служби діловодства розробляють номенклату
ру справ не лише для свого структурного підрозділу, а й нада
ють методичну допомогу в підготовці та оформленні номенк
латур справ усіх інших структурних підрозділів організації, зо
крема в редагуванні заголовків справ, перевірці й уточненні
строків зберігання.
Номенклатуру справ складають на кожний календарний
рік на підставі вивчення складу документів з усіх питань діяль
ності структурного підрозділу. Крім того, під час складання
номенклатури справ слід ураховувати всі поточні справи, а
також завдання, які планується виконати в наступному році.
Розміщення справ у номенклатурі структурного підрозділу
має відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються,
з урахуванням взаємозв’язку документів, включених до кон
кретних справ.
Номенклатура справ має охоплювати всю службову доку
ментацію структурного підрозділу: як внутрішню, так і отри
ману ззовні. Зокрема, до номенклатури справ включають і ті
справи, що містять документи тільки в електронній формі.
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Між тим, до номенклатури справ не потрібно включати будь
які друковані видання, брошури, довідники, реферативні жур
нали, експрес інформацію та інші подібні матеріали.

СТРУКТУРА НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ

Работа с документами

Текст номенклатури справ оформлюють у вигляді таблиці,
яка має такі графи:
• 1 — «Індекс справи»;
• 2 — «Заголовок справи (тому, частини)»;
• 3 — «Кількість справ (томів, частин)»;
• 4 — «Строк зберігання справи (тому, частини) і номери
статей за переліком»;
• 5 — «Примітки».

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Індекс справи
Індекс справи складається з індексу структурного підрозділу
організації (згідно зі штатним розписом) і порядкового номера
справи. Наприклад: 01–02, де 01 — індекс відділу діловодства, а
02 — номер справи відповідно до порядку нумерації в межах
розділу.
Заголовок справи
Заголовок справи має чітко в стислій узагальненій формі
відображати склад і зміст документів, які вона містить.
Не дозволяється вживання в заголовках справ неконкрет
них формулювань, таких як: різні матеріали, загальне листу
вання, вхідна кореспонденція, вихідна кореспонденція то
що, а також вставних слів і складних синтаксичних зворотів.
Під час формулювання заголовків справ ураховують такі оз
наки, як: номінальна, авторська, кореспондентська, предметно
питальна, хронологічна, географічна. Документи можна форму
вати у справи на основі однієї чи кількох ознак.
Ураховуючи зазначені ознаки, заголовок справи макси
мально може складатися з елементів, що розміщують у такій
послідовності:
• назва виду справи (листування, журнал, книга тощо) чи
виду документів у справі (накази, протоколи, акти тощо);
• автор документів (назва організації, назва структурного
підрозділу або посада особи);
• кореспондент або адресат (назва організації, від якого на
дійшли або якому адресовані документи);
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• короткий зміст документів справи (основне питання, яко
му присвячено справу);
• назва регіону (території), з яким пов’язаний зміст доку
ментів справи;
• період (рік, квартал, місяць), до якого належать документи
справи;
• указівки на наявність у справі копій документів (за їх на
явності).

