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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

1.1 Сфера застосування 

● Інструкція розповсюджується на всі підрозділи Українського католицького 

університету (далі – УКУ, Університет) і встановлює єдину систему документування 

діяльності у паперовому вигляді, регламентує порядок роботи з документами від 

моменту їх створення чи надходження до відправлення або завершення у діловодстві 

та передачі на архівне зберігання. 

● Положення Інструкції з діловодства поширюються на всю службову документацію 

Університету у паперовому вигляді. 

● В Університеті може функціонувати альтернативна система електронного 

документообігу (діловодства), порядок роботи якої визначається окремим внутрішнім 

документом Університету. 

● Інструкція, її нові редакції та/або зміни до неї затверджуються наказом ректора УКУ. 

1.2 Посилання 

В Інструкції застосовуються положення таких законодавчо-нормативних документів: 

● Закон України «Про звернення громадян»; 

● Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»; 

● ДСТУ 4163-2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлення документів»; 

● «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях», затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 

1000/5. 

● «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів 

та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 

зазначенням строків зберігання документів», затверджений наказом Міністерства 

юстиції України від 12.04.2012 р.  № 578/5. 

● Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності 

документів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня     

2007 р. № 1004. 

1.3 Визначення  

В Інструкції використовуються такі терміни: 
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Діловодство (документаційне забезпечення управління) - сукупність процесів, що 

забезпечують  документування й організацію роботи з офіційними, службовими 

документами. 

Документ – матеріальний носій з реквізитами, що містить інформацію, основними 

функціями якого є  її  збереження та передавання у часі та просторі. 

Реквізит документу - обов’язковий елемент оформлення офіційного документу для його 

ідентифікації, організації обліку та надання йому юридичної сили. 

Документообіг - рух службових документів з моменту їх створення або одержання до 

завершення виконання або відправлення. 

Наказ - це розпорядчий документ, який видає ректор Університету на правах 

єдиноначальності у межах своєї компетенції з основної діяльності та адміністративно-

господарських, студентських, кадрових питань і відряджень, інших питань, обов’язковий для 

виконання підлеглими. 

Розпорядження - це розпорядчий документ, виданий ректором, проректорами або іншими 

службовими особами в межах їх компетенцій з метою виконання завдань організаційного, 

організаційно-технічного та розпорядчого характеру. 

Протокол - це документ, який фіксує хід обговорення питань та ухвалення рішень на зборах, 

нарадах, засіданнях та інших формах колегіального ухвалення рішень. 

Номенклатура справ (зведена чи індивідуальна) - це обов’язковий для кожної установи 

оформлений у встановленому порядку систематизований перелік назв справ, створених у 

діловодстві, із зазначенням строків їх зберігання, кількості документів та назви структурних 

підрозділів, де вони створені.  

Формування справ - групування виконаних документів у справи відповідно до 

номенклатури справ.  

1.4 Повноваження 

Повноваження щодо забезпечення виконання вимог цієї Інструкції покладені на: 

● офіс ректора - організація діловодства в Університеті, розробка Інструкції; 

● керівників структурних підрозділів - контроль за дотриманням вимог Інструкції, 

надання рекомендацій та настанов щодо порядку ведення діловодства, ініціювання 

актуалізації Інструкції; 

● юридичний відділ - погодження Інструкції з діловодства, інших розпорядчих 

документів; 

● архіваріуса - контроль за дотриманням вимог Інструкції в частині архівної справи. 

1.5 Відповідальність 

Відповідальність за забезпечення виконання вимог цієї Інструкції несуть: 

● ректор Університету 

● офіс ректора: за організацію та дотримання правил архівування та доступу до 

архівної документації Університету, спільно з підрозділами, які продукують 

відповідну документацію, відповідно до номенклатури справ 

● завідувач канцелярії Університету: за організацію й здійснення контролю щодо 

ведення діловодства відповідно до державних стандартів та вимог Інструкції з 

діловодства; 

● керівники структурних підрозділів: за ознайомлення працівників з цією 

Інструкцією та встановленим порядком роботи з документами, за формування 

навичок створення документації та роботи з шаблонами документів, за збереження 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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документів і за правильне використання та ефективний захист службової інформації, 

за формування номенклатури справ свого структурного підрозділу; за організацію і 

контроль виконання документа щодо змісту, рівня підготовки та належного 

оформлення; 

● проректори за напрямками: за організацію і контроль виконання документа щодо 

змісту, рівня підготовки та належного оформлення; 

● архіваріус: за методичну допомогу працівникам для оформлення документів, що 

передаються на архівне зберігання, забезпечення їх приймання, облік та збереження. 

 

РОЗДІЛ II. ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

2.1 Загальні вимоги до створення управлінських документів 

1. Документування управлінської інформації полягає у створенні документів, в яких 

фіксується з дотриманням установлених правил (додаток 1) інформація про управлінські дії.  

2. Право на створення, підписання, погодження, затвердження документів визначається 

Статутом Університету, положеннями про факультет, інститут, положеннями про структурні 

підрозділи Університету, положеннями про колегіальні органи, наказами ректора та 

посадовими інструкціями працівників. Підставою для створення документів в Університеті є 

необхідність засвідчити наявність та зміст управлінських дій, передавання, зберігання 

використання інформації протягом певного часу або постійно.  

3. В Університеті визначається конкретний комплекс документів, передбачений 

номенклатурою справ, необхідний і достатній для документування його діяльності.  

4. Організаційно-розпорядча документація поділяється на: 

● організаційну, що містить правила, норми, що визначають статус, компетенцію, 

структуру, штатну чисельність і посадовий склад Університету, функціональний зміст 

діяльності Університету та його підрозділів (статут, положення про структурні 

підрозділи, посадові інструкції, штатний розпис, договори тощо); 

● розпорядчу, що фіксує рішення нормативно-правового або організаційно-

розпорядчого характеру з основних питань діяльності Університету, організації 

навчального процесу, особового складу студентів, адміністративно-господарських або 

кадрових питань (накази, розпорядження, постанови, рішення);  

● інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої приймаються 

певні управлінські рішення (акти, довідки, доповідні записки, заяви, пояснювальні 

записки, протоколи, службові листи тощо). 

5. Документ повинен містити обов'язкові для його певного виду реквізити, що розміщуються 

в установленому порядку, а саме: найменування установи - автора документа, назву виду 

документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, 

підпис. 

6. З метою підвищення ефективності та оперативності організації роботи з документами 

однакові за змістом документи уніфікуються і розробляються їх типові форми. 
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7. Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх 

розташування здійснюються з урахуванням вимог ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована 

система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги 

до оформлення документів», прийнятого наказом Державного підприємства "Український 

науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 01 

липня 2020 року N 144 (далі - ДСТУ 4163-2020).  

8. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документів 

покладається на їх виконавців та осіб, які візують і підписують документ.  

9. Університет здійснює діловодство державною мовою. Документи складаються державною 

мовою, крім випадків, передбачених законодавством України. Документи, які надсилаються 

іноземним адресатам, оформляються українською мовою та/або мовою держави-адресата, 

та/або однією з мов міжнародного спілкування.  

2.2 Бланки документів 

1. В Університеті використовують загальний бланк для створення різних видів документів 

(додаток 4). Загальний бланк використовується переважно для  листів, які надсилаються 

зовнішнім організаціям чи фізичним особам. 

2.  Загальні бланки зберігаються у службі діловодства офісу ректора. 

3. При підготовці документів допускається використовувати електронну версію загального 

бланку. 

4. Декани факультетів, директори інститутів та керівники інших структурних підрозділів, які 

мають право підписувати документи в межах їх повноважень, можуть запроваджувати з 

дотриманням вимог Брендбуку УКУ бланки документів структурних підрозділів. Такі 

бланки затверджуються розпорядчим документом, погоджуються керівником офісу ректора 

та керівником відділу інформації і маркетингу. 

2.3 Найменування установи 

1. Найменування установи - автора документа, у тому числі скорочене, має відповідати 

найменуванню, яке міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань: (наприклад, ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

“УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”, РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ”, УКУ, УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ). 

