
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

м. Київ

(з основної діяльності)

Про внесення змін до типових інструкцій 
з діловодства

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2016 р. № 468 "Про внесення змін до Типової інструкції з 
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"
НАКАЗУЮ:

1. Внести до Типової інструкції з діловодства в територіальних органах 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженої наказом 
ДСНС від 08.01.2014 № 1'"зміни, що додаються.

2. Внести до Типової інструкції з діловодства на підприємствах, 
в установах та організаціях сфери управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, затвердженої наказом ДСНС від 08.01.2014 № 1, 
зміни, що додаються.

3. Керівникам територіальних органів, підприємств, установ та 
організацій сфери управління ДСНС у місячний строк за погодженням із 
відповідними державними архівними установами внести зміни до власних 
інструкцій з ділов

Голова

4. Контроль
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що вносяться до Типової інструкції 
з діловодства на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Типову інструкцію з діловодства на підприємствах, в установах 

та організаціях сфери управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій (далі - Інструкція) розроблено відповідно до Типової інструкції 
з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2011 р. 
№ 1242, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів 
у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 
від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
22 червня 2015 р. за № 736/27181 (далі -  Правила), які встановлюють загальні 
положення документування управлінської інформації та організації роботи 
з документами у підрозділах безпосереднього підпорядкування, навчальних 
закладах та науково-дослідних установах, на підприємствах, в установах та 
організаціях, сфери управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій (далі -  установи) незалежно від способу фіксації та відтворення 
інформації, що міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, 
облік, контроль за виконанням та збереження.".

2. Пункти 2, 3 і 23 викласти в такій редакції:
"2. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням 

електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами 
та документування управлінської діяльності в електронній формі, здійснення 
діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим 
доступом, здійснення діловодства за зверненнями громадян, запитами 
на інформацію визначається окремими нормативно-правовими актами 
та не регулюється цією Інструкцією.

3. Установи організовують діловодство на підставі власних інструкцій з 
діловодства (далі - інструкції установ), що розробляються на підставі цієї 
Типової інструкції, а також регламентів та національних стандартів на 
організаційно-розпорядчу документацію (далі -  регламенти та національні 
стандарти).

Перелік документів, проходження яких буде переведено в електронну 
форму, крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, 
звернень громадян, запитів на інформацію та електронних документів, 
що в установлених законом випадках не можуть бути застосовані як оригінали, 
затверджується відповідним наказом ДСНС України.

Не допускається одночасне проходження одного і того ж документа 
в електронній та паперовій формі.";
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"23. Бланки документів повинні виготовлятися друкарським способом 
на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

Після впровадження електронного документообігу, під час створення 
(проходження) документів в електронній формі бланки можуть виготовлятися 
за допомогою комп'ютерної техніки чорно-білими або кольоровими та у разі 
потреби друкуються.

Бланки наказів з кадрових питань (особового складу) виготовляються 
заздалегідь фарбою синього кольору за допомогою комп'ютерної техніки.

Бланки наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських 
питань виготовляються та нумеруються друкарським способом.".

3. Абзац другий пункту 24 викласти в такій редакції:
"Обов'язковому обліку підлягають пронумеровані бланки в паперовій 

формі. Порядкові номери проставляються нумератором, друкарським або 
іншим способом на нижньому полі зворотного боку бланка або на лівому полі 
лицьового боку бланка.".

3. Пункти 161, 230, 231, 233-236, 242, 249, 253, 255, 257, 261, 262, 265, 
270, 275, 277, 279, 282, 284, 288, 291, 292 викласти в такій редакції:

"161. Реєстрація документів полягає у веденні запису облікових даних 
про документ за встановленою реєстраційною формою, яким фіксується факт 
створення, відправлення або одержання документа шляхом проставлення на 
ньому реєстраційного індексу з подальшим записом у зазначених формах 
необхідних відомостей про документ. Реєстрація документів провадиться з 
метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним 
використанням наявної в документах інформації.

Реєструють документи незалежно від способу їх доставки, передачі 
чи створення.

Після впровадження електронного документообігу документи 
тимчасового зберігання реєструють виключно в електронній формі.";

"230. Номенклатура справ призначена для встановлення в установі 
єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного 
пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ 
і є основою для складення описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) 
зберігання та з кадрових питань (особового складу), а також для обліку справ 
тимчасового (до 10 років включно) зберігання та відбору документів 
для внесення до НАФ (в установах, які створюють документи НАФ).

