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ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ СКЛАДОМ І СТРОКАМИ
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬ І ГРУПУЮТЬ У СПРАВИ
В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ

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

ПОНЯТТЯ ПРО СЛУЖБУ КАДРІВ
ТА СКЛАД ЇЇ ДОКУМЕНТІВ
Служба кадрів — це, як правило, самостійний структур
ний підрозділ, підпорядкований керівникові підприємства.
Основними завданнями цього підрозділу є задоволення по
треб підприємства у кваліфікованих кадрах, документальне
оформлення трудових відносин та питань соціального захис
ту працівників.
Термін «служба кадрів» звичайно є умовним, у структурі кож
ного підприємства такий підрозділ має конкретну назву.
Найпоширенішими назвами служби кадрів є такі:
• департамент з керування персоналом;
• відділ кадрів;
• сектор кадрової роботи.
Склад документів, що створюються, накопичуються й збе
рігаються в службі кадрів, безпосередньо залежить від функцій,
виконуваних нею.
На середніх і великих підприємствах служба кадрів відповідно
до покладених на неї завдань виконує переважно такі функції:
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• підбір й розстановка кадрів;
• розроблення планів та програм підготовки, перепідго
товки й підвищення кваліфікації працівників, а також забезпе
чення їх реалізації;
• забезпечення проведення ате
СКЛАД ДОКУМЕНТІВ, ЩО
стації робочих місць на відповідність
СТВОРЮЮТЬСЯ, НАКОПИЧУЮТЬСЯ Й
нормативно правовим актам з охо
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СЛУЖБІ КАДРІВ
рони праці та атестації працівників,
БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
розроблення планів заходів з ре
ФУНКЦІЙ, ВИКОНУВАНИХ НЕЮ
алізації рекомендацій атестаційних
комісій і контроль за виконанням цих
рекомендацій;
• розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо заохо
чення й нагородження працівників, підготовка необхідних до
кументів для подання їх до відповідних державних органів і
організацій вищого рівня;
• ведення й подання до відповідних державних органів ста
тистичних та інших звітів з питань, які належать до компетен
ції відділу;
• облік військовозобов’язаних і призовників та взаємодія з
військкоматами;
• підготовка проектів наказів керівника підприємства про
прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення
на іншу роботу, сумісництво, звільнення, атестацію, зміну біо
графічних даних, заохочення (нагородження, преміювання),
оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матері
альної допомоги, надання різних видів відпусток, направлен
ня у відрядження тощо;
• облік, ведення й зберігання трудових книжок і особових
карток працівників;
• формування особових справ працівників та забезпечен
ня їх збереженості;
• облік використання працівниками робочого часу та скла
дення відповідного табеля за встановленою формою;
• оформлення й видання працівникам службових посвід
чень, а також довідок з місця роботи на вимогу відповідних
органів, закладів і установ;
• надання методичної допомоги структурним підрозділам
у розробленні посадових і робочих інструкцій;
• підготовка й подання пропозицій до проектів колектив
ного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку;
• підготовка описів справ з кадрових питань та своєчасне
передання до архівного підрозділу підприємства особових
справ звільнених працівників.
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Работа с документами

Підготовку проекту номенклатури справ служби кадрів,
звичайно, здійснюють працівники цієї служби. Методичну до
помогу в підготовці й оформленні номенклатури справ, зокре
ма в редагуванні заголовків справ, перевірці й уточненні стро
ків зберігання, їм надають працівники служби діловодства.
Відповідальність за підготовку номенклатури справ служби
кадрів, її своєчасне оформлення й підписання, а також дотри
мання правил формування справ безпосередньо несе керів
ник цієї служби.
Нагадаємо, що порядок складення зведеної номенклатури
справ підприємства й номенклатур справ його структурних
підрозділів, а також формування справ має бути чітко прописа
ний в індивідуальній інструкції з діловодства підприємства. Під
час розроблення такого порядку рекомендовано керуватися
положеннями, викладеними в розділі IV «Систематизація та
зберігання документів у діловодстві» Типової інструкції з діло
водства у центральних органах виконавчої влади, Раді міні
стрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконав
чої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 30 листопада 2011 року № 1242.
Під час підготовки номенклату
ри справ служби кадрів строки збе
ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ
рігання документів, зміст яких сто
НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ
сується трудових відносин, роботи
ПІДПРИЄМСТВА Й НОМЕНКЛАТУР
з кадрами й громадянами, а також
СПРАВ ЙОГО СТРУКТУРНИХ
інших кадрових та соціальних пи
ПІДРОЗДІЛІВ, А ТАКОЖ
тань, що вирішуються в процесі
ФОРМУВАННЯ СПРАВ МАЄ БУТИ
управлінської діяльності більшості
ЧІТКО ПРОПИСАНИЙ В
підприємств, слід визначати на під
ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ІНСТРУКЦІЇ З
ставі Переліку типових документів,
ДІЛОВОДСТВА ПІДПРИЄМСТВА
що створюються під час діяльності
державних органів та органів міс
цевого самоврядування, інших установ, підприємств та орга
нізацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвер
дженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня
2012 року № 578/5 (далі — Перелік).
Зразок оформленої належним чином номенклатури справ
відділу кадрів підприємства, у діяльності якого створюються
документи Національного архівного фонду, наведено в додатку.
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Додаток
Зразок номенклатури справ відділу кадрів1
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
Відділ кадрів
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ2