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

У заголовках справ, що містять документи з одного питання,
не пов’язані послідовністю організації процедур діловодства,
уживають узагальнений термін «до
кументи», а після нього в дужках
ЯКЩО У ЗВЕДЕНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ
зазначають основні види докумен
СПРАВ НЕ БУДУТЬ ПЕРЕДБАЧЕНІ
тів справи, наприклад: «Доку
СПРАВИ ХОЧА Б ОДНОГО
менти (аналітичні огляди, довідки,
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ,
доповіді, доповідні записки), що
УСКЛАДНИТЬСЯ ДОКУМЕНТООБІГ
подають структурні підрозділи ке
УСІЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ТОМУ КОЖНИЙ
рівництву організації».
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
Крім того, термін «документи»
БУДЬ-ЯКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВИНЕН
вживають також у заголовках справ,
МАТИ НОМЕНКЛАТУРУ СПРАВ
що містять документи додатки до
будь якого нормативно правового
акта або організаційно розпорядчого документа організації,
наприклад: «Протоколи засідань правління організації та доку
менти (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них».
У заголовках справ, що містять листування, зазначають коре
спондента й питання, з якого заводять справу, наприклад: «Листу
вання з державними органами та органами місцевого самовря
дування з основних (профільних) питань діяльності організації».
У заголовках справ, що містять листування з одного питан
ня, але з різними кореспондентами, таких кореспондентів не
зазначають узагалі, наприклад: «Листування про проведення
перевірок і ревізій в організації».
Якщо у справу групують планово звітну документацію, то в
заголовку обов’язково зазначають період (місяць, квартал, рік),
за який створено документ, наприклад: «План роботи відділу
діловодства на 2014 рік».
Відомості про копійність документів зазначають наприкінці
заголовка, наприклад: «Посадові інструкції працівників від
ділу діловодства (копії)».
Під час розроблення номенклатури справ відділу діловод
ства на основі примірної номенклатури справ, ураховуючи її
рекомендаційний характер, необхідно мати на увазі, що:
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Работа с документами

• з примірної номенклатури переносять тільки ті заголовки
справ, документи яких фактично створюють у діяльності відділу
діловодства конкретної організації. Крім того, до індивідуаль
ної номенклатури справ відділу діловодства можна включати
також заголовки справ, не передбачені примірною номенкла
турою;
• заголовки справ, наведені в примірній номенклатурі, обо
в’язково конкретизують й уточнюють (зазначають види доку
ментів, авторів, кореспондентів тощо);
• залежно від кількості документів у справі та строків їх
зберігання в індивідуальній номенклатурі справ дозволяється
об’єднувати чи дрібнити справи, зазначені в примірній но
менклатурі справ. Наприклад, об’єднати в одній справі такі до
кументи, як: Положення про структурні підрозділи організа
ції, Положення про колегіальний виконавчий орган, Положен
ня про дорадчі органи тощо.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Кількість справ
Третю графу номенклатури справ — «Кількість справ» —
заповнюють із закінченням діловодного року, коли відомо,
яка кількість справ утворилась упродовж нього. Ці дані відо
бражають і в підсумковому записі, який також обов’язково
оформлюють після закінчення діловодного року.
Строки зберігання справ
У четвертій графі зазначають строки зберігання справ з по
силаннями на статті Переліку типових документів, що створю
ються під час діяльності державних органів та органів місцево
го самоврядування, інших установ, підприємств та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року
№ 578/5 (далі — Перелік).
В окремих випадках, коли у справі передбачається формуван
ня документів з різними тимчасовими строками зберігання, для
справи установлюють максимальний строк зберігання. Напри
клад, справа з документами «Листування з державними органа
ми й органами місцевого самоврядування, іншими організаціями
з організаційних питань діяльності, зокрема про створення, реє
страцію, акредитацію, ліцензування, сертифікацію, атестацію, ре
організацію організації», строки зберігання для яких встановлено
3 і 5 років, матиме строк зберігання 5 років.
Для справ, які містять копії документів, строк зберігання не
встановлюють, тому що ці документи на зберігання не пере
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дають, а в четвертій графі зазначають: «Доки не мине потреба»
або «До заміни новими» без посилання на статтю Переліку.
Крім того, строки зберігання справ, сформованих з доку мен
тів, що мають тривале практичне значення, можуть бути уточ
нені в примітках, наприклад: «Після зміни посадових і відпові
дальних осіб», «Після закінчення журналу», «Після проведен
ня перевірки» тощо.
Работа с документами

Примітки до номенклатури справ
У п’ятій графі номенклатури справ проставляють відмітки про
заведення справ, передавання їх до архіву, про перехідні спра
ви, про осіб, відповідальних за формування цієї справи тощо.