231. В установі складаються номенклатури справ структурних підрозділів 
(додаток 22) та зведена номенклатура справ установи (додаток 23).

Номенклатура справ установи (зведена номенклатура) складається 
службою діловодства. Методична допомога у складанні номенклатури справ 
надається архівом установи (посадовою особою, відповідальною за архів).

Номенклатура справ структурного підрозділу установи розробляється 
не пізніше 15 листопада поточного року посадовою особою, відповідальною 
за діловодство та контроль у структурному підрозділі, на підставі документів 
з усіх питань його діяльності із залученням фахівців, які працюють в підрозділі, 
підписується керівником структурного підрозділу та погоджується з архівом 
установи чи особою, відповідальною за архів установи.

Під час розроблення номенклатури справ установи, крім зведення 
номенклатур справ структурних підрозділів, з метою більш повного охоплення



з

документообігу вивчається та аналізується діяльність установи в цілому. 
При цьому використовуються положення (статути) про установу 
та її структурні підрозділи; штатні розписи; номенклатури та описи справ за 
минулі роки; класифікатори документів і кореспондентів; реєстраційно-облікові 
та контрольні картотеки; типовий та галузеві переліки видів документів із 
зазначенням строків їх зберігання, а також ураховуються завдання установи на 
наступний рік.";

"233. Зведена номенклатура справ установи складається у чотирьох 
примірниках, на кожному з яких повинен бути заповнений гриф погодження з 
ЕПК відповідного державного архіву, схвалення -  з ЕК органу вищого рівня 
або ДСНС України відповідно до підпорядкованості (далі -  ЕК органу вищого 
рівня). Перший (недоторканний) примірник зведеної номенклатури справ 
зберігається у службі діловодства, другий — використовується службою 
діловодства як робочий, третій -  передається до архіву установи для здійснення 
контролю за формуванням справ у структурних підрозділах, четвертий -  
надсилається до відповідної державної архівної установи, архівного відділу 
міської ради або органу вищого рівня.

Номенклатура справ структурного підрозділу установи складається 
у двох примірниках. Один примірник номенклатури передається службі 
діловодства.

Для використання в роботі структурні підрозділи установи отримують 
засвідчені в установленому порядку витяги з відповідних розділів затвердженої 
номенклатури справ установи.

Протягом року структурні підрозділи забезпечують ведення номеклатур 
справ, зокрема за необхідності вносять до них за погодженням зі службою 
діловодства та архівом (посадовою особою, відповідальною за архів) 
нові справи, не передбачені чинною номенклатурою справ, застосовуючи 
при цьому резервні номери наприкінці номенклатури.

234. Погоджена з ЕПК відповідного державного архіву (ЕК органу 
вищого рівня) номенклатура справ установи наприкінці кожного року 
уточнюється, передруковується, затверджується керівником установи 
та вводиться в дію з 1 січня нового року.

235. У номенклатурі справ передбачаються заголовки справ 
для групування документів, що відбивають усі документовані ділянки і питання 
діяльності установи, а також:

не закінчені в діловодстві справи, що надійшли від установ-попередників 
для їх продовження, у тому числі реєстраційно-довідкові та контрольні 
картотеки, номенклатури справ;

справи з питань, вирішення яких триває більше одного року 
або які ведуться впродовж декількох років (перехідні справи), що вносяться 
до номенклатури справ кожного року впродовж всього строку їх вирішення 
або ведення;

справи постійно діючих колегіальних органів (колегій, рад, комісій, 
творчих груп тощо);

справи тимчасово діючих органів, документи яких є правовою підставою 
для підтвердження повноважень установи або припинення її діяльності 
(наприклад справи ліквідаційної комісії).
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До номенклатури справ включаються, як правило, оригінали документів. 
За рішенням ЕК установи до номенклатури справ можуть включатися копії 
тиражованих документів, що накопичуються в структурних підрозділах 
(розпорядчі документи, положення про структурні підрозділи, посадові 
інструкції тощо).

До номенклатури справ вносяться також назви справ, що ведуться лише 
в електронній формі.

До номенклатури справ не включаються друковані видання, довідники 
(у тому числі телефонні), бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформація.