2.4 Датування управлінських документів 

1. Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації 

або складення (для актів), засідання колегіального органу (для протоколів). Дата 

зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. 

Дата оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати 

цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними 

крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Наприклад: 02.12.2021 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=41
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=41
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=41
https://ips.ligazakon.net/document/view/fn062509?ed=2020_07_01
https://ips.ligazakon.net/document/view/fn062509?ed=2020_07_01
https://ips.ligazakon.net/document/view/fn062509?ed=2020_07_01
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=41
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=48
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=49
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=49
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37782?ed=2022_04_21&an=49
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2. У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і документах, що містять 

відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з 

проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 

грудня 2021 року. Дозволяється вживати слово "рік" у скороченому варіанті "р.", наприклад: 

03 грудня 2021 р. 

3. Якщо розміщення дати документа не визначене типовою уніфікованою формою, то дата 

зазначається нижче підпису ліворуч. Дата документа проставляється посадовою особою, яка 

його підписує або затверджує. 

4. На документі, виданому двома або більше установами, зазначається одна дата, яка 

відповідає даті останнього підпису. 

2.5 Реєстраційний індекс документів  

1. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які 

надаються документам під час їх реєстрації. 

2. Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа у межах групи 

документів, що реєструються, та інших позначень, що визначені цією Інструкцією.  

2.6 Місце складення або видання 

1. Відомості про місце складення або видання зазначаються на всіх документах, крім листів.  

2.7 Адресат та особисте звертання 

1. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій 

особі. У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без зазначення 

посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку, наприклад:  

       Національне агентство з питань державної служби 

2. Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її структурного 

підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, 

наприклад: 

Державна архівна служба 

Начальнику фінансово-економічного управління 

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

3. У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, 

найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у 

давальному відмінку, наприклад: 

Голові Державної митної служби 

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

4. Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності установам, 

зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад: 

Центральним державним архівам 

5. Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед 

найменуванням другого - четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=409
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=410
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=410
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=410
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=411
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=412
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=412
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=412
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=413
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=414
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=415
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=416
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=416
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=416
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=417
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=418
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=419
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=419
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=420
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=421
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=421
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більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному 

документі тільки одного адресата. 

6. Реквізит "Адресат" може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про адресу 

установи повинні відповідати діючим Правилам надання послуг поштового зв'язку, 

наприклад: 

Міністерство юстиції 

вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001 

7. У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у давальному відмінку 

власне ім'я та прізвище, потім поштова адреса, наприклад: 

Олександру Гончаруку 

вул. Сурикова, буд. 3а, кв. 1, м. Київ, 03178 

8. У разі коли документ адресується конкретній особі, у листі нижче атрибута "адресат" 

може наводитись особисте звертання у кличному відмінку: Пане (пані) Власне ім'я, або Пане 

(пані) Прізвище, або Пане (пані) посада або звання, або Панове, або звертання до церковних 

осіб (Владико, Отче, Брате, Сестро). Наприклад: 

Пане Олексію 

Пані Іваненко 

Пані професорко 

Пане полковнику 

Сестро Ігнатіє 

9. Перед словом "Пане", "Пані" або "Панове" може використовуватися слова "Шановний", 

"Шановна" або "Шановні", "Високоповажний", "Високоповажна", "Високоповажна" 

відповідно та інші, наприклад: 

Шановна пані Ковальська 

Високоповажний пане ректоре 

Всечесний отче Іване 

2.8 Гриф затвердження документа 

1. Документ може бути затверджений наказом ректора або проректором, до повноважень 

якого (якої) належать питання, зазначені у такому документі. Положення, інструкції, 

правила, порядки тощо затверджуються наказом ректора. 

2. Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, гриф затвердження 

складається із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпису, власного імені і 

прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Наприклад: 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Закладу вищої освіти 

«Український католицький університет» 

підпис Богуслав Антоні ПРАХ 

12 березня 2021 р. 

або 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор  підпис Богуслав Антоні ПРАХ 

12 березня 2021 р. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=421
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=421
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=422
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=422
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=422
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=423
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=424
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=425
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=425
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=426
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=427
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=429
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=429
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=430
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=431
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=432
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=432
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=433
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=434
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=435
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=436
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=435
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=437
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=438
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=439
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=440
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=441
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=442
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=442
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=442
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=443
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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3. У разі коли документ затверджується постановою, рішенням, наказом, розпорядженням, 

гриф затвердження складається із слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", назви виду документа, яким 

затверджується створений документ, у називному відмінку із зазначенням його дати і 

номера. Наприклад: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Сенату УКУ 

12 березня 2021 року 

протокол N 298 

4. Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку першої сторінки документа. 

У разі затвердження документа кількома посадовими особами грифи затвердження 

розташовуються на одному рівні. 

2.9 Резолюція 

1. Резолюція - це напис на документі, зроблений ректором, проректором, керівником 

структурного підрозділу, що містить вказівки щодо виконання документа. 

2. Резолюція має такі обов'язкові складові: прізвище, власне ім'я виконавця (виконавців) у 

давальному відмінку, зміст доручення, строк виконання, особистий підпис керівника, дата. 

3. Якщо доручення надано кільком посадовим особам, головним виконавцем документа є 

зазначена першою особа, якій надається право скликати інших виконавців. 

4. На документах із строками виконання, які не потребують додаткових вказівок, у резолюції 

зазначаються виконавець, підпис автора резолюції, дата. 

5. Резолюція проставляється на вільному від тексту місці у верхній частині першої сторінки 

документа з лицьового боку, але не на полі документа, призначеному для підшивання. 

2.10 Короткий зміст документа 

1. Заголовок до тексту (короткий зміст) документа повинен містити стислий виклад суті 

документа. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

2. Заголовок (короткий зміст) відповідає на питання "про що?", "кого?", "чого?". Наприклад: 

наказ (про що?) про надання відпустки; лист (про що?) про організацію наради, протокол 

(чого?) засідання атестаційної комісії; посадова інструкція (кого?) головного спеціаліста. 

3. Супровідні листи, доповідні та службові записки дозволяється складати без заголовка. 

2.11 Текст документа 

1. Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його створено. Інформація в 

тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. Документ не 

повинен містити слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання 

документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, 

позбавлений образності та емоційності. 

2.12 Відмітки про наявність додатків 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=444
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=444
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=444
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=446
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=446
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=447
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=447
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=447
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=448
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1. Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання чи весь документ в цілому. Наявність 

додатків зазначається в тексті або після тексту документа перед підписом. 

2. Додатки до документа можуть бути таких видів: 

- додатки, що затверджуються розпорядчими документами (положення, інструкції, 

правила, порядки тощо); 

- додатки, що доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа; 

- додатки, що надсилаються із супровідним листом. 

3. Додатки слід оформляти на стандартних аркушах з усіма для конкретного виду документа 

реквізитами. А на самому додатку до документа у верхньому правому куті першого аркуша 

проставляють відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер. Приклад:  

Додаток 1  

до наказу ректора  

20 листопада 2019 року № 321 

4. Додатком може бути копія іншого документа. 

5. У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: 

додаток 1, додаток 2. Знак "№" перед цифровим позначенням не ставиться. Якщо до 

документа є один додаток, то його не нумерують. 

6. У тексті основного документа робиться така відмітка про наявність додатків: "що 

додається", "згідно з додатком", "(додаток 1)", "відповідно до додатка 2" або "(див. додаток 

3)". 

7. Коли додатки не названо в тексті - їх найменування та кількість сторінок, примірників 

подається в кінці тексту: 

Додатки:  

1. Договір про співпрацю на 2 арк. у 2 примірниках (кількість примірників 

зазначають, якщо їх є 2 і більше). 

2. Пропозиції щодо співпраці на 5 аркушах.   