Умения и навыки

Номенклатуру справ відділу діловодства складають у двох
примірниках:
• перший примірник зберігають недоторканим у відповід
ній справі відділу діловодства;
• другий — використовують як робочий примірник для фор
мування справ і оперативного пошуку потрібних документів у
відділі діловодства.

реклама

Полезная информация

Зразок оформленої номенклатури справ відділу діловод
ства наведено в додатку.
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Додаток
Зразок номенклатури справ відділу діловодства організації,
у діяльності якої не створюються документи НАФ*
(НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ)
Відділ діловодства

____________ № __________
_________________________
на ________ рік

3

Строк
зберігання
справи (тому,
частини) і
номери статей
за Переліком

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількість справ
(томів, частин)

01 — ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
Номер справи

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Примітка

4

5

1

2

01–01

Статут організації та документи (рішення, прото
коли, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлен
ня, виписки з державного реєстру, заяви, довідки,
доповідні записки тощо) про створення органі
зації, її реорганізацію, перейменування тощо

До ліквідації
організації
ст. 30, 35

01–02

Свідоцтво про державну реєстрацію організації

До ліквідації
організації
ст. 31

01–03

Положення про структурні підрозділи організації;
про колегіальний виконавчий орган; про дорадчі
органи тощо

75 р.
ст. 39

01–04

Протоколи засідань колегіального виконавчого
органу організації та документи (довідки, доповіді,
доповідні записки тощо) до них

До ліквідації
організації
ст. 10

01–05

Протоколи загальних зборів трудового колективу
організації

До ліквідації
організації
ст. 12 а

01–06

Накази директора організації з основної
діяльності

До ліквідації
організації
ст. 16 а

* У зразку наведено справи, які є найтиповішими для більшості служб діловодства організацій, не вне
сених до джерел формування Національного архівного фонду України (НАФ). Під час розроблення
індивідуальної номенклатури справ для відділу діловодства конкретної організації слід ураховувати спе
цифіку діяльності організації в цілому, а також завдання, функції, права, обов'язки й організацію роботи
відповідного структурного підрозділу та керуватися чинним Переліком, а також типовими (примірними)
номенклатурами справ (у разі їх наявності).
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Продовження додатка
4
5 р.
ст. 16 в

01–08

Документи (резолюції, постанови, рішення,
рекомендації, протоколи, стенограми, програми,
списки учасників, прайс листи) з’їздів,
конференцій, нарад, семінарів, круглих столів
тощо, що їх проводить організація

До ліквідації
організації
ст. 18 а

01–09

Документи (довідки, звіти, доповіді, огляди)
про реалізацію рішень з'їздів, конференцій, нарад

5 р.
ст. 19

01–10

Документи (аналітичні огляди, довідки, доповіді,
доповідні записки), що подаються структурними
підрозділами керівництву організації

5 р.
ст. 44 б

01–11

Документи (сертифікати, свідоцтва, атестати,
подання, протоколи, рішення тощо) з акредитації,
атестації, сертифікації, ліцензування організації

До ліквідації
організації
ст. 48

01–12

Документи (програми, схеми, звіти, висновки
тощо) щодо запровадження системи управління
якістю

До ліквідації
організації
ст. 57

01–13

Документи (протоколи про наміри, договори,
угоди, плани, звіти, акти, довідки, рекомендації)
щодо встановлення виробничих, наукових і
культурних зв’язків з іншими організаціями

10 р.
ст. 62

01–14

Річний план роботи засідань колегіального
виконавчого органу організації

1 р.
ст. 159

01–15

Річний план роботи відділу діловодства та звіт
про його виконання

1 р.
ст. 161, 299

01–16

Посадові інструкції працівників
відділу діловодства (копії)

До заміни
новими

01–17

Акти приймання передавання справ з усіма
додатками, складені в разі зміни посадових та
відповідальних осіб відділу діловодства