236. Графи номенклатури справ заповнюються таким чином.
У графі 1 проставляється індекс кожної справи. Індекс справи 

структурного підрозділу складається з індексу структурного підрозділу 
установи (за штатним розписом або класифікатором структурних підрозділів) 
та порядкового номера справи в межах підрозділу. Наприклад: 06-12, 
де 06 -  індекс самостійного відділу, 12 -  порядковий номер справи, 
або 04-1/07, де 04-1 -  індекс відділу у складі управління, 07 -  порядковий номер 
справи.

За наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі, 
наприклад: т. 1, т. 2 тощо.

У графу 2 включаються заголовки справ (томів, частин).
Заголовок справи повинен чітко у стислій узагальненій формі 

відображати склад і зміст документів справи.
Не дозволяється вживання в заголовках справ неконкретних 

формулювань ("різні матеріали", "загальне листування", "вхідна 
кореспонденція", "вихідна кореспонденція" тощо), а також вставних слів 
і складних синтаксичних зворотів.

Під час формулювання заголовків справ враховуються такі ознаки 
формування справ, як номінальна, авторська, кореспондентська, предметно- 
питальна, хронологічна, географічна. Документи формуються у справи на 
основі окремої ознаки або сполучення ознак.

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 заголовках особових (персональних) та інших справ, що містять 
документи з одного питання, пов'язані послідовністю ведення процедур 
діловодства, вживається термін "справа", наприклад: "Особова справа", 
"Персональна справа".

У заголовках справ, що містять документи з одного питання, не пов'язані 
послідовністю ведення процедур діловодства, вживається термін "документи", 
а після нього в дужках зазначаються основні види документів справи, 
наприклад: "Документи (плани, анкети, довідки) про проведення огляду стану 
діловодства та архівної справи у вищих навчальних закладах".
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Термін "документи" вживається також у заголовках справ, що містять 
документи-додатки до будь-якого документа установи.

У заголовках справ, призначених для групування документів одного виду, 
зазначається вид документа у множині та автор документів, наприклад: 
"Накази з основної діяльності Спеціального морського загону 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України", 
"Листування про організаційно-штатні заходи у Спеціальному авіаційному 
загоні Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України".

У заголовках справ, що містять листування, зазначаються кореспондент 
і короткий зміст документів, наприклад: "Листування з Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій про затвердження і внесення змін 
до штатного розпису".

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 цивільного захисту".

У заголовках справ, що містять листування з різними кореспондентами, 
такі кореспонденти не зазначаються, наприклад: "Листування про організацію 
семінару з підвищення кваліфікації працівників кадрових служб".

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:

1. План основних організаційних заходів установи на 2013 рік.
2. Звіт про використання бюджетних коштів установою за 2012 рік.
Якщо справа складається з кількох томів або частин, формулюється

загальний заголовок справи, а потім у разі потреби - заголовок кожної справи.
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 документації, планово- 
звітної документації, листування, обліково-довідкових видів документів. У 
кожній з цих груп документи також розміщуються з урахуванням важливості та 
строків зберігання.

Графа 3 номенклатури заповнюється наприкінці календарного року.
У графі 4 номенклатури зазначаються строки зберігання справ, номери 

статей за переліком документів із строками зберігання.
Допускається посилання на ряд статей переліку документів із 

зазначенням строків їх зберігання (у тому числі різних переліків, якщо 
застосовуються типовий і галузевий). При цьому строк зберігання зазначається 
відповідно до статті, що встановлює найбільший строк зберігання.

Для документів, не передбачених діючими переліками, строки зберігання 
визначаються на підставі їх вивчення ЕК установи.

Установи, у діяльності яких утворюються документи НАФ, погоджують 
ці строки з ЕПК відповідного державного архіву. Установи, у діяльності яких 
не утворюються документи НАФ, погоджують ці строки з ЕК ДСНС України. 
При цьому в номенклатурі справ робиться примітка "Строк зберігання 
встановлено" (назва ЕПК державного архіву, протокол №___від___________ );
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"Строк зберігання встановлено" (назва ЕК органу вищого рівня, 
протокол №___від_____________».

Для справ, сформованих із тиражованих копій документів, 
встановлюється строк зберігання «Доки не мине потреба» незалежно від строку 
зберігання оригіналів документів (у тому числі і для документів постійного 
строку зберігання) без посилання на статтю відповідного переліку документів із 
зазначенням строків їх зберігання.

Строк зберігання справи "Для службового користування" не 
встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється 
позначка "ЕК" (експертна комісія).

