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Група № 45 

Урок № 22 

Тема уроку:  Порядок проходження вихідних і внутрішніх документів в 

процесі їх підготовки.Вихідні документи. Відправка документів.    

Мета уроку:  

 Навчальна – формувати навички  проходження вихідних і внутрішніх документів в 

установі , засвоїти процес їх підготовки для прийняття та відправлення діловодними 

службами. 

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:  

Порядок проходження, опрацювання та відправлення вихідної 

кореспонденції.   

Коло питань: проходження документів у структурних підрозділах, вимоги до 

документiв, що вiдправляютьcя канцелярiєю; вiдправлення документiв поcтiйним 

кореcпондентам; вiдправлення кореcпонденцiї за кордон. 

 Порядок проходження кореспонденції 

На розгляд першого керівника організації передаються: 

Закони України; постанови Верховної Ради України; Укази та розпорядження 

Президента України, доручення Адміністрації Президента України; постанови, 

розпорядження, протоколи засідань та доручення кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти та науки України; запити та звернення депутатів України; листи, що 

надходять від структурних підрозділів за підписом їх перших керівників; кореспонденція 

міністерств і відомств України, а також органів місцевої влади за підписом перших 

керівників; звернення громадян відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про 

звернення громадян». 



На розгляд заступника керівника за напрямками подаються: 

— доручення органів державного управління вищого рівня, доповіді, інформація, 

листи, телеграми та інші документи; 

— кореспонденція міністерств і відомств, а також органів місцевої влади за 

підписом заступників, керівників, але тих, що не виконують обов’язки перших осіб. 

Якщо в документах порушуються питання, що мають розв’язуватись керівником,  

заступник доповідає йому про це, подає необхідні матеріали і вносить свої пропозиції.  

Під час перебування керівника у відрядженні або відпустці всі документи 

розглядає перший його заступник.  

Кореспонденція, що передається керівникові, попередньо розглядається 

концелярією або секретарем-референтом, який визначає, кого треба ознайомити з 

документом. 

Резолюції на документах повинні містити ясні та вичерпні вказівки про порядок та 

характер виконання документа й включати такі обов’язкові елементи: 

— прізвище особи, відповідальної за виконання документа (якщо таких осіб 

декілька,  то відповідальним за виконання документа в цілому є особа, яка вказана 

першою); 

— зміст дій для виконання документа (доручення); 

— конкретний термін виконання; 

— особистий підпис керівника; 

— дату розгляду документа. 

Після розгляду пошти керівниками установи секретар-референт ще раз переглядає 

документи, за необхідністю уточнює виконавців, зміст доручення, термін виконання, що 

вказано в резолюції. 

Діловоди підрозділів одержують кореспонденцію від секретаря-референта, 

перевіряють правильність її надходження і негайно передають на розгляд своєму 

керівникові. Вони ж повинні забезпечувати збереження, облік та оперативне проходження 

кореспонденції. 

Розглянуті керівництвом підрозділів документи діловоди передають секретарю-

референту, про що робиться позначка в журналі вхідної кореспонденції. 

При одержанні від керівника підрозділу незареєстрованих документів їх також 

записують в журналі вхідної кореспонденції. При цьому зазначаються кореспондент, 

номер листа, дата відправлення, короткий зміст і дата одержання. 

Приймаючи документи для підпису у керівника, секретар-референт перевіряє 

правильність їх оформлення: зазначення точної адреси, короткого змісту, прізвища 



виконавця та номер його службового телефону, наявність необхідних віз. Неправильно 

оформлені документи повертаються виконавцю. 

Підписані керівництвом документи, у тому числі телеграми і телефакси, 

реєструються в журналі реєстрації вихідної кореспонденції. 

Доповідні записки керівників структурних підрозділів секретар-референт реєструє 

в журналі вхідної кореспонденції і після розгляду передає безпосередньо виконавцю під 

розписку у цьому ж журналі. 

 Проходження документів у підрозділах 

Діловодство в структурних підрозділах покладається його керівником на одного з 

працівників-діловодів. Його завданням є приймання, реєстрація, пошук, оформлення, 

зберігання, відправлення та контроль за виконанням документів у підрозділі.  