Заголовок справи
(тому, частини)

1

2

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

Індекс
справи

Кількість справ
(томів, частин)

05 — ВІДДІЛ КАДРІВ

3

4

05 01

Положення про відділ кадрів (копія)

05 02

Правила, положення, регламенти, інструк
ції; методичні вказівки та рекомендації, що
стосуються трудових відносин і роботи з ка
драми

05 03

Посадові та робочі інструкції працівників,
задіяних у роботі з важкими, шкідливими
й небезпечними умовами праці

75 р.
ст. 43
прим.

05 04

Посадові та робочі інструкції усіх інших
працівників підприємства

5 р.1
ст. 43

05 05

Накази директора з основної діяльності підпри
ємства, що стосуються роботи служби (копії)

Доки не мине
потреба

1

Примітка

5

Доки не мине Оригінали
потреба
положень про
структурні під
розділи зберіга
ються в органі
заційному відділі
До заміни
новими
ст. 20 б
1

Після заміни
новими

1

1
Увага! У зразку наведено найбільш типові справи для більшості кадрових служб. Під час розроблення індивідуальної но
менклатури справ для відділу кадрів конкретного підприємства слід ураховувати специфіку діяльності підприємства в ціло
му, а також завдання, функції, права, обов’язки й організацію роботи відповідного структурного підрозділу та керуватися
чинним Переліком, а також типовими (примірними) номенклатурами справ (за наявності останніх). Так, наприклад, у зраз
ку не передбачено справи щодо мобілізаційної роботи, охорони праці, пожежної безпеки підприємств. На малих та середніх
підприємствах формування й ведення зазначених справ може покладатися на відділ кадрів, а на великих — на інші відповідні
структурні підрозділи: відділ (сектор) з питань мобілізаційної роботи, відділ (сектор) з питань охорони праці, адміністратив
но господарський відділ тощо.

2

Формат А4, 210 × 297 мм.
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на ________ рік

Умения и навыки

Работа с документами

____________ № __________
_________________________

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

05 06

Накази директора підприємства про прий
няття на роботу, переміщення за посадою,
переведення на іншу роботу, сумісництво,
звільнення; атестацію, підвищення
кваліфікації, стажування, присвоєння роз
ряду; зміну біографічних даних; заохочення
(нагородження, преміювання), оплату
праці, нарахування різних надбавок, до
плат, матеріальної допомоги

75 р.
ст. 16 б

05 07

Накази директора підприємства про
надання всіх видів відпусток працівникам,
задіяним у роботі з важкими, шкідливими
й небезпечними умовами праці

75 р.
ст. 16 б

05 08

Накази директора підприємства про на
дання відпусток для догляду за дитиною та
відпусток без збереження заробітної плати

75 р.
ст. 16 б

05 09

Накази директора підприємства про
направлення працівників у довгострокові
відрядження в межах України та за кордон

75 р.
ст. 16 б

05 10

Накази директора підприємства про на
правлення працівників у короткострокові
відрядження в межах України та за кордон

5 р.
ст. 16 б
прим.

05 11

Накази директора підприємства про надан
ня працівникам щорічних оплачуваних відпу
сток та відпусток у зв’язку з навчанням

5 р.
ст. 16 б
прим.

05 12

Накази директора підприємства
про стягнення

5 р.
ст. 16 б
прим.