У графі 5 "Примітка" робляться позначки про перехідні справи; про 
справи, що ведуться в електронній формі; про посадових осіб, відповідальних 
за формування справ; про передачу справ до архіву установи чи інших установ 
для їх продовження тощо.";

"242. Положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими 
документами, групуються разом із зазначеними документами.

Якщо вони затверджені як самостійні документи, їх формують в окремі 
справи за видами і хронологією.";

"249. Особові справи державних службовців формуються відповідно 
до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, 
затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної 
служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
15 квітня 2016 р. за № 567/28697.

В особових справах, що формуються впродовж усього часу роботи 
посадової особи в установі, документи групуються в хронологічному порядку в 
міру їх поповнення в такій послідовності: внутрішній опис документів справи; 
заява про прийняття на роботу (контракт); направлення або подання; особовий 
листок з обліку кадрів; автобіографія; документи про освіту (копії); 
копії або витяги з розпорядчих документів (наказів) про призначення, 
переведення на посаду, звільнення працівника тощо; доповнення до особового 
листка з обліку кадрів; довідки та інші документи.

Копії наказів про стягнення, заохочення, зміну прізвища працівника 
тощо до особової справи не включаються. Ці відомості вносяться в доповнення 
до особового листка з обліку кадрів або до трудової книжки." ;

"253. Для зберігання справ у діловодстві використовують картонні теки 
із клапанами або зав’язками, картонні або пластмасові швидкозшивачі. 
У робочих кімнатах справи повинні зберігатися у вертикальному положенні 
в шафах, що закриваються. Для підвищення оперативності розшуку документів 
справи розміщуються відповідно до номенклатури справ. На корінцях 
обкладинок справ зазначаються індекси за номенклатурою.";

"255. Видача справ у тимчасове користування працівникам структурних 
підрозділів установи здійснюється з дозволу керівника структурного 
підрозділу, в якому було сформовано справу, іншим установам -  з письмового 
дозволу керівника установи. На видану справу складається картка -  замінник 
(додаток 24). У картці зазначаються найменування структурного підрозділу, 
індекс справи, заголовок справи, дата її видачі, особа, якій справу видано, дата 
її повернення, підписи осіб, які видали та прийняли справу.
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Посадова особа, яка видала та прийняла справу, зобов’язана здійснити 
перевірку наявності документів у справі.

Не дозволяється видавати у тимчасове користування працівникам 
структурних підрозділів установи окремі документи зі справ.";

"257. Вилучення документів із справи постійного зберігання 
забороняється. У виняткових випадках вилучення документів допускається 
з дозволу керівника установи з обов'язковим залишенням у справі засвідчених 
належним чином копій.

В окремих випадках на письмову постанову судово-слідчих органів у 
зв'язку зі справами, що перебувають у їхньому впровадженні, за письмовою 
вказівкою керівника установи здійснюється вилучення оригіналів необхідних 
справ або окремих документів. Про вилучення оригіналів справ або документів 
складається акт (додаток 25) у двох примірниках, перший з яких залишається в 
архіві установи, а другий передається відповідному судово-слідчому органу. У 
справі обов'язково залишається засвідчена належним чином копія.

У разі втрати документів і справ, що числяться за номенклатурою, 
у структурних підрозділах вживаються заходи відповідно до пункту 261 цієї 
Інструкції.";

"261. Під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві 
вирізняють такі групи справ:

постійного зберігання (в установах, у діяльності яких створюються 
документи НАФ);

тривалого (понад 10 років) зберігання;
тимчасового зберігання (до 10 років включно);
ті, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх 

зберігання.
Вилучення документів для знищення без проведення попередньої 

експертизи їх цінності забороняється.
Відповідно до статей 8, 31, 42 Закону України "Про Національний 

архівний фонд і архівні установи" (далі -  Закон), а також пункту 9 глави 2 
розділу V та глави 4 розділу VI Правил, у разі встановлення в процесі 
експертизи цінності фактів нестачі документів і справ, що внесені до 
номенклатури, відповідними структурними підрозділами установи 
здійснюється їх розшук. У разі негативного результату розшуку керівник 
установи за поданням служби діловодства або керівника архіву (особи, 
відповідальної за архів) створює комісію зі службового розслідування, 
призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення до 
відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. Довідка про 
причини відсутності документів або справ, підписана членами комісії та 
керівником відповідного структурного підрозділу, передається до архіву 
установи.

