
Оксана ЗАЛУЖЕЦЬ,
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КУ «Центр ПРПП»



Слід враховувати типологію наказу. Все, що стосується наказу: як його

складають, де та як його реєструють, як та до якої справи він буде

сформований – все це залежить від того, до якого виду відноситься

конкретний наказ. Відповідно до ст. 16 Переліку №578/5 накази

поділяють на 4 групи. Підставою для поділу є строк зберігання

документа. Після спливу цього визначеного строку зберігання

документи можна вилучити для знищення за умови експертизи їх

цінності



НАКАЗИ 
поділяються:

накази з основної 
діяльності 

накази з 
адміністративно-

господарських 
питань 

накази з кадрових 
питань тривалого 
строку зберігання 

накази з кадрових 
питань 

тимчасового строку 
зберігання 



В наказах з 
основної 

діяльності 

фіксуються 
рішення, які 
стосуються 
роботи всієї 
установи чи 

окремих 
підрозділів

зберігаються 
постійно (до 
ліквідації 
установи)



накази з 
адміністративно-

господарських 
питань 

переважно ситуативні накази, 
пов'язані з господарським 

облаштуванням та 
забезпеченням установи

зберігаються 
протягом 5 років



тривалого строку 
зберігання 

з приводу прийняття на роботу, 
переміщення, стажування, надання 

відпусток по догляду за дитино та без 
збереження заробітної плати, 

заохочення, звільнення працівника, 
оплату праці тощо

зберігаються 
протягом 75 років

тимчасового строку 
зберігання 

короткострокові 
відрядження, 

звернення стягнень, 
надання  щорічних 
основних відпусток, 

та відпусток у 
зв’язку із навчанням

зберігаються 
протягом 5 років



Накази реєструються і формуються у справи

залежно від строків зберігання у межах одного

календарного року. Відтак у кожному закладі

освіти щороку повинно бути заведено та вестись

щонайменше 4 журнали реєстрації наказів та 4

справи з наказами





На початку кожного діловодного 
року нумерацію в Журналі 

реєстрації наказів слід 
поновлювати, вона не повинна 
«продовжуватись» у наступному 
році. Наприклад, якщо останній 

наказ у Журналі реєстрації 
наказів з кадрових питань 

тривалого зберігання 
зареєстрований у 2021 році за 

№368, то перший наказ у цьому 
Журналі у 2022 році має бути 

зареєстрований під №1



Використовуйте 
рекомендовані 

індекси. З метою 
полегшення 

інформаційно-
пошукової 

роботи. Радимо 
користуватись 
індексами, які 
присвоювати 

кожному наказу

Рекомендовані 
використовувати такі  

літерні частини 
індексів для наказів з 
основної діяльності –

без зазначення 
літерного індексу; для 

наказів з 
адміністративно-

господарських питань –
«АГ»; для наказів з 
кадрових питань 

тривалого зберігання –
«к/тр»; для наказів з 

кадрових питань 
тимчасового 

зберігання – «к/тм»



Оригінал наказу може 
бути лише один. Відтак, 
до справи формуються 
оригінали наказів, а до 
особових справ – копії



Документи-
підстави для 
наказів 
(наприклад, 
заяви, доповідні 
записки тощо) 
слід формувати 
до окремою або 
іншої справи



Накази про прийняття, відпустки, звільнення рекомендовано 

складати за типовими формами

За загальним правилом накази з кадрових питань оформлюють 

на бланках або стандартних аркушах паперу формату А4. 

При складені наказів за формами, відмінними від типових:

1) треба зазначити всі показники, передбачені типовою формою; 

2) слід враховувати вимоги Національного стандарту України 

«Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту від 07.04.2003 року №55. 



За потреби доповнюйте типові форми наказів

іншими показниками. Дане правило є

логічним продовженням попередньої тези,

оскільки не завжди типові форми можуть

врахувати специфіку кожної конкретної

ситуації, організації чи навіть вимог

законодавства. Відтак не лише можливо, а

інколи й необхідно доповнювати типові форми

наказів додатковими положеннями



Накази з кадрових питань слід складати відповідно до ДСТУ

4163-2003 та глави 9 розділу ІІ Правил №1000/5. Дане правило

стосується, в першу чергу, випадків складання наказів, які не

стосуються прийняття, звільнення та відпусток працівників

та для яких не затверджено типових форм. В такому разі слід

керуватись наступними положеннями: основними

реквізитами будь-якого наказу є: назва установи, назва виду

документа, дата наказу, реєстраційний індекс, місце

складання, заголовок, текст, підстава, підпис, відмітка про

ознайомлення; заголовок має бути коротким, його структура

повинна виглядати наступним чином: прийменник «Про» +

віддієслівний іменник + прізвище, ініціали працівника, якого

стосується розпорядча дія.



Наприклад: «Про прийняття на роботу Петренка В.С.»; текст

кадрового наказу, як правило, містить дві частини:

констатуюча (преамбула) та розпорядча. У констатуючій

частині вказують підставу або мету видання наказу.

Преамбулу можна сформулювати словами «На виконання», «З

метою» тощо; преамбула не є обов'язковою частиною тексту

кадрового наказу - без преамбули зазвичай оформлюють

накази про прийняття, переведення, звільнення; замість слова

НАКАЗУЮ в кадрових наказах можна використовувати

конкретні дієслова. Розпорядчу частину наказу з кадрових

питань починають, як правило, з дієслова у формі інфінітива

великими літерами: ПРИЙНЯТИ, ПЕРЕВЕСИ, ЗВІЛЬНИТИ,

ВІДРЯДИТИ, НАДАТИ, ОГОЛОСИТИ тощо; слово НАКАЗУЮ

слід використовувати у кадрових наказах, якщо текст наказу

містить кілька рішень: наприклад, «звільнити Іваненка»,

«бухгалтерії виплатити компенсацію» тощо. Такий текст слід

ділити на пункти (підпункти) арабськими цифрами



ВАШ БЛАНК

НАКАЗ 

_______________                                                                                         № _______________

Про надання Івановій І.І 

відпустки без збереження заробітної плати

НАДАТИ:

ІВАНОВІЙ Іванні Іванівні, вчителю початкових класів, відпустку  без збереження 

заробітної плати у зв’язку із сімейними обставинами  тривалістю 7 (сім) календарних днів 

з _____________ по ___________ (ст. 26 ЗУ «Про відпустки»).

Підстава: заява ПІБ від ___________ зареєстрована за № ______

Директор Яснівського НВК                                                                 БОРКО Степан             

З наказом ознайомлена:                                                                         Іванова І.І.

ЗРАЗОК



Обов’язково потрібно ознайомлювати із кадровим

наказом працівника, якого стосується наказ. Згідно з

п. 11 глави 9 розділу ІІ Правил №1000/5 з

розпорядчим документом з кадрових питань

(особового складу) обов’язково ознайомлюють

згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику

документа чи на спеціальному бланку проставляють

свої підписи із зазначенням дати ознайомлення.