2.13 Підпис 

1. Документи підписуються ректором, першим проректором, проректорами або керівниками 

структурних підрозділів відповідно до їх повноважень. Порядок підписання документів 

іншими особами в разі відсутності посадових осіб, які уповноважені їх підписувати, 

визначається у положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, розпорядчому 

документі про розподіл обов'язків на час відсутності керівника. Право підписання 

документів може надаватися посадовим та іншим особам на підставі довіреності. 

2. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повного - у разі, 

коли документ надрукований не на бланку, скороченого - у разі, коли документ 

надрукований на бланку), особистого підпису, власного імені і прізвища, наприклад: 

Ректор 

Закладу вищої освіти 

«Український католицький університет» 

 

підпис 

 

Богуслав Антоні ПРАХ 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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або 

Ректор підпис Богуслав Антоні ПРАХ 

3. Дозволяється в реквізиті "Підпис" після назви посади особи зазначати вчене звання, 

науковий ступінь, духовний сан, ім'я, в тому числі в скороченому вигляді. Наприклад: 

Ректор підпис о. д-р Богуслав ПРАХ 

4. Документи підписуються, як правило, однією посадовою особою, а у разі, коли за зміст 

документа несуть відповідальність кілька осіб (акти, фінансові документи тощо), - двома або 

більше посадовими особами. При цьому підписи посадових осіб розміщуються один під 

одним відповідно до підпорядкованості осіб. Наприклад: 

Ректор 

 

підпис 

 

      Богуслав Антоні ПРАХ 

 

Головний бухгалтер підпис       Наталія ЛЕГКА 

5. У разі підписання спільного документа кількома особами, які займають однакові посади, їх 

підписи розміщуються на одному рівні і скріплюються печатками установ. 

6. Документи колегіальних органів підписують голова колегіального органу і секретар, 

наприклад: 

Голова комісії підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

Секретар комісії підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

7. У разі відсутності посадової особи, найменування посади, прізвище, власне ім'я якої 

зазначено на проекті документа, його підписує особа, що виконує її обов'язки, або її 

заступник. У такому разі обов'язково зазначаються фактична посада, власне ім'я і прізвище 

особи, яка підписала документ, при цьому виправлення вносить рукописним способом особа, 

яка підписує документ. Не допускається під час підписання документа ставити прийменник 

"За" чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. У разі заміщення керівника 

за наказом (розпорядженням) до найменування посади додаються символи "В. о.". 

2.14 Візи та гриф погодження 

1. Погодження документа у разі потреби може здійснюватися як в Університеті (внутрішнє), 

так і за його межами іншими зацікавленими установами (зовнішнє). 

2. Внутрішнє погодження документа оформлюється шляхом проставляння візи. Віза включає 

особистий підпис, власне ім'я і прізвище особи, яка візує документ, дату візування із 

зазначенням у разі потреби найменування посади цієї особи. 

3. Віза проставляється на лицьовому або в разі, коли місця на лицьовому боці останнього 

аркуша недостатньо, на зворотному боці останнього аркуша проекту документа. Візи 

проставляються на паперових примірниках документів, які залишаються в Університеті. 

4. Гриф погодження на розпорядчих документах ставиться нижче підпису. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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5. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що 

на проекті робиться відповідна відмітка: 

Керівник фінансового відділу 

Дата підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

Зауваження і пропозиції додаються. 

6. За зміст документа, який візується кількома особами, такі особи відповідають згідно з 

компетенцією. 

7. Зовнішнє погодження проектів документів, створених у паперовій формі, оформляється 

шляхом проставлення на них грифа погодження, який включає в себе слово "ПОГОДЖЕНО", 

найменування посади особи та установи, з якою погоджується проект документа, особистий 

підпис посадової особи, скріплений печаткою, власне ім'я, прізвище і дату або назву 

документа, що підтверджує погодження, його дату і номер (індекс), наприклад: 

ПОГОДЖЕНО  

Міністр освіти і науки України  

Підпис                Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

Дата  

 

або 

 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

Центральної експертно-перевірної 

комісії Укрдержархіву 

Дата № 

 

2.15 Відбиток печатки 

1. На документах, що засвідчують права фізичних і юридичних осіб, на яких фіксується факт 

витрачання коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової 

(відповідальної) особи скріплюється основною печаткою Університету. Основна печатка 

ставиться також на положеннях (статутах) Університету, договорах, посвідченнях, 

дорученнях, довідках, дипломах та додатках до дипломів, та інших важливих документах.  

2. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер 

найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової особи, або на 

окремо виділеному для цього місці з відміткою "МП". 

3. Відповідальність за зберігання і використання штампів та печаток покладається на 

відповідальну особу наказом. Зберігаються штампи та печатки у відповідних шафах, котрі 

унеможливлюють до них відкритий доступ. 

4. Службові печатки та штампи зберігають і використовують таким чином: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=460
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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Назва печатки/штампу Зберігається Застосовується 

Головна печатка 

Університету 

 

Канцелярія 

 

 

Штамп Університету 

В канцелярії / службі 

діловодства офісу 

ректора 

 

На документах, які підписує 

керівництво Університету 

 

На копіях наказів, листів, для 

завірення підписів працівників 

 

На документах, які оформлені не на 

бланках 

Для фінансових 

документів 
В бухгалтерії 

На фінансових документах (наклад -

них, актах виконаних робіт тощо) 

Відділ управління 

персоналом 

У відділі управління 

персоналом 

На трудових книжках та довідках 

Для договорів У відділі студентської 

документації 

Для договорів, укладених із 

студентами 

Печатка структурного 

підрозділу 

У структурному 

підрозділі 

Для документів, які підписує 

керівництво цих підрозділів 

2.16 Відмітка про засвідчення паперових копій документів 

1. Університет може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ньому. 

Копія документа виготовляється й видається з дозволу керівництва університету або 

керівника структурного підрозділу. 

2. При вирішенні питань, що стосуються прийому осіб на роботу, навчання, засвідчення їх 

трудових, житлових та інших прав, при формуванні особових справ посадових осіб, 

студентів Університет може виготовляти копії документів, виданих іншими установами 

(копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).  

3. Відмітка "копія" проставляється у верхньому правому кутку першої сторінки паперового 

документа. 

4. Напис про засвідчення паперової копії документа у паперовій формі складається із слів 

"Згідно з оригіналом", найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, 

власного імені та прізвища, дати засвідчення копії та проставляється нижче реквізиту 

документа "Підпис", наприклад: 

Згідно з оригіналом   

Керівник відділу  

студентської документації 
підпис Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

Дата     

 5. Напис про засвідчення паперової копії скріплюється основною печаткою Університету 

або печаткою структурного підрозділу (канцелярії, відділу управління персоналом, 

бухгалтерії тощо). 

2.17 Відмітки про створення, виконання документа 

1. Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ працівника, який створив документ, і номер його службового 

телефону зазначаються в нижньому лівому кутку останньої сторінки паперового документа, 

наприклад: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=462
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=462
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=462
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=462
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=463
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=548
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=549
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=550
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=554
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=555
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=556
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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Виконавець: 

Марія ІВАНЧУК 

тел. (032) 240-99-44 (вн. 3162) 

2. Після завершення роботи з документом проставляється відмітка про його виконання. 

Відмітка про виконання документа свідчить про те, що роботу над документом завершено і 

його можна долучити до справи. Відмітка може містити слова "До справи", номер справи, 

посилання на дату і реєстраційний індекс документа, який засвідчує його виконання, 

найменування посади, підпис і дату. Якщо документ не потребує письмової відповіді, 

зазначаються короткі відомості про виконання. Підпис і дату відмітки проставляє працівник, 

який створив документ, або керівник структурного підрозділу. Зазначений реквізит 

проставляється від руки у лівому кутку нижнього поля першої сторінки, наприклад: 

До справи N 03-10 

Лист-відповідь на лист від 20.05.2021  

N 03-10/01/802 

посада, підпис, Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

21.05.2021 

До справи N 05-19 

Питання вирішено позитивно під час 

телефонної розмови 04.03.2021 

посада, підпис, Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

06.03.2021 

3. Відмітка про надходження паперового документа до Університету проставляється від руки 

або за допомогою штампа на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля першого 

аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є скорочене найменування 

установи - одержувача документа (у разі потреби), реєстраційний індекс, дата надходження 

документа. 