На підставі довідки архів складає акт (додаток 26) про нестачу справ 
(документів) у структурних підрозділах, який підписує керівник архіву 
(особа, відповідальна за архів), візує керівник служби діловодства 
та затверджує керівник установи.

262. Відбір зазначених груп документів здійснюється на підставі 
номенклатури справ установи, а також Переліку типових документів, 
що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого



самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із строками 
зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 
№ 578/5 шляхом перегляду кожного аркуша справи. Одночасно перевіряються 
якість і повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків 
зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених 
правил оформлення документів та формування справ.

Забороняється відбір документів для подальшого зберігання або 
знищення на підставі заголовків справ в опису або номенклатурі справ.

З метою недопущення неправильного формування справ при здійсненні 
експертизи цінності документів, включених до такої справи, проводиться 
поаркушний перегляд усіх документів справи, переформування справи 
відповідно до строків зберігання документів та вносяться відповідні зміни до 
номенклатури справ.";

"265. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, 
складається у двох примірниках, як правило, на справи всієї установи. 
Якщо в акті зазначено справи кількох структурних підрозділів, їх найменування 
зазначаються перед групою заголовків справ цього підрозділу. 
Назви однорідних справ, відібраних до знищення, вносяться в акт під загальним 
заголовком із зазначенням кількості справ, уключених до кожної групи. 
Акти про вилучення документів для знищення мають валову нумерацію, 
починаючи з № 1.

Справи включаються в акт про вилучення для знищення документів, 
не внесених до НАФ, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився 
до 01 січня року, в якому складено акт. Наприклад, справи з трирічним строком 
зберігання, закінчені у 2014 році, можуть включатися в акт, що буде складений 
не раніше 01 січня 2018 року, з п’ятирічним строком зберігання -  
не раніше 01 січня 2020 року, з урахуванням приміток, зазначених 
у відповідних переліках документів зі строками зберігання.";

"270. Під час складання описів справ слід дотримуватися таких вимог: 
справи кожного року складають річний розділ опису справ; 
порядок нумерації справ в опису -  валовий за кілька років; 
заголовки справ вносять до опису відповідно до прийнятої схеми 

систематизації, як правило, на основі номенклатури справ (за необхідності 
заголовки справ редагуються та уточнюються);

кожна справа вноситься до опису під самостійним порядковим номером 
(якщо справа має кілька томів або частин, кожний том або частина вносяться до 
опису під окремим номером);

графи опису оформлюються відповідно до відомостей, зазначених на 
обкладинці (титульному аркуші) справи; у разі внесення до опису кількох справ 
підряд з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої 
справи, а всі інші однорідні справи позначаються словами "те саме", при цьому 
інші відомості про справи вносяться до опису повністю (на кожному новому 
аркуші опису заголовок відтворюється повністю);

графа опису "Примітка" використовується для відміток про особливості 
фізичного стану справ, про передачу справ іншим структурним підрозділам 
установи або іншій установі, про наявність копій документів у справі.

Для розподілу справ відповідно до схеми систематизації передбачено такі 
правила:
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справи відносяться до того року, в якому їх запровадили в діловодстві або 
в якому вони надійшли до структурного підрозділу для продовження;

плани, звіти, кошториси й документи до них відносяться до того року, на 
який або за який їх складено, незалежно від дати їх складання;

перспективні плани відносять до початкового року їх дії, а звіти за ці 
роки - до останнього року звітного періоду;

справи, які розпочато в одному структурному підрозділі та передано для 
продовження до іншого підрозділу, належать тому підрозділу, де їх завершено 
(при цьому назва першого підрозділу береться в дужки і пишеться назва 
останнього).

До кожного річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання, 
тривалого (понад 10 років) зберігання та описів справ з кадрових питань 
(особового складу) складають передмову, що є елементом довідкового апарату 
до річного розділу зведеного опису справ.