05 13

Документи (листки з обліку кадрів, заяви,
подання, доповідні та пояснювальні запис
ки, довідки, обхідні листки) до наказів з ка
дрових питань, що не ввійшли до складу
особових справ

3 р.
ст. 491

05 14

Трудові договори (контракти, угоди), що
замінюють накази з кадрових питань

75 р. ЕПК
ст. 492

05 15

Особові справи (заяви, анкети, автобіо
графії, копії та витяги з наказів про прий
няття, переміщення, звільнення, оголо
шення подяк, копії особистих документів,
характеристики, листки з обліку кадрів)1
штатних працівників підприємства

75 р.2
ст. 493 в

12

3

4

5

Довідки з місця
проживання, ме
дичні довідки та
інші документи
другорядного зна
чення — 3 роки
після звільнення
2
Після звільнення
1
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Продовження додатка
2
Особові справи (картки обліку,
приймання, переміщення та звільнення)1
осіб, які працюють за сумісництвом

75 р. 2
ст. 495

05 17

Характеристики працівників,
які не мають особових справ

Доки не мине
потреба
ст. 498

05 18

Особові картки працівників (у тому числі
тимчасових та тих, хто працює за
сумісництвом)

75 р.1
ст. 499

05 19

Документи (листки з обліку кадрів,
анкети, автобіографії, заяви) осіб,
не прийнятих на роботу
Списки (штатно обліковий склад)
працівників підприємства
Трудові книжки працівників підприємства

1 р.
ст. 500

05 22

05 23
05 24
05 25

Документи (довідки, звіти, відомості)
про облік наявності, руху, комплекту
вання, використання трудових ресурсів
Відомості з обліку наявності
й руху робочої сили
Річні статистичні звіти з кадрів
підприємства
Річний звіт про травматизм
на виробництві (форма № 7 ТНВ)

1

Після звільнення

75 р.
ст. 503
До запитан
ня, не затре
бувані — не
менше 50 р.
ст. 508
5 р.
ст. 356
3 р.
ст. 357
Пост.
ст. 302 б
10 р.
ст. 455

05 26

Протоколи засідань, рішення
атестаційних і кваліфікаційних комісій

5 р.
ст. 636

05 27

Звіти й відомості про проведення
атестації та встановлення кваліфікації

5 р.
ст. 638

05 28

Списки членів атестаційних
і кваліфікаційних комісій

5 р.
ст. 639

05 29

Графіки проведення атестації
та встановлення кваліфікації

1 р.
ст. 640

05 30

Заяви про незгоду з рішеннями атес
таційних і кваліфікаційних комісій та доку
менти (довідки, висновки) про їх розгляд

5 р.ст. 641
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5
Документи
(анкети, копії
дипломів, заяви,
дозволи), що є
підставою для
наказів з кадрових
питань — 3 роки
2
Після звільнення
1

Умения и навыки

05 21

4

Полезная информация

05 20

3

Работа с документами

1
05 16
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Работа с документами

Продовження додатка
1

2

05 31

Документи (доповіді, доповідні записки,
довідки, відомості, заяви, плани, списки)
про підвищення кваліфікації працівників
та перепідготовку кадрів

5 р. ЕПК
ст. 537

05 32

Документи (подання, клопотання, характе
ристики, витяги з рішень тощо) про пред
ставлення до нагородження державними,
відомчими нагородами, присвоєння по
чесних звань, присудження премій

75 р. ЕПК
ст. 654 б

05 33

Списки осіб, нагороджених державними
та іншими нагородами, почесними
званнями, преміями

75 р.
ст. 658 б

05 34

Колективний договір, зміни
та доповнення до нього

Пост.
ст. 395

05 35

Правила внутрішнього трудового
розпорядку
Документи (доповідні записки, акти,
листи) про порушення правил
внутрішнього трудового розпорядку

1 р.1
ст. 397
1 р.
ст. 398

Документи (заяви, доповідні записки,
довідки, протоколи, рекомендації)
про розв’язання трудових конфліктів
Документи (звіти, довідки, висновки,
доповідні записки) про переведення
працівників на скорочений робочий день
або неповний робочий тиждень

5 р. ЕПК
ст. 400

05 39

Акти приймання передавання справ
з усіма додатками, складені в разі
зміни керівника підприємства

Пост.
ст. 45 а

05 40

Акти приймання передавання справ
з усіма додатками, складені в разі зміни
посадових та матеріально відповідальних
осіб підприємства
Документи (графіки, заяви, відомості)
про надання та використання щорічних,
соціальних відпусток та відпусток без
збереження заробітної плати