2.18 Складення деяких видів документів 

1. Накази (розпорядження) 

Накази та розпорядження видаються за ініціативою ректора Університету або за поданням 

деканів факультетів, директорів інститутів та керівників структурних підрозділів, до 

компетенції яких входить вирішення поставленого питання. Відповідальність за строки і 

якість підготовки наказу чи розпорядження несе керівник структурного підрозділу, котрому 

доручено підготовку, чи з ініціативи якого готується документ. 

Накази та розпорядження обов’язково візуються проректором (чи його заступником), який 

здійснює керівництво відповідним напрямом діяльності, юридичним відділом і підписуються 

ректором. У випадку відсутності ректора - особою, котра виконує його обов’язки. Додатки 

до наказів та розпоряджень підписує керівник структурного підрозділу, який готував проект 

наказу/розпорядження. 

Реєстрація документів здійснюється такими підрозділами: 

- наказів та розпоряджень з основної діяльності та адміністративно-господарських 

питань – служба діловодства офісу ректора (канцелярія) Університету; 

- наказів з кадрових питань – відділ управління персоналом; 

- наказів з особового складу студентів – відділ студентської документації.   
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Реєстрація наказів та розпоряджень проводиться у відповідних журналах з нумерацією з 

початку поточного року та вноситься в електронні бази даних відповідальних підрозділів. 

Оригінали цих документів зберігаються відповідно у канцелярії, відділі управління 

персоналом та відділі студентської документації до часу їх передачі  на архівне зберігання. 

Номер наказу в залежності від кола питань, яких він стосується, містить спеціальний 

літерний гриф:   

- з основної діяльності та адміністративно-господарських питань - гриф «О»; 

- з кадрових питань - гриф «К»; 

- з особового складу студентів - гриф «С»; 

- з питань відряджень – гриф «В». 

Зміст наказу коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника "Про" і 

складається за допомогою віддієслівного іменника ("Про затвердження...", "Про введення...", 

"Про створення...", "Про внесення змін...") або іменника, що вказує на предмет ("Про 

підсумки...", "Про заходи...").  

Текст наказу (розпорядження) складається з двох частин: констатуючої (преамбули) і 

розпорядчої.  

У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу. Вона 

може починатися словами "На виконання", "З метою" тощо. Якщо документ видається на 

підставі іншого розпорядчого документа, то у констатуючій частині зазначають назву цього 

документа, його автора, дату, номер та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини не 

ставиться.  

Розпорядча частина наказу починається із слова «НАКАЗУЮ», а розпорядження – 

«ЗОБОВ᾽ЯЗУЮ», яке друкується жирним шрифтом з нового рядка, великими літерами, без 

відступу від лівого краю і лапок, після нього ставиться двокрапка.  

Розпорядчу частину розбивають на пункти і підпункти, які нумерують арабськими цифрами. 

У кожному пункті мають бути зазначені виконавці (структурні підрозділи або конкретні 

посадові (службові) особи, викладені конкретні завдання (доручення) і строки їх виконання. 

Виконавці можуть бути названі й узагальнено, наприклад: "керівникам структурних 

підрозділів".  

Останній пункт розпорядчої частини може містити відомості про підрозділ або посадову 

особу, на яку покладається контроль за виконанням наказу. 

Після набрання чинності наказом (розпорядженням) внесення змін до нього, визнання його 

таким, що втратив чинність, чи його скасування здійснюється лише шляхом видання нового 

наказу (розпорядження). 

Наказ (розпорядження), яким вносяться зміни, оформлюється з урахуванням таких вимог: 

- заголовок наказу починається із слів "Про внесення змін до наказу 

(розпорядження)..." із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого 

документа, до якого вносяться зміни; 

- розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з пункту: "1. Внести до 

наказу (розпорядження)... такі зміни:";  

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=476
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=478
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=479
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=479


14 

 

- формулюються зміни у вигляді пунктів та підпунктів розпорядчого характеру, 

наприклад: 

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:...". 

2. Пункт 3 виключити". 

1) абзац другий пункту 4 доповнити словами..."; 

2) у підпункті 2 пункту 7 слова "у разі потреби" замінити словом "вимагається". 

У разі видання наказу (розпорядження) про визнання таким, що втратив чинність, або 

скасування іншого наказу, у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен 

починатися із слів "Визнати таким, що втратив чинність,..." або "Скасувати..." відповідно. 

Наказ набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації. 

Зразок наказу подано у додатку 5 . 

2. Протоколи 

У протоколах фіксується інформація про хід ведення засідань, прийняття рішень вченими 

радами, комісіями, дорадчими органами, зборами тощо. Протокол складається на підставі 

записів, зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез доповідей і 

виступів, довідок, проектів рішень тощо.  

Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі. У протоколах, складених у 

стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, а не хід обговорення питання.  

Протокол оформлюється на бланку колегіального органу (за наявності такого бланка) або на 

чистому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) з поздовжнім розташуванням 

реквізитів.  

Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало кілька днів, то через 

тире зазначаються перший і останній день засідання.  

Номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання. Нумерація 

протоколів ведеться в межах календарного року окремо за кожною групою протоколів 

засідання відповідного колегіального органу.  

У реквізиті "місце засідання" зазначається назва населеного пункту, в якому відбулося 

засідання.  

Заголовок до тексту протоколу повинен відображати вид засідання (нарада, збори, 

конференція тощо) або колегіальної діяльності (комісія, рада, робоча група тощо) і включати 

назву виду документа. 

Текст протоколу складається з вступної та основної частин.  

У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та власне ім'я голови або головуючого, 

секретаря, запрошених, а також присутніх осіб.  

У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку спочатку прізвища та власне 

ім'я присутніх постійних членів колегіального органу, потім - запрошених осіб із 

зазначенням посад та у разі потреби найменування установ. Якщо кількість присутніх 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з посиланням на список, що додається 

до протоколу. 

Вступна частина включає порядок денний - перелік питань, запланованих до розгляду на 

засіданні із зазначенням доповідача з кожного питання. Порядок денний дається наприкінці 

вступної частини. 

Слова "Порядок денний" друкуються від межі лівого поля, після них ставиться двокрапка. 

Кожне питання нумерується арабськими цифрами і друкується з абзацу. Формування питань 

у порядку денному починається з прийменника "Про". 

Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні відповідати пунктам порядку 

денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою схемою: 

СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ). 

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Після слів 

ставиться двокрапка. 

Після слова "СЛУХАЛИ" зазначається текст виступу основного доповідача. Прізвище 

та власне ім'я кожного доповідача друкуються з нового рядка. Текст виступу викладається у 

третій особі однини. 

Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу 

не включаються. Після відомостей про доповідача ставиться тире і зазначається "Текст 

доповіді (виступу) додається до протоколу".  

Після слова "ВИСТУПИЛИ" фіксуються виступи тих осіб, що взяли участь в обговоренні 

доповіді. Виступи оформлюються у протоколі із зазначенням найменування посад, прізвища 

та власного імені промовців у називному відмінку, а також з викладенням змісту питання та 

відповідей на нього. Зміст виступів викладається від третьої особи однини. 

Після слова "ВИРІШИЛИ" ("УХВАЛИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ") фіксується прийняте 

рішення з розглянутого питання порядку денного. Рішення повинне бути конкретним і 

включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк. 

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумеруються 

арабськими цифрами. Підпункти нумеруються цифрами з дужкою. 

У разі коли на засіданні приймається рішення про затвердження документа, який 

обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу і в ньому робиться 

посилання на номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на 

засіданні та факт обговорення яких зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються 

арабськими цифрами (Додаток 1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу робиться 

посилання на ці додатки. 

Реквізит "Відмітка про наявність додатків" наприкінці тексту протоколу не зазначається 

Протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу та секретарем.  

