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Група № 45 

Урок № 31-32 

Тема уроку: Формування справ: основні вимоги. Оформлення справ.Оформлення 

обкладинки справ. 

Мета уроку:  

 Навчальна – формувати навички  формування справ на підприємстві, засвоїти 

оформлення справ. 

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:  

Формування документів у справи 

Опрацьовані документи для передання на зберігання до архіву потрібно сформувати 

у справи відповідно до чинних правил і складання їх описів, дотримуючись таких загальних 

правил: 

 вміщувати у справи тільки виконані документи відповідно до заголовків справ 

у номенклатурі; 

 групувати у справи документи, виконані протягом одного календарного року, 

за винятком перехідних та судових справ (ведуться протягом кількох років до їх завершення), 

особових справ (формуються протягом періоду роботи особи в цій установі), документів 

виборчих органів та їх постійних комісій, депутатських груп (формуються за період 

їх скликання), документів навчальних закладів, що характеризують навчально-виховний процес 

(формуються за навчальний рік), документів театрів, що характеризують сценічну діяльність 

(формуються за театральний сезон), справ фільмів, рукописів, історій хвороб; 

 вміщувати у справи лише оригінали або у разі їх відсутності — засвідчені 

в установленому порядку копії документів; 

 не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, розмножених 

копій та документів, що підлягають поверненню; 



 до справи включати документи тільки з одного питання або групи споріднених 

питань, що становлять єдиний тематичний комплекс; 

 окремо групувати у справи документи постійного, тривалого (понад 10 років), 

тимчасового зберігання; 

 за обсягом справа постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання не повинна 

перевищувати 250 аркушів (не більше ніж 40 мм завтовшки). 

Коли цього вимагає специфіка роботи підприємства, документи постійного і тимчасового 

зберігання, пов’язані з вирішенням одного питання, як виняток можуть тимчасово групуватися 

впродовж року в одну справу. Після закінчення року або вирішення питання ці документи 

повинні вміщуватися в окремі справи згідно з номенклатурою справ за таким принципом: 

до однієї справи вміщуються документи тільки постійного зберігання, а до іншої — тимчасового. 

Документи групуються у справи в хронологічному та/або логічному порядку. Положення, 

правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими документами, групуються разом із такими 

документами. Якщо вони затверджені як самостійні документи, їх формують в окремі справи 

за видами і хронологією. Накази (розпорядження) з питань основної діяльності установи, 

з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань (особового складу) групуються 

у різні справи. 

Не дозволяється групувати в одну справу кадрові накази, а також документи тривалого (75 

років) і тимчасового (п’ять років) зберігання. 

Накази з кадрових питань (особового складу), що стосуються різних напрямів діяльності 

установи (приймання на роботу, звільнення, преміювання, відрядження, відпустки тощо), слід 

групувати в окремі справи. Якщо різних видів наказів з кадрових питань (особового складу) 

створюється незначна кількість, їх дозволяється групувати за строками їх зберігання: в одну 

справу — накази тривалого строку зберігання, в іншу — тимчасового строку зберігання. 

Щодо формування особової справи працівника, то відповідно до п. 12 глави 2 розділу IV 

наказу № 1000/5 вона має включати: 

 внутрішній опис документів, включених до справи; 

 заяву про приймання на роботу (контракт); 

 направлення або подання; 

 особовий листок з обліку кадрів; 

 автобіографію; 

 документи про освіту (копії); 

 копії або виписки з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) 

про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника тощо; 

 доповнення до особового листка з обліку кадрів; 



 довідки й інші документи. 

Не включаються до особової справи копії наказів і розпоряджень про стягнення, 

заохочення, зміну прізвища працівника тощо. Ця інформація заноситься до трудової книжки 

(крім відомостей про стягнення) або у доповнення до особового листка з обліку кадрів або до 

трудової книжки. 

Оформлення справ 

Оформлення справ залежно від строків зберігання документів здійснюється у повному 

або спрощеному (частковому) вигляді. Справи постійного і тривалого (понад 

10 років) зберігання, у тому числі справи з кадрових питань (особового складу), оформляють 

за повною процедурою. Оформлення таких справ передбачає: 

 систематизацію документів у справі (розміщення документів у справі за хронологією 

надходження або створення); 

 нумерацію аркушів у справі; 

 складання (за необхідності) 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. 

До деяких категорій справ складають внутрішній опис документів. 

Внутрішній опис документів справи — це обліковий документ, який містить відомості 

про порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, заголовки і номери аркушів справи, 

на яких розміщено кожен документ. Необхідність складання внутрішнього опису документів 

окремих справ визначається інструкцією з діловодства на підприємстві. Внутрішній опис 

складають на окремому аркуші, її підписує укладач. До внутрішнього опису оформляють 

підсумковий запис, у якому зазначають цифрами і словами кількість документів, включених 

до опису, і кількість аркушів внутрішнього опису. Якщо справу оправлено або підшито раніше 

без внутрішнього опису, то його бланк підклеюють з внутрішнього боку лицьової обкладинки 

справи. 