Передмова до опису складається з двох частин: 
перша - історія установи-фондоутворювача; 
друга - історія фонду.
У першій частині передмови наводять у хронологічній послідовності 

відомості про зміни за відповідний період, що відбулися у напрямах діяльності 
установи, її назві, підпорядкуванні, структурі, у другій - стисло характеризують 
зміст і повноту документів у справах, висвітлюють особливості формування та 
описання справ, їх систематизації в опису. Передмову підписують укладач 
опису та керівник архіву установи (особа, відповідальна за архів).";

"275. Зведені описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) 
зберігання, та по особовому складу (додатки 29 -  31) складають на основі 
річних розділів описів справ структурних підрозділів, у тому числі 
відокремлених структурних підрозділів без статусу юридичної особи.";

"277. Описи справ з кадрових питань (особового складу) установ, 
у діяльності яких утворюються документи НАФ, складають у трьох 
примірниках. Погоджені ЕПК відповідного державного архіву описи 
затверджує керівник установи. Перший примірник річного розділу опису 
зберігається в архіві установи як недоторканний, а другий є робочим 
і використовується в практичній роботі. Третій надсилається для контролю 
державному архіву (архівному відділу міської ради), у зоні комплектування 
якого перебуває установа.

Описи справ з кадрових питань (особового складу) установ, у діяльності 
яких не створюються документи НАФ, складають у двох примірниках. 
Після погодження описів ЕПК державного архіву їх затверджує керівник 
установи. Перший примірник річного розділу опису зберігається в архіві 
установи як недоторканний, а другий є робочим і використовується в 
практичній роботі.";

"279. Оформлення справ постійного, тривалого (понад 10 років) 
зберігання та з кадрових питань (особового складу) передбачає систематизацію 
документів, нумерацію аркушів у справі, складення внутрішнього опису 
документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість 
аркушів і про особливості фізичного стану та формування справи, підшивання 
або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.
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Систематизація документів у справі передбачає розміщення документів з 
хронологією надходження або створення (від січня по грудень).

Нумерація аркушів справ здійснюється з метою забезпеченн 
збереженості та закріплення порядку розташування документів, уключених ; 
справу. Усі аркуші справи нумерують арабськими цифрами валовок 
нумерацією в правому верхньому куті простим м’яким олівцем або механічню» 
нумератором. Аркуші засвідчувального напису та внутрішнього опису 
нумеруються окремо. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для 
нумерації аркушів справи, аркушів засвідчувального напису та внутрішнього 
опису забороняється.

Аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, 
нумеруються в кожному томі (частині) окремо.

Аркуш формату, більшого, ніж формат А4, підшивається з одного боку і 
нумерується як один аркуш у правому верхньому куті, а потім фальцюється на 
формат А4.

У разі наявності багатьох помилок у нумерації аркушів справи в 
діловодстві здійснюється їх перенумерація, під час якої старі номери 
закреслюються однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер аркуша.

У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи 
допускається застосування літерних номерів аркушів (135-а, 135-6 тощо).

Внутрішній опис документів складається до деяких категорій справ, що 
містять унікальні документальні пам’ятки, документи з грифом "Для 
службового користування", судові справи, справ, назви яких не повністю 
розкривають їх зміст (накази (у т.ч. з кадрових питань (особового складу), 
розпорядження, доручення, акти, протоколи, висновки, відомості тощо), а 
також до справ з кадрових питань (особового складу) (карток з обліку 
особового складу; особових справ; контрактів, трудових договорів, що 
замінюють накази з кадрових питань (особового складу); розрахунково- 
платіжних відомостей (особових рахунків), а в разі їх відсутності — 
розрахункових відомостей із виплати заробітної плати; незатребуваних 
особистих документів працівників).

Внутрішній опис (додаток 32) складається на окремому аркуші за 
формою, що містить відомості про порядкові номери документів справи, їх 
індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких розташований 
кожен документ.

До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому 
наводяться цифрами та словами кількість документів, що включені до опису, та 
кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується його 
укладачем. Якщо справу оправлено або підшито попередньо без внутрішнього 
опису, то його бланк підклеюється до внутрішнього боку лицьової обкладинки 
справи.

Зміни складу документів справи (включення додаткових документів, їх 
виключення, заміна оригіналів копіями тощо) відображаються в графі 
"Примітки" із посиланням на відповідні документи (накази, акти тощо) і до 
внутрішнього опису складається новий підсумковий запис

Засвідчувальний напис справи складається з метою обліку кількості 
аркушів у справі та фіксації особливостей їх нумерації.
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Засвідчувальний напис (додаток 35) складається на окремому аркуші, що 
вміщується в кінці справи, у друкованих примірниках справ (облікові журнали, 
звіти тощо) - на зворотному боці останнього чистого аркуша.

У засвідчувальному написі зазначаються цифрами і літерами кількість 
аркушів у справі та окремо через знак "+" (плюс) кількість аркушів 
внутрішнього опису, якщо він є.