Протокольні рішення колегіальних органів доводяться до виконавців у формі, встановленій 

положенням про ці органи. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=500
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Зразок протоколу подано у додатку 6. 

3. Службові листи 

Службові листи складаються з метою обміну інформацією між установами як: 

- відповіді про виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, 

дорученнях вищих посадових осіб;  

- відповіді на виконання доручень Міністерства освіти і науки України;  

- відповіді на запити інших установ;  

- відповіді на звернення громадян;  

- відповіді на запити на інформацію;  

- ініціативні листи;  

- супровідні листи.  

Службовий лист оформлюється на офіційному бланку Університету.   

Лист має такі реквізити: дата, реєстраційний індекс, посилання на документ, на який дається 

відповідь, адресат, заголовок до тексту, текст (основний реквізит службового листа) та 

особисте звертання (у разі потреби), відмітка про наявність додатків (у разі потреби), підпис, 

відмітка про виконавця. 

Датою листа є дата реєстрації вихідної кореспонденції у службі діловодства. 

Як правило, у листі порушується одне питання. 

Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: "просимо 

повідомити..." "роз'яснюємо, що...", або від третьої особи однини - "Університет інформує...", 

"ректорат Університету вважає за доцільне". 

Службові листи підписуються відповідно до цієї інструкції. Службові листи можуть 

засвідчуватися основною печаткою Університету. 

Зразок службового листа подано у додатку 7. 

 

РОЗДІЛ III.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ   

3.1 Вимоги щодо раціоналізації документообігу 

1. Ефективна організація документообігу передбачає: 

• проходження документів найкоротшим шляхом; 

• скорочення кількості інстанцій проходження документів (зокрема, під час 

погодження); 

• уникнення дублетних операцій під час роботи з документами; 

• централізацію (здійснення однотипних операцій з документами в одному місці); 

• усунення ручних рутинних операцій, які можна автоматизувати. 
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3.2 Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до Університету 

1. Вся кореспонденція, що надходить до Університету, приймається централізовано службою 

діловодства (канцелярією) офісу ректора. У разі надходження кореспонденції в неробочий 

час її приймає черговий працівник. Приймати службові документи іншим структурним 

підрозділам Університету та працювати з незареєстрованими документами не дозволяється, 

за винятком документів прямого призначення. 

2. Розкривання конвертів одержаної кореспонденції здійснює канцелярія, за винятком тих, 

що мають позначку «Особисто». У випадку виявлення невідповідностей, пошкоджень 

документа складається акт у двох примірниках. Один, разом з документом надається 

відправнику, а другий залишається в канцелярії. Неправильно оформлені (непідписані, 

незатверджені), пошкоджені, надіслані не за адресою документи повертаються відправнику. 

3. Конверти від одержаних документів знищуються, за винятком листів громадян, судових 

справ, позовних заяв, претензій, актів перевірок, договірно-фінансових документів та в разі, 

якщо лише за конвертом можна встановити реквізити відправника. 

3.3 Попередній розгляд документів 

1. Кореспонденція (у т.ч. звернення громадян), що надійшла до Університету, підлягає 

обов’язковому попередньому розгляду з метою її розподілу на обов’язкову для розгляду 

ректором і таку, що цього не потребує.  

2. Під час попереднього розгляду визначається: чи має документ бути допущений до 

реєстрації; чи потребує розгляду керівництвом Університету або передачі після реєстрації до 

структурного підрозділу або структурних підрозділів відповідно до функціонального 

розподілу обов'язків; чи належить до документів термінового розгляду (опрацювання). 

3. Здійснює попередній розгляд вхідної кореспонденції завідувач канцелярією в день її 

надходження. Без попереднього розгляду передаються документи, адресовані безпосередньо 

структурним підрозділам або службовим особам. 

4. Кореспонденція з позначкою «Особисто» передається адресатам у нерозкритому вигляді, 

під розписку, після реєстрації пакета. У випадку виявлення її службової  належності вона 

підлягає обов’язковому поверненню в канцелярію для реєстрації.  

5. Попередній розгляд документів повинен здійснюватись у день одержання або в перший 

робочий день у разі надходження їх у неробочий час. Доручення органів влади, телеграми, 

телефонограми розглядаються негайно. 

3.4 Реєстрація документів 

1. Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, моніторингу стану 

виконання і оперативного використання наявної в документах інформації.  

2. Реєстрація документів проводиться централізовано службою діловодства (канцелярією) 

офісу ректора. 

3. Документи реєструються лише один раз: вхідні - у день надходження, створювані - у день 

підписання або затвердження. 
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4. Реєструвати кореспонденцію, що не належить до службової і не має відповідних реквізитів 

(бланка або штампа організації, підписів тощо), не рекомендується. Орієнтовний перелік 

документів, які підлягають затвердженню та перелік кореспонденції, котра не підлягає 

реєстрації, наведено в Додатках 2 і 3. 

5. Реєстрація вхідних службових документів ведеться в електронному журналі «Вхідна 

кореспонденція» за принципом єдиної нумерації з початку року. 

3.5 Організація передачі документів та їх виконання 

1. Розгляд документів керівництвом Університету здійснюється в день надходження, а в разі 

надходження їх у неробочий день – у перший робочий день. До розглянутих керівництвом 

документів надаються доручення (або накладаються резолюції на документи) з конкретними 

вказівками щодо опрацювання документа, призначаються виконавці, встановлюється термін 

виконання, ставиться дата розгляду документа та підпис. 

2. Розглянуті керівництвом Університету документи передаються канцелярією виконавцям. 

3. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому 

документі, резолюції керівника установи, та працівники, яким безпосередньо доручено його 

виконання. 

4. Головний виконавець організовує роботу співвиконавців, зокрема визначає строки 

подання ними пропозицій, порядок погодження і підготовки проекту документа. 

5. Співвиконавці відповідають за підготовку на належному рівні та своєчасне подання 

головному виконавцю пропозицій. У разі несвоєчасного подання пропозицій 

співвиконавцями головний виконавець інформує про це керівника, який надав доручення. 

6. Виконання документа передбачає збирання та опрацювання необхідної інформації, 

підготовку проекту відповіді на документ чи нового документа, його оформлення, 

погодження, подання для підписання (затвердження) відповідному керівнику. 

7. Перед поданням проекту документа на підпис відповідному керівнику автор документа 

зобов'язаний перевірити правильність його складення та оформлення, посилання на 

нормативно-правові акти, уточнити цифрові дані, наявність необхідних віз і додатків. 

8. Документ подається на підпис разом з документами, на виконання чи на підставі яких його 

складено. 

9. У разі надання доручення на виконання завдання керівникові структурного підрозділу, до 

компетенції якого не входить вирішення питань, що є предметом доручення, цим керівником 

перед посадовою особою, яка доручила це завдання, невідкладно порушується питання про 

зміну його виконавця. У разі зміни виконавців доручення або терміну його виконання, 

відповідальний виконавець має невідкладно довести цю інформацію до відома канцелярії. 

10. Документи з дорученням ректора «Для ознайомлення», канцелярія направляє зазначеним 

у резолюції службовим особам. 

11. Документ, над яким завершено роботу, з усіма матеріалами до нього залишається у справі 

структурного підрозділу, що його опрацював. 
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3.6 Організація моніторингу виконання документів 

1. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції керівництва 

Університету або цієї Інструкції. Обов’язково контролюється виконання запитів та звернень 

народних депутатів України, журналістів; наказів та листів Міністерства освіти і науки 

України, інших органів державної виконавчої влади; наказів і доручень ректора, 

розпоряджень проректорів УКУ. 

2. У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює 

керівник та особа, відповідальна за діловодство. 

3. Строки виконання документів можуть бути типовими або індивідуальними. Типові строки 

встановлюються законодавством. Строки виконання основних документів наводяться у 

додатку 7. Індивідуальні строки встановлюються керівництвом Університету.  

4. Документи, в яких строк виконання не зазначено, які не є документами інформаційного 

характеру або не містять контрольних завдань, повинні бути виконані не пізніше ніж за 30 

днів з моменту реєстрації документа в Університеті. 