3 р.1
ст. 45 б

01–18

Відомості про документообіг організації

5 р.
ст. 115

01–19

Документи (акти, довідки) про перевірку стану
діловодства у структурних підрозділах організації

1 р.1
ст. 116

01–20

Документи (акти, довідки, листи) про порушення
правил пересилання документів

1 р.
ст. 117

01–21

Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків,
службових посвідчень звільнених працівників;
печаток; штампів та поштових марок

3 р.
ст. 119

01–22

Листування з державними органами та органами
місцевого самоврядування з основних
(профільних) питань діяльності організації

5 р.
ст. 22
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Работа с документами

3

Умения и навыки

2
Накази директора організації з адміністративно
господарських питань

Після зміни поса
дових та відпові
дальних осіб

1

Після наступної
перевірки

1

21

Полезная информация

1
01–07
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Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

01–23

Листування з державними органами й органами
місцевого самоврядування, іншими організаціями
з організаційних питань діяльності, зокрема про ство
рення, реєстрацію, акредитацію, ліцензування,
сертифікацію, атестацію, реорганізацію організації

5 р.
ст. 24, 68

01–24

Листування з іншими організаціями про встанов
лення виробничих, наукових і культурних зв’язків

3 р.
ст. 70

01–25

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян,
що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі органі
зації або про усунення серйозних недоліків та зловжи
вань і документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

5 р.
ст. 82 а

01–26

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян
особистого й другорядного характеру та
документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

5 р.1
ст. 82 б

01–27

Листування про проведення перевірок і ревізій
в організації

5 р.
ст. 84

01–28

Листування про надання запитів на публічну
інформацію

5 р.
ст. 85

01–29

Вітальні адреси, листи, телеграми з приводу
ювілейних дат колективів та окремих осіб

1 р.1
ст. 67

01–30

Журнал реєстрації (електронна база даних)
наказів директора організації з основної
діяльності

До ліквідації
організації
ст. 121 а

01–31

Журнал реєстрації (електронна база даних) на
казів директора організації з адміністративно гос
подарських питань

5 р.
ст. 121 в

01–32

Журнал реєстрації (електронна база даних)
вхідних документів

3 р.
ст. 122

01–33

Журнал реєстрації (електронна база даних)
вихідних документів

3 р.
ст. 122

01–34

Журнал реєстрації (електронна база даних)
внутрішніх документів (заяв, доповідних і
пояснювальних записок тощо)

3 р.
ст. 122

01–35

Журнал реєстрації договорів і угод про
співробітництво з іншими організаціями

Доки не ми
не потреба
ст. 941

01–36

Журнал реєстрації (електронна база даних)
пропозицій, заяв, скарг громадян

5 р.
ст. 124

01–37

Журнал реєстрації (електронна база даних)
прийому громадян керівництвом підприємства

3 р.
ст. 125

01–38

Журнал реєстрації телеграм, телефонограм,
факсограм, електронних повідомлень

1 р.
ст. 126

22

3

4

5

У разі неодноразо
вого звернення —
5 р. після останньо
го розгляду

1

Урядові, що нале
жать видатним мит
цям, діячам науки
і техніки, — до лікві
дації організації

1

Секретарь референт, № 03 (135), 2014

ДІЛОВОДСТВО

Закінчення додатка
4

5

1 р.
ст. 128

01–40

Журнал реєстрації приходу на роботу і виходу
з роботи працівників організації

1 р.
ст. 1037

01–41

Журнал реєстрації місцевих відряджень
працівників організації

1 р.
ст. 1037

01–42

Журнал реєстрації інструктажів (первинного, по
вторного, позапланового, цільового) працівників
відділу діловодства з питань охорони праці