3 р.1
ст. 45 б

05 42

Заяви про надання додаткових відпусток
у зв’язку з навчанням

1 р.1
ст. 516

05 43

Копії довідок, виданих працівникам про стаж
і місце роботи, заробітну плату тощо

3 р.
ст. 517

05 44

Листування про переведення працівників
до інших підприємств

3 р.
ст. 361

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

05 36

05 37

05 38

05 41

14

3

4

5 р. ЕПК1
ст. 401

5

Після заміни
новими

1

У разі важких,
шкідливих,
небезпечних умов
праці — 75 років

1

Після зміни поса
дових та матері
ально відповідаль
них осіб

1

1 р.
ст. 515

Після закінчення
навчального
закладу

1
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Продовження додатка
2
Листування про використання резервів ви
робництва, підвищення продуктивності праці

3 р.
ст. 405

05 46

Листування про атестацію і встанов
лення кваліфікації
Листування з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, органі
заціями вищого рівня, профспілковими орга
нами про нагородження працівників, при
своєння почесних звань, присудження премій
Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про прийняття на роботу, пе
реміщення за посадою, переведення на
іншу роботу, сумісництво, звільнення; атес
тацію, підвищення кваліфікації, стажування,
присвоєння розряду; зміну біографічних да
них; заохочення (нагородження, преміюван
ня), оплату праці, нарахування різних над
бавок, доплат, матеріальної допомоги
Журнал реєстрації наказів директора під
приємства про надання всіх видів відпусток
працівникам, задіяним у роботі з важкими,
шкідливими й небезпечними умовами праці
Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про надання відпусток
для догляду за дитиною та відпусток
без збереження заробітної плати

3 р.
ст. 642
5 р. ЕПК
ст. 657

Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про направлення праців
ників у довгострокові відрядження
в межах України та за кордон
Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про направлення праців
ників у короткострокові відрядження
в межах України та за кордон
Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про надання працівникам
щорічних оплачуваних відпусток
та відпусток у зв’язку з навчанням
Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про стягнення

75 р.
ст. 121 б

05 49

05 50

05 51

05 52

05 53

05 54

05 55

05 56

Журнали обліку трудових договорів
(контрактів, угод), що замінюють накази
з кадрових питань
Журнал обліку (алфавіт) особових справ
штатних працівників
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5

75 р.
ст. 121 б

75 р.
ст. 121 б

Умения и навыки

05 48

4

75 р.
ст. 121 б

Полезная информация

05 47

3

Работа с документами

1
05 45

5 р.
ст. 121 б
прим.
5 р.
ст. 121 б
прим.
5 р.
ст. 121 б
прим.
75 р.
ст. 527
75 р.
ст. 528

15

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Работа с документами

Закінчення додатка
1

2

05 57

Журнал обліку (алфавіт) особових справ
осіб, які працюють за сумісництвом

75 р.
ст. 528

05 58

Журнал обліку видачі трудових книжок
і вкладок до них

50 р.
ст. 530 а

05 59

Журнал обліку осіб, направлених
у довготривалі відрядження в межах
України та за кордон
Журнал обліку осіб, направлених
у короткотривалі відрядження в межах
України та за кордон
Журнали обліку видачі посвідчень
про відрядження
Книги обліку прибуття на роботу
молодих спеціалістів
Книги обліку видачі довідок про стаж,
місце роботи, заробітну плату

75 р.
ст. 532 а

Журнал реєстрації посвідчень і
перепусток працівників
Журнали, листки обліку робітників,
які суміщають професії
Табелі обліку використання робочого
часу

3 р.
ст. 1035
3 р.
ст. 407
1 р.
ст. 408

Книга реєстрації приходу на роботу
й виходу з роботи працівників
Журнал реєстрації місцевих відряджень

1 р.
ст. 1037
1 р.
ст. 1037

Журнал реєстрації листків
непрацездатності
Номенклатура справ відділу кадрів

3 р.1
ст. 739
3 р.1
ст. 112 в

05 60

05 61
05 62
05 63

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

05 64
05 65
05 66
05 67
05 68
05 69
05 70

Начальник відділу кадрів

3

4

5

5 р.
ст. 532 б
5 р.1
ст. 533
3 р.
ст. 534
3 р.
ст. 535

(особистий підпис)

Після закінчення
журналу

1

Після закінчення
журналу
1
Після заміни
новою та за умови
передання справ
служби до архіву
підприємства
1

(ініціали, прізвище)

СХВАЛЕНО

ПОГОДЖЕНО

Протокол ЕК відділу кадрів

Відповідальний за архів підприємства

«___» _______ 20 ___ р. № _____

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
(дата)
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НОРМАТИВНО2ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ

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 № 1242

реклама

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»
від 12 квітня 2012 року № 578/5
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