У засвідчувальному написі застерігаються такі особливості нумерації 
документів справи:

наявність літерних та пропущених номерів аркушів;
номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками

тощо;
номери великоформатних аркушів;
номери конвертів з укладеннями і кількість аркушів укладень.
Засвідчувальний напис підписується особою, яка його склала. 

Усі наступні зміни в складі та стані справи (пошкодження аркушів, 
заміна документів копіями, приєднання нових документів тощо) зазначаються 
у засвідчувальному написі із посиланнями на відповідний виправдовувальний 
документ (наказ, акт).

У разі значного обсягу перенумерації аркушів у справі в кінці її 
складається новий засвідчувальний напис. Старий засвідчувальний напис 
закреслюється і зберігається у справі постійно.

Оправлення справ здійснюється з метою збереження їх фізичного стану. 
Документи, що містяться у справі, підшивають на чотири проколи 
спеціальними суровими нитками або дратвою. Справи постійного, тривалого 
(понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) 
оправляються у тверду обкладинку з картону. При цьому металеві скріплення 
(скріпки, шпильки) вилучаються з документів.

Під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється 
торкатися їх тексту. Якщо текст документів надруковано надто близько до їх 
лівого краю, то потрібно наростити корінці документів папером тієї самої 
якості, що й носії тексту документів. ";

"282. Після закінчення діловодного року до написів на обкладинках 
справ постійного (в установах, де створюються документи НАФ), 
тривалого (понад 10 років) зберігання, та з кадрових питань (додаток 33) 
вносяться необхідні уточнення, перевіряється відповідність заголовків справ 
на обкладинці змісту підшитих документів, вносяться у разі потреби 
до заголовка справи додаткові відомості (проставляються номери наказів, 
протоколів, зазначаються види і форми звітності тощо).";

"284. На обкладинках справ (титульних аркушах) зазначають кількість 
аркушів у справі відповідно до засвідчувального напису (без врахування 
аркушів внутрішнього опису та засвідчувального напису).

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), 
проставляються дати першого і останнього документів кожного тому (частини). 
У разі зазначення точної календарної дати проставляється число, місяць і рік. 
Число і рік позначаються арабськими цифрами, місяць пишеться словом.";

"288. Справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, 
по особовому складу через два роки після завершення їх ведення передаються
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до архіву установи в упорядкованому стані для подальшого зберігання 
та користування.

Підготовка справ структурного підрозділу для передання до архіву 
установи включає перевіряння правильності формування документів у справи, 
відповідність заголовків справ змісту вміщених до справ документів, 
оформлення документів кожної справи, оформлення справ та відповідність 
справ номенклатурі, затвердженій керівником установи.

У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ працівники 
структурних підрозділів зобов’язані їх усунути.

Справи до архіву установи доставляються працівниками її структурних 
підрозділів у картонних теках на зав’язках.

У разі відсутності справ структурних підрозділів, що значаться в описах, 
уживаються заходи, передбачені 261 цієї Інструкції.

Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання можуть 
передаватися до архіву установи за рішенням її керівника.";

"291. Приймання -  передача кожної справи здійснюється працівником 
архіву установи в присутності працівника структурного підрозділу, який 
передає упорядковані та оформлені справи. При цьому в кожному примірнику 
опису справ робляться позначки про прийняття тієї або іншої справи.

292. Справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання 
та з кадрових питань (особового складу) передаються до архіву установи 
за описами, складеними за вимогами, визначеними у пункті 270 цієї Інструкції.

У кінці кожного примірника опису справ робляться цифрами та словами 
позначки про фактичну кількість справ, що передані до архіву установи, 
номери справ, що відсутні, дату приймання-передавання справ і ставляться 
підписи осіб, які здавали та приймали справи.

Один примірник опису повертається структурному підрозділу, усі інші 
залишаються в архіві установи.".
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Додаток 35 
до Інструкції 
(пункт 279)

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ № _  
(РОЗДІЛУ ОПИСУ, ЗАКІНЧЕНОГО ОПИСУ)

У справі (розділі опису, закінченому описі) підшито і пронумеровано
_________________ аркушів;
у тому числі літерні номери___________ ;
пропущені номери____________ _
+ аркушів внутрішнього опису__________

Особливості фізичного стану та 
формування справи

Номери аркушів

1 2

Посада особи, яка склала
засвідчувальнии напис

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

20 року

Формат А4 (210 х 297).




