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Група № 45 

Урок № 18 

Тема уроку: Критерії вибору реєстраційних форм. Документи, що підлягають 

реєстрації. 

Мета уроку:  

Навчальна - формувати вміння при виборі критерій  реєстраційних форм в 

управлінській діяльності. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

Реєстрація документів полягає у фіксації факту створення або надходження доку-

мента шляхом проставлення на ньому умовних позначень — реєстраційних індексiв з по-

дальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ. 

Реєструються документи з метою забезпечення їх обліку, контролю виконання і 

оперативного використання наявної в них інформації. Як правило, реєстрація документів 

здійснюється централізовано. Децентралізована реєстрація припускається в установах з 

обсягом документообігу понад 10 тис. документів на рік, з територіально роз’єднаними 

структурними підрозділами та у випадках, викликаних специфікою діяльності установи. 

Місце реєстрації документів закріплюється в інструкції з діловодства установи, до якої до-

дається затверджений керівником (власником) установи перелік документів, що не 

підлягають реєстрації (див. додаток 8/2). 

Реєстрації підлягають всі документи, що потребують обліку, виконання і викори-

стання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгал-

терські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в установі, так і ті, що 

надходять від інших установ і приватних осіб. 

Кожний документ реєструється у даній установі лише один раз: вхідні — у день 

надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час, 

створювані — у день підписання або затвердження. В разi передачі зареєстрованого доку-

мента з одного структурного підрозділу в інший повторно він не реєструється. 



Реєстрація документів проводиться в межах груп залежно від найменування, виду, 

автора і змісту. Окремо, наприклад, реєструються Закони України, акти та кореспонденція 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також 

органів місцевої влади, накази керівника з основної діяльності, накази щодо особового 

складу та про відрядження, рішення колегії, акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності, бухгалтерські зведення, звернення громадян, заявки на матеріально-технічне 

постачання. У процесі реєстрації документам надаються умовні позначення — 

реєстраційні індекси, які складаються з порядкових номерів у межах типу документів, що 

реєструються і доповнюються індексами за номенклатурою справ, питань діяльності, ко-

респондентів тощо. 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 За якими критеріями обирають реєстраційні форми? 

 Яка мета реєстрації документів? 

 Які документи підлягають реєстрації? 

 Як групуються документи перед їх реєстрацією? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 