Зміни складу документів справи (включення додаткових документів, їх вилучення, заміну 

оригіналів копіями тощо) відображають у графі «Примітки» з посиланням на відповідні 

документи (акти, накази тощо) і до внутрішнього опису складають новий підсумковий запис. 

Складання внутрішнього опису розглянемо на прикладі особової справи працівника. Внутрішній 

опис складається за уніфікованою формою (додаток 16 до Правил, затверджених 

наказом  № 1000/5). 



З метою обліку кількості аркушів у справі та фіксації особливостей їх нумерації 

складається засвідчувальний напис (додаток 17 до вищезазначених Правил). Документ 

складається на окремому аркуші, що вміщується в кінці справи, у друкованих примірниках справ 

(облікові журнали, звіти тощо) — на зворотному боці останнього чистого аркуша. 

Документи тимчасового зберігання (за винятком первинної бухгалтерської документації 

і документів із грифом «Для службового користування» й іншими грифами обмеженого доступу), 

що сформовані у справи, зберігають у теках із зав’язками та/або швидкозшивачах. 

Їх не підшивають і не нумерують, а також не проводять уточнення елементів оформлення 

обкладинки. Таким чином здійснюють часткове оформлення справ. 

Щороку структурні підрозділи або посадові особи, які відповідають за діловодство 

на підприємстві, складають опис справ. На справи тимчасового (до 10 років) зберігання описи 

не складаються. Документи постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових 

питань (особового складу) обов’язково описують через рік після завершення справ у діловодстві. 

У разі ліквідації чи реорганізації підприємства такі описи складаються також обов’язково. 

Оформлення обкладинки справ 

Обкладинку справ постійного і тривалого зберігання оформляють за встановленою 

формою (див. додаток 6.6). 

Оформлення обкладинки справ постійного терміну зберігання робиться чорним чорнилом 

або чорною тушшю; тимчасового зберігання - синім чорнилом або за допомогою наклеєних на 

обкладинку паперових ярликів. 

На обкладинці справи загального провадження зазначається повна та офіційно прийнята 

скорочена назва органу структурного підрозділу, в якому заведена та закінчена справа, гриф 

секретності, діловодний номер справи, номер тому, заголовок, крайні дати документів, кількість 

аркушів, термін зберігання справи, номер статті переліку та, за потреби, інші відомості. 

На обкладинці справи, яка підлягає зберіганню в архіві, передбачається місце для 

архівного шифру, який містить номер фонду, номер опису та номер справи. 

Заголовок справи загального провадження, перенесений на обкладинку з номенклатури, 

наприкінці поточного року уточнюється. У справах з наказами, протоколами засідань колегій та 

нарад ставляться їх крайні номери. У разі потреби на окремі документи, які мають важливе 

значення, складається анотація. 

Після закінчення діловодного року до написів на обкладинках справ постійного і 

тривалого зберігання вносять необхідні уточнення, перевіряють відповідність заголовків справ 

на обкладинці змісту підшитих документів. У разі необхідності до заголовка справи вносять 

додаткові відомості (проставляють номери наказів, протоколів, вказують види і форми звітності 

тощо). 



Дата на обкладинці має відповідати року заведення і закінчення справи; у справі, що 

містить документи років, що передували рокові утворення справи, під датою робиться 

запис: (знаходяться документи за роки). 

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляють крайні 

дати документів кожного тому (частини). Позначення дати містить число, місяць і рік. Число і 

рік записують арабськими цифрами, назву місяця - словом. 

На обкладинці проставляють номер справи за описом і (за погодженням з відомчим 

архівом) номер опису і фонду. 

У разі зміни назви установи (її структурного підрозділу) протягом періоду, охопленого 

документами справи, або під час передавання справи до іншої установи (структурного 

підрозділу), на обкладинці дописують нову назву 

Документи постійного й тимчасового зберігання (10 та більше років) підшиваються або 

переплітаються в обкладинки з твердого картону Документи тимчасового зберігання (до 10 

років) допускається підшивати у м'які обкладинки. 

Документи до справ підшиваються міцною ниткою в три-чотири проколи або 

переплітаються друкарським способом. При підшиванні справи з документів виймаються 

скріпки. 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Що таке номенклатура справ? 

 Які вимоги до формування справи? 

 В якому порядку формуються справи? 

 Як оформити обкладинку справ? (Перерахуйте необхідні відомості, що зазначають на 

обкладинці) 

 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

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

 

 

 

 