5. Якщо завдання потребує термінового виконання, у тексті завдання обов'язково 

зазначається конкретний кінцевий строк виконання. 

6. Співвиконавці зобов'язані подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої 

половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання. 

7. У разі потреби індивідуальний строк виконання документа може бути продовжено за 

обґрунтованим проханням виконавця, яке подається безпосередньо посадовій особі, яка 

встановила строк. Відповідне прохання подається не пізніше ніж за три робочих дні до 

закінчення встановленого строку. 

8. Документи вважаються виконаними і знімаються з контролю, якщо поставлені у ньому 

завдання вирішені і лист-відповідь (інформація) за підписом уповноваженої особи 

направлено до відповідних органів державної влади, установ, організацій, підприємств чи 

особам, яким він адресований, або надано інше підтвердження виконання.  

9. Днем виконання завдань вважається день реєстрації в Університеті вихідних документів, 

що містять інформацію про виконання відповідних завдань.  

10. Оригінали завдань, матеріали про їх виконання зберігаються у структурних підрозділах у 

відповідального за документообіг. 

3.7 Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів 

1. Документи оформляються для відправлення в структурних підрозділах Університету. 

Відповідальність за зміст і якість документа, правильність оформлення документа (склад і 

розміщення в ньому всіх реквізитів), наявність і правильність зазначення адреси, наявність 

усіх необхідних підписів (печаток) на документі та додатках до нього, наявність додатків та 

їх відповідність заявленому складу, наявність віз на паперовому примірнику, що залишається 

у справах Університету. 
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2. Листи на адресу вищого керівництва держави, міністерств і відомств, народних депутатів 

України, обласних державних органів влади та на звернення громадян надсилаються тільки 

за підписом ректора або проректорів. 

3. Усі вихідні документи після їх підписання реєструються службою діловодства офісу 

ректора (канцелярією) в установленому порядку в окремому електронному журналі «Вихідна 

кореспонденція». 

4. Зареєстровані документи надсилаються адресатам відповідальними за їх виконання 

структурними підрозділами або посадовими особами. 

 

РОЗДІЛ IV.  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ДІЛОВОДСТВІ  

4.1 Складення номенклатури справ 

1. Зведена номенклатура справ Університету формується з індивідуальних номенклатур 

структурних підрозділів. 

2. Номенклатуру справ структурного підрозділу на кожен наступний календарний рік 

розробляє особа, відповідальна за діловодство та архівну справу в структурному підрозділі 

та погоджує її з завідувачем канцелярії Університету не пізніше грудня поточного року. 

Індивідуальну номенклатуру справ підписує керівник структурного підрозділу і передає в 

канцелярію для складання зведеної номенклатури Університету не пізніше 15 листопада. 

3. Зведена номенклатура справ складається наприкінці року і затверджується ректором. 

Вступає в силу зведена номенклатура справ з 1 січня поточного року. 

4. До номенклатури справ структурного підрозділу та до зведеної номенклатури вносять всі 

справи і документи, які створюються в процесі діяльності Університету. До номенклатури 

справ не вносяться друковані видання, брошури, довідники, бюлетені, журнали, експрес-

інформація тощо. 

5. Номенклатура справ Університету має такі розділи: 

• індекс справи, яким зазначено цифрову послідовність структурного підрозділу; 

порядковий номер справи за номенклатурою; 

• заголовок справи; 

• кількість томів (частин), що утворились з того чи іншого питання з початку року; 

• строк зберігання справи, який зазначається згідно з Переліком типових документів; 

• примітки, де може зазначатись додаткова інформація про місце зберігання 

документів та потреба у рішенні ЕК для цього виду документу. 

4.2 Формування справ 

1. Групування документів у справи здійснює працівник, відповідальний за діловодство в 

структурному підрозділі. 

2. При формуванні справ слід дотримуватись наступних вимог: 
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• групувати в справи лише оригінали (у разі їх відсутності - копії, засвідчені в 

установленому порядку) правильно оформлених і виконаних документів; 

• не допускати включення до справ чернеток, дублікатів, особистих документів та 

незасвідчених копій; 

• групувати в справи документи одного календарного року, окремо постійного і 

тимчасового, чи тривалого строків зберігання; 

• особові справи та особові рахунки формуються впродовж усього часу роботи, чи 

навчання особи в Університеті; 

• включати до справ документи лише з одного питання, або з групи споріднених 

питань, перевіряти їх відповідність за номенклатурою; 

• документи всередині справи групуються в хронологічному, чи логічному порядку 

або в їх поєднанні.  

3. Документи колегіального органу групуються у справу: протоколи і додатки до них; 

документи з організації засідань. 

4. Протоколи групуються в хронологічному порядку та за номерами. Документи до засідань 

систематизуються за датами та номерами протоколів, а котрі стосуються одного протоколу - 

за порядком денним. 

5. Додатки до документів формуються у справи разом з документами, до яких вони належать. 

6. Розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) розміщуються в справі за 

хронологією. 

7. Накази з основної діяльності (О), з особового складу (К, С), про відрядження (В) - 

групуються в окремі справи. 

8. Документи владних структур різного рівня групуються за напрямами діяльності 

Університету. Листування з ними систематизується в справах у хронологічній послідовності. 

Документ-відповідь розміщується за документом-запитом. 

9. Документи в особових справах розміщуються наступним чином: 

• внутрішній опис документів, що є в справі; 

• заява про прийняття на роботу, навчання; 

• особовий листок з обліку кадрів, особова картка студента (за наявності); 

• копії документів про освіту; 

• засвідчені копії або витяги з наказів, доповнення, довідки. 

4.3 Зберігання документів в Університеті 

1. Документи від часу створення (надходження) до передавання на архівне зберігання 

зберігаються за місцем їх формування. Керівники структурних підрозділів і відповідальні за 

діловодство зобов’язані забезпечити зберігання документів і справ. 

2. У робочих кімнатах справи повинні зберігатися у вертикальному положенні у шафах, що 

закриваються. Для підвищення оперативності пошуку документів справи розміщуються 

відповідно до номенклатури справ. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси за 

номенклатурою. 
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3. Видача справ у тимчасове користування здійснюється за дозволом керівника структурного 

підрозділу, в якому було сформовано справу, іншим установам – за письмовим дозволом 

ректора УКУ. У структурному підрозділі ведеться журнал видачі–повернення справ. У ньому 

зазначаються найменування підрозділу, індекс і заголовок справи, дата її видачі, особа, якій 

справу видано, її підпис, дата її повернення, підписи осіб, які видали і прийняли справу. 

4. Надання справ у тимчасове користування здійснюється не більш як на один місяць. 

5. Вилучення документів із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових 

випадках вилучення документів допускається з дозволу ректора УКУ з обов’язковим 

залишенням у справі засвідчених належним чином копій.  

РОЗДІЛ V.  ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПРАВ ДО ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ АРХІВНОГО 

ЗБЕРІГАННЯ 

5.1 Експертиза цінності документів 

1.  Для організації та проведення експертизи цінності документів в Університеті створюється 

експертна комісія  (далі  - ЕК) до складу якої на постійній основі входять: заступник першого 

проректора з адміністративних питань, завідувач канцелярії, архіваріус. 

2. За необхідності, при розгляді документів конкретного підрозділу до складу ЕК 

долучаються керівник та працівник, що відповідає за діловодство у даному підрозділі. 

3. Документи, що не мають тривалого чи постійного терміну зберігання, а також ті, що не 

вносяться в номенклатуру можуть передаватися на архівне зберігання за рішенням ЕК. 

4. Під час проведення експертизи цінності документів здійснюється відбір документів 

постійного та тривалого (понад 10 років) терміну зберігання для передачі на архівне 

зберігання, вилучення для знищення документів і справ за минулі роки, строки зберігання 

яких завершились. Зразок протоколу та акту на списання в додатку 8. 

