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Група № 45 

Урок № 34 

Тема уроку: Складання описів справ. Підготовка справ до подальшого використання і 

зберігання. 

Мета уроку:  

 Навчальна – формувати навички складання описів справ, засвоїти навички 

використання справ і їх зберігання на підприємстві. 

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:  

Структурні підрозділи підприємства зобов’язані описувати документи постійного і 

тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через рік після 

завершення справ у діловодстві. Із цією метою складають описи справ. У разі ліквідації або 

реорганізації підприємства описи в обов’язковому порядку складають також і на справи 

тимчасового (до 10 років) зберігання. 

Описи справ ведуть упродовж декількох років з використанням єдиної наскрізної 

нумерації. 

Під час складання описів справ необхідно дотримуватися таких вимог: 

 номер опису структурного підрозділу повинен складатися з: 

1) цифрового позначення структурного підрозділу за номенклатурою справ; 

2) початкової літери назви категорії документів, включених в опис. Так, для справ 

постійного зберігання вказують букву «П», для справ тривалого (понад 10 років) зберігання — 

«Т», для справ з кадрових питань (особового складу) — «К» або «ОС»; 

3) чотирьох цифр року, в якому розпочато справи, включені в опис. 

Наприклад, опис справ постійного зберігання структурного підрозділу № 04, які 

обліковуються за номенклатурою справ і заведені у 2019 році, матиме номер 04 П — 2019; 

 справи кожного року складають річний розділ опису справ; 



  порядок нумерації справ в описі — валовий за декілька років; 

  заголовки справ вносять до опису відповідно до прийнятої схеми систематизації, 

зазвичай, на основі номенклатури справ (за необхідності заголовки справ редагують і 

уточнюють); 

 кожну справу вносять до опису під самостійним порядковим номером. Якщо справа 

складається з декількох томів (частин), то кожен том (частину) вносять до опису під 

окремим номером; 

 у разі внесення в опис декількох справ підряд з однаковим заголовком наводять 

повністю тільки заголовок першої справи, а всі інші однорідні справи позначають 

словами «те саме». При цьому інші відомості про справи вносять в опис повністю. На 

кожному новому аркуші опису заголовок відтворюють повністю; 

 графи опису заповнюють відповідно до відомостей, винесених на обкладинку 

(титульний аркуш) справи; 

 графу «Примітка» використовують для відміток про особливості фізичного стану 

справ, про передачу справ іншим структурним підрозділам, про наявність копій 

документів у справі. 

Крім того, врахуйте такі правила для розподілу справ відповідно до схеми 

систематизації : 

— справи відносяться до того року, в якому їх запровадили в діловодстві або в 

якому вони надійшли до структурного підрозділу для продовження; 

— плани, звіти, кошториси і 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 вони завершені. При 

цьому назва першого підрозділу береться в дужки і пишеться назва останнього. 

У кінці опису роблять підсумковий запис із зазначенням (цифрами і прописом) 

кількості справ, що обліковуються за описом, першого й останнього номерів справ в 

описі, а також обумовлюють особливості нумерації справ в описі (літерні і пропущені 

номери справ). 

У річний розділ опису вносять також справи, не завершені впродовж календарного року 

У такому разі в кінці річних розділів опису кожного подальшого року вказують: 

«Документи за цей рік див. також у розділі за _____ рік, № __». Графи 4 і 5 опису при 

цьому не заповнюють. 



Опис справ структурного підрозділу складають у 2 примірниках. 

Перший примірник передається разом зі справами до архіву підприємства, 

а другий залишається як контрольний примірник у структурному підрозділі. Опис справ 

підписується його укладачем, узгоджується з керівником служби діловодства і 

затверджується керівником структурного підрозділу. 

 Наведемо приклад складання опису справ з особового складу відділом кадрів. 

 



 

Отже: 

 Закінчені в діловодстві документи групують у справи відповідно до 

номенклатури справ. 

 Залежно від строків зберігання документів здійснюють повне або часткове 

(спрощене) оформлення справ. 

 Відомості про порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, 

заголовки і номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ, вносять у 

внутрішній опис документів справи. 

 Документи, що містяться у справі, підшивають на 4 проколи спеціальними 

суровими нитками або дратвою. А справи постійного, тривалого (понад 10 років) 

зберігання і з кадрових питань (особового складу) оправляють у тверду обкладинку з 

картону. 

 Структурні підрозділи підприємства через рік після завершення справ у 

діловодстві зобов’язані описувати документи постійного і тривалого (понад 10 років) 

зберігання, а також з кадрових питань (особового складу) шляхом складання опису 

справ. 

 

 

  



 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Коли описуються справи? 

 Які вимоги до опису справ? 

 Скільки примірників складають опису  справи структурного підрозділу? 

 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