10 р.1
ст. 482

1

01–43

Зведена номенклатура справ організації на рік

5 р.1
ст. 112 а

1

01–44

Номенклатура справ відділу діловодства на рік

3 р.1
ст. 112 в

1

Начальник відділу діловодства

(особистий підпис)

Після закінчення
журналу
Після заміни но
вою та за умови
складення зведе
них описів справ
Після заміни но
вою та за умови пе
редавання справ до
архіву організації

(ініціали, прізвище)

НОРМАТИВНО0ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ

реклама

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів,
що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядуван
ня, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання доку
ментів» від 12 квітня 2012 року № 578/5
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На ваше запитання відповідає Олена Загорецька,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник
відділу документознавства Українського науководослідного інституту
архівної справи та документознавства

У пункті 148 Типової інструкції з діловодства йдеться про те, що вхідна ко
респонденція надходить за допомогою поштового й електрозв’язку, кур’єр
ської та фельд’єгерської служб доставки, але не згадуються ті випадки, коли
кореспонденцію приносять представники правоохоронних і контролюючих
органів. Як саме необхідно зазначити в інструкції з діловодства підпри
ємства про такий спосіб надходження вхідної кореспонденції?
Типова інструкція з діловодства в центральних органах ви
конавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади (далі — Типова інструкція),
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 ли
стопада 2011 року № 1242 (далі — Постанова № 1242), уста
новлює загальні положення щодо організації діловодства.
Окрім того, Постанова № 1242 зобов’язує зазначені вище
органи розробити відповідно до Типової інструкції та затвер
дити в тримісячний строк за погодженням із державними
архівними установами:
• власні (індивідуальні) інструкції з діловодства;
• типові інструкції з діловодства для однорідних за харак
тером діяльності підприємств, установ, організацій (далі —
підприємство), що належать до сфери їх управління.
Це означає, що вимоги Типової інструкції є обов’язковими
не лише для центральних органів виконавчої влади, а й для
всіх підвідомчих таким органам організацій.
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Шляхи надходження
кореспонденції на підприємство

Відповідно до пункту 148 Типової інструкції, доставка доку
ментів на підприємство здійснюється, як правило, з викорис
танням засобів поштового зв’язку й електрозв’язку, а також
кур’єрською та фельд’єгерською службою*. Із цього випливає,
що інші способи доставки документів також можливі.
Кореспонденцію можуть доставляти безпосередньо в
службу діловодства (канцелярію) фізичні особи (громадяни) і
* Фельд’єгерська служба — державна служба урядового кур’єрського зв’язку, створена при
Державному комітеті зв’язку та інформатизації України; завідує питаннями передання урядових
та військових повідомлень спеціальною кур’єрською поштою.
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представники (працівники) юридичних осіб — авторів відпо
відної кореспонденції, у тому числі й правоохоронних, конт
ролюючих та інших органів. У цьому разі особа, яка отримує
та реєструє таку кореспонденцію, повинна перевірити доку
менти, що підтверджують повноваження цих осіб. Отриману
таким чином кореспонденцію реєструють, розглядають і пе
редають на виконання на загальних підставах.

НОРМАТИВНО0ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ

реклама

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловод
ства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 року
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Порядок приймання кореспонденції від фізичних осіб (гро
мадян) та представників (працівників) юридичних осіб — ав
торів відповідної кореспонденції може бути детально прописа
ний в індивідуальній інструкції з діловодства на підприємстві.
Так, у розділі «Приймання та первинне опрацювання докумен
тів, що надходять на підприємство» інструкції з діловодства на
підприємстві можна зазначити: «Запити правоохоронних, кон
тролюючих та інших органів можуть надходити на підприєм
ство шляхом їх особистої (нарочної) доставки працівниками
або іншими уповноваженими особами цих органів. При цьому
працівник підприємства, який приймає та реєструє таку коре
спонденцію, повинен пересвідчитись у правомочності цих осіб
шляхом вимоги пред’явити посвідчення або довіреність».