5. На розгляд ЕК передають документи будь-якого виду, в т.ч. аудіовізуальні. 

6. За рішенням ЕК документи можуть бути передані на постійне архівне зберігання як такі, 

що додатково висвітлюють діяльність підрозділу або Університету в цілому. 

7. Передача цих документів на архівне зберігання здійснюється за тими ж вимогами, що й 

документів тривалого та постійного строків зберігання. 

8. Підставою для передачі документів на знищення є рішення ЕК. 

5.2 Оформлення справ, складених у паперовій формі 

1. Оформлення справ, заведених у діловодстві структурних підрозділів Університету, 

покладається на працівників цих підрозділів за методичною допомогою архіваріуса. 

2. Підготовка справ підрозділу для передавання на архівне зберігання включає  перевіряння 

правильності формування документів  у  справи,  оформлення   документів   кожної   справи, 

оформлення справ та відповідність справ номенклатурі, що була затверджена ректором. 
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3. При оформленні справ документи виймаються із папок-скорозшивачів, пластикового 

брошурування, файликів, в яких вони зберігалися у діловодстві. Металеві скріплення 

(скріпки, скоби) вилучаються з документів. 

4. У справи формуються оригінали документів або відповідно засвідчені копії. Документи 

групуються в справи в межах одного року, окремо тимчасового, тривалого і постійного 

термінів  зберігання за хронологічним принципом. 

5. Справи не повинні перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки). У випадку, якщо 

кількість аркушів перевищує 250 -  створюється другий том справи. 

6. Оформлення справ передбачає: нумерацію аркушів у справі, складання внутрішнього 

опису документів справи, складання засвідчувального напису справи, оформлення 

обкладинки (титульного аркуша) справи, укладення в папку, формування акту для передачі 

справ на архівне зберігання. 

7. Нумерація аркушів у справі має на меті забезпечення збереженості та закріплення порядку 

розташування документів у справі всіх її аркушів. 

8. Нумерація здійснюється арабськими цифрами, валовою нумерацією у правому верхньому 

куті простим м’яким олівцем або механічним нумератором. 

9. Аркуші засвідчувального напису та внутрішнього опису нумеруються окремо.  

10. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів 

забороняється. 

11. Аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються в кожному 

томі (частині) окремо. 

12. Фотографії, креслення, діаграми та інші ілюстративні документи, що є окремими 

аркушами в справі, нумеруються на зворотному боці в лівому верхньому куті. 

13. У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи допускається застосування 

літерних номерів аркушів (1-а, 12-б тощо). У разі наявності багатьох помилок у нумерації 

аркушів справи в діловодстві, або значної кількості літерних номерів, здійснюється їх 

перенумерація.  Під час неї старі номери закреслюються однією скісною рискою і поряд 

ставиться новий номер аркуша. 

14. Внутрішній опис складається на окремому аркуші за формою, що містить відомості про 

порядкові номери документів справи,  їх індекси, дати, заголовки та номери аркушів. Бланк 

внутрішнього опису у додатку 9. 

15. У графі «Дата документа» необхідно зазначити дату створення документу. У колонці 

«Заголовок документа» необхідно зазначити вид і назву документа. ( Напр.: витяг з наказу, 

заява, копія наказу про звільнення, Протокол засідання № 1). У графі «Номери аркушів» 

вказують  номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ. Графу 

«Примітки» заповнюють при відзначенні будь яких особливостей, що стосуються даного 

документа. 
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16. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. У підсумковому 

записі внутрішнього опису наводяться цифрами та літерами кількість документів, що 

включені до опису, та кількість аркушів внутрішнього опису. 

17. Внутрішній опис підписується його укладачем. 

18. Засвідчувальний напис справи складається з метою обліку кількості аркушів у справі та 

фіксації особливостей їх нумерації. Бланк засвідчувального напису у додатку 10. 

19. Засвідчувальний напис складається на окремому аркуші за  формою, що містить 

відомості про: кількість аркушів у справі (цифрами і літерами); кількість аркушів 

внутрішнього опису, якщо він є (окремо, через знак «+» (плюс); наявність літерних та 

пропущених номерів аркушів. 

20. Засвідчувальний напис вміщується наприкінці справи і підшивається як останній 

документ справи. Якщо справа була сформована та прошита до цього часу, засвідчувальний 

напис дозволено підклеювати до обкладинки. Засвідчувальний напис підписується особою, 

яка його склала. 

21. На обкладинці справи вказують назву установи і структурного підрозділу, заголовок 

справи, проставляють  крайні дати документів,  вміщених у кожну справу, дату оформлення 

титульного аркуша та кількість аркушів у справі. Зразок обкладинки у додатку 11. 

22. Якщо справа складається з кількох  томів  (частин), то   на  кожному  з  них  

проставляються  крайні дати документів. 

23. Справи передаються на зберігання у картонних папках на зав’язку. 

24. Акти на передачу справ кожного структурного підрозділу складаються за встановленою 

формою. Бланк акту на передачу в додатку 12. 

25. У графі  «Заголовок документа» необхідно вказати назву справи, вказану на обкладинці 

(титульному аркуші) справи. У графі «Дата документа» необхідно вказати крайні дати 

справи - хронологічно найраніші та найпізніші дати документів вміщених у справі. Графа 

«Примітки» необхідна для відзначення будь-яких особливостей, що стосуються документа. У 

графі «Строк зберігання справи, стаття за переліком» – вказується номер статті  та термін 

зберігання справи відповідно до номенклатури факультету чи підрозділу. 

26. Кожна справа вноситься до акту під самостійним порядковим номером. Якщо справа 

складається з кількох томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до акту під окремим 

номером. 

27. У кінці акту робиться підсумковий запис із зазначенням (цифрами і літерами) кількості 

справ, що значаться за актом, першого і останнього номерів справ за актом, з вказівкою на  

особливості нумерації справ в акті  (літерні та пропущені номери справ). 

28. Акт на передачу справ структурного підрозділу складається посадовою особою, 

відповідальною за стан діловодства в структурному підрозділі, при методичній допомозі 

архіваріуса. 
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29. Акт на передачу справ структурного підрозділу підписується укладачем із зазначенням 

його посади і затверджується керівником структурного підрозділу. 

30. Акт на передачу справ структурного підрозділу установи складається в двох 

примірниках, перший з яких, разом з електронним варіантом опису передається зі справами 

архіваріусу, а другий, після підписання, повертається як контрольний примірник 

працівникам структурного підрозділу. 

31. Наприкінці кожного примірника акту на передачу справ робляться цифрами та літерами 

позначки про фактичну кількість справ, що передані на архівне зберігання, номери справ, що 

відсутні, дату приймання-передавання справ і підписи осіб, що здавали та приймали справи. 

5.3 Передача справ, складених у паперовій формі, на архівне зберігання 

1. Відбір документів для постійного зберігання проводять згідно з Типовим переліком 

документів і номенклатурою справ УКУ переглядом кожного аркуша справи. Забороняється 

відбір документів для постійного зберігання лише за заголовками справ. 

2. Справи постійного зберігання передаються на архівне зберігання в упорядкованому 

(прошитому) стані через два роки після завершення їх ведення для подальшого зберігання та 

користування. 

3. Приймання – передавання кожної справи здійснюється архіваріусом в присутності 

працівника структурного підрозділу, який передає упорядковані та оформлені справи. 

4. Передавання справ на архівне зберігання проводять за описами справ (у двох 

примірниках). У кінці кожного примірника опису архіваріус  розписується у прийнятті справ 

з обов’язковим зазначенням кількості (цифрами і словами) переданих справ і проставляє 

дату. Один примірник опису передається структурному підрозділу, другий примірник 

залишається архіваріусу. 

5. Якщо окремі справи в подальшому будуть потрібні для поточної роботи у структурному 

підрозділі, архіваріус оформляє видачу справи у тимчасове користування. 