Щодня у встановлений час діловод підрозділу одержує кореспонденцію у 

секретаря-референта чи канцелярії. На кожному зареєстрованому документі, у журналі 

вхідної кореспонденції діловод на звороті останнього аркуша внизу зліва проставляє 

індекс підрозділу, порядковий номер, дату одержання документа. 

Подання документів на розгляд заступників керівника підприємства за напрямками 

здійснюється відповідно до розподілу обов’язків. Термінова кореспонденція і документи з 

дорученнями керівництва розглядаються негайно. 

Начальник підрозділу визначає безпосередньо виконавця документа і в разі 

потреби дає додаткові вказівки. Після розгляду документів керівництвом підрозділу 

діловод передає їх виконавцям згідно з резолюцією. 

Закони України, Постанови та інші акти Верховної Ради України, укази та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерств чи інших вищестоячих 

органів діловод без затримки передає на розгляд керівництву, а після повернення –– 

виконавцю, при цьому постійно контролює проходження документів і забезпечує їх 

повернення секретарю-референту. 

Передача взятих на облік в підрозділі документів від одного виконавця іншому 

здійснюється тільки через діловода, який зберігає всі виконані документи у справах згідно 

із затвердженою номенклатурою, стежить за тим, щоб на період чергової відпустки, 

тривалого відрядження і т.ін. виконавець передав працівникові, який його заміщатиме, всі 

невиконані службові документи, а також документи, потрібні для роботи, про що 

робиться позначка в журналі. 

Після остаточного вирішення всіх питань, порушених у документі, виконавець 

робить на документі запис про результати розгляду та ставить свій підпис. 



За вказівкою керівника структурного підрозділу з документом, що надійшов для 

ознайомлення, повинні ознайомитися тільки ті працівники, які мають безпосереднє 

відношення до його виконання. Спеціалісти підрозділу зобов’язані терміново 

ознайомитися з документом, у разі потреби зробити виписки. Діловод також стежить за 

тим, щоб усі зареєстровані документи після виконання доручення і документи, передані 

працівникам підрозділу для ознайомлення, без затримки повертались для зберігання у 

справах поточного діловодства структурного підрозділу. 

 Опрацювання та відправлення вихідної кореспонденції 

Уся вихідна кореспонденція мусить оброблятися та відправлятися централізовано 

канцелярією або секретарем-референтом підприємства. Як правило, вона відправляється у 

день одержання від структурних підрозділів або наступного дня. 

Відправлення або передача працівникам підприємства документів без їх реєстрації 

в канцелярії неприпустима. 

Під час приймання від виконавців вихідних документів перевіряється: 

 правильність оформлення документа, розміщення на ньому реквізитів; 

 правильність зазначення адреси кореспондента; 

 наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього; 

 наявність віз на копіях документів, що залишаються у справах; 

 наявність на документі позначки про додатки; 

 відповідність кількості примірників кількості адресатів. 

Документи, що надсилаються водночас одному і тому ж адресату, вкладаються в 

один конверт, на якому проставляються реєстраційні номери всіх документів, які там 

знаходяться. Якщо оригінал документа підлягає поверненню, то на верхньому полі першої 

сторінки проставляється штамп ”Підлягає поверненню”. 

Оригінали наказів, планів, протоколів тощо необхідно залишати в установах — 

авторах цих документів. Підрозділам надсилаються їх другі примірники. 

Документи, які адресують постійним кореспондентам, рекомендується відправляти 

у конвертах з адресою одержувача та відправника, що виготовляються заздалегідь 

друкарським способом. У випадку надсилання кореспонденції до інших міст, крім 

найменування установи, посади та прізвища адресата, слід зазначати точну поштову 

адресу (ПІД адресата,поштовий індекс, вулиця, номер будинку ,місто, район,область). 

У разі відправлення кореспонденції за кордон після прізвища адресата вказується 

спочатку номер будинку, вулиця, місто, графство або штат, країна і поштовий індекс. 



             

  Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Який документ вважається вихідним? 

 Перерахуйте етапи проходження вихідного документа в установі? 

 Які документи є внутрішніми? 

 Які вказівки повинні зазначатися у резолюції? 

 Наведіть зразок  підписання конверта  по Україні та за кордон? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

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

         


	Порядок проходження, опрацювання та відправлення вихідної кореспонденції.