6. У разі ліквідації або реорганізації структурного підрозділу особа, відповідальна за 

діловодство, у період ліквідаційних заходів формує документи у справи, оформлює їх та 

передає на архівне зберігання за описами і номенклатурою.  
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Додаток 1 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

оформлення документів 

 

1. Для оформлення текстів службових документів використовується гарнітура Times New 

Roman та шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів або 8 - 12 друкарських пунктів для 

друкування реквізиту "Прізвище виконавця і номер його телефону", виносок, пояснювальних 

написів до окремих елементів тексту документа або його реквізитів тощо. 

2. При оформленні застосовується шрифт: 

напівжирний шрифт великими літерами - для назви виду документа; 

напівжирний (прямий або курсив) - для заголовків та короткого змісту документа. 

3. При оформленні текстів міжрядковий інтервал повинен становити: 

1 - для складових тексту документа, реквізиту "Додаток" та посилання на документ, що 

став підставою для підготовки (видання) поточного документа; 

1,5 - для складових частин реквізитів "Адресат" та "Гриф затвердження"; 

1,5 - 3 - для відокремлення реквізитів документа один від одного. 

4. Власне ім'я та прізвище в реквізиті "Підпис" розміщується на рівні останнього рядка назви 

посади. 

5. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) - 73 

міліметри (28 друкованих знаків). 

6. Якщо короткий зміст до тексту перевищує 150 знаків (п'ять рядків), його дозволяється 

продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

7. При оформленні документів відступ від межі лівого поля документа становить: 

125 міліметрів - для ім'я та прізвища реквізиту "Підпис"; 

100 міліметрів - для реквізита "Гриф затвердження"; 

90 міліметрів - для реквізиту "Адресат"; 

10 міліметрів для абзаців у тексті; 

0 міліметрів:  

для слів: "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "ВИРІШИЛИ", "УХВАЛИЛИ", 

"НАКАЗУЮ", "ЗОБОВ'ЯЗУЮ"; 

для реквізитів: "Дата документа", "Короткий зміст документа", "Текст" (без абзаців), 

"Відмітка про наявність додатків", "Прізвище виконавця і номер його телефону", 

"Відмітка про виконання документа і надсилання його до справи", слово "Додаток", 

реквізити "Додаток" та слово "Підстава" запису про посилання на документ, що став 

підставою для підготовки (видання) поточного документа, найменування посади у 

реквізиті "Підпис", засвідчувального напису "Згідно з оригіналом" та для першого 

реквізита "Гриф затвердження", якщо їх в документі два. 

8. Під час оформлення документів (додатків до них) на двох і більше сторінках друга та 

наступні сторінки повинні бути пронумеровані. 

9. Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля сторінки арабськими цифрами без 

зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується ні в 

документі, ні в кожному з додатків. Документ і кожен з додатків мають окрему нумерацію. 

10. Тексти документів друкуються на одному боці аркуша. Документи не постійного строку 

зберігання обсягом більше 20 сторінок допускається друкувати на лицьовому і зворотному 

боці аркуша, при цьому реквізит "Підпис" повинен бути розміщений на лицьовому, а не на 

зворотному боці останнього аркуша документа. 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=511
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=505
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=506
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=507
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=507
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190375?ed=2019_04_17&an=508
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Додаток 2 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

документів, що дозволяється затверджувати проставлянням грифа затвердження 

посадової особи за умови їх підготовки у паперовій формі 

1. Акти (готовності об'єкта до експлуатації; списання; інвентаризації; експертизи; вилучення 

справ для знищення; передачі справ; ліквідації установ тощо). 

2. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на 

проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні 

тощо). 

3. Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на 

підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо). 

4. Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових, відомчих 

(галузевих) документів із строками зберігання тощо). 

5. Розцінки на виконання робіт. 

6. Статути (положення) установ. 

7. Структура установи. 

 

 

 

Додаток 3 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства офісу ректора 

№ Вид документа 

1. Зведення та інформація, надіслані до відома 

2. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо 

3. Прейскуранти (копії) 

4. Норми витрати матеріалів 

5. Вітальні листи і запрошення 

6. Місячні, квартальні, піврічні звіти 

7. Графіки, наряди, заявки, рознарядки 

8. Форми статистичної звітності 

9. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені) 

10. Наукові звіти за темами 
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Додаток 4  

ОФІЦІЙНИЙ БЛАНК УКУ 
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Додаток 5 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАКАЗУ 

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(УКУ) 

 

код ЄДРПОУ 26205857 

НАКАЗ 

 

20.12.2021                 м. Львів                        №_____ 

 

Про відрахування студента філософсько-богословського факультету 

Петренка Петра Петровича 

 

Відповідно до п. 15.9 «Положення про освітній процес» Українського католицького 

університету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Відрахувати Петренка Петра Петровича з числа студентів 2-го курсу філософсько-

богословського факультету спеціальність «Богослов’я» (форма навчання - денна) другого 

рівня вищої освіти (магістр), який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб з 

20 грудня 2021 р. за невиконання навчального плану (група ФБА20/М). 

  

ПІДСТАВА: доповідна записка декана філософсько-богословського факультету  

від 20.12.2021 р. 

   

Ректор                                                           Богуслав Антоні ПРАХ 

 

Погоджено: 

Декан філософсько- 

богословського факультету                     ________________         Юрій ЩУРКО 

  

Заступник першого проректора 

з адміністративних питань                          ______________        Юрій КОРДУБА 

Юрисконсульт              _______________      Сергій ГАВЕНКО 

Представник Уряду студентів                    _______________       Ірина КРЕЧКОВСЬКА 

З наказом ознайомлено:   

Головний бухгалтер                                    ________________     Наталія ЛЕГКА 

 

Виконавець: 

Марія ІВАНЧУК 

тел. (032) 240-99-44 (вн. 3111) 
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Додаток 6 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради 

Українського католицького університету 

03 серпня 2021 р. 

м. Львів, засідання онлайн  

Час засідання 16:30-17:00  

Голова: о. Богуслав Прах, ректор 

Вчений секретар: Тарас Добко, перший проректор 

Секретар: Катерина Бондарева, керівниця проєктів і програм деканату ГФ 
  

За списком членів Вченої ради – 30 осіб 

Присутні – 27 осіб 

Відсутні – 3 осіб 

Запрошені особи: 
  

Порядок денний: 

1. Про перерозподіл ліцензованого набору на спеціальності «Журналістика»  

(Володимир Турчиновський) 

2. Про затвердження голів Екзаменаційних комісій факультету суспільних наук (Надія 

Наконечна) 
  

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

1.    СЛУХАЛИ: 

Володимир Турчиновський, декан факультету суспільних наук, розповів про доцільність 

перерозподілити ліцензований обсяг набору між освітніми програмами «Журналістика» та 

«Медіакомунікації» в межах спеціальності «Журналістика»  у зв’язку з додатковим набором 

на освітню програму «Журналістика».  

УХВАЛИЛИ: 

Перенести 2 ліцензійних місця з освітньої програми  «Медіакомунікації» на освітню 

програму «Журналістика». 

Результати голосування: («за» - 27 осіб, «проти» - 0, «утримався» - 0) 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

2. СЛУХАЛИ: 

Надія Наконечна, заступниця декана факультету суспільних наук, представила пропозиції 

щодо призначення голів Екзаменаційних комісій на факультеті (див. додаток). 

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир Турчиновський, декан факультету суспільних наук, сказав про те, що пропозиції 

подані керівниками освітніх програм.   

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити голів Екзаменаційних комісій факультету суспільних наук. 

Результати голосування: («за» - 26 осіб, «проти» – 0, «утрималося» - 1) 

  

Голова                                                                                               о. Богуслав ПРАХ 

 

Вчений секретар Вченої ради                                                              Тарас ДОБКО 
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Додаток 7 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ЛИСТА 

 

Міністерство освіти і науки України 

проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

 

№_______ 

27.10.2021 

Заклад вищої освіти "Український католицький університет" (код закладу в ЄДЕБО 244) 

просить вас підтвердити такі твердження: 

1) Акредитація вищого навчального закладу в цілому за певним рівнем акредитації на 

даний час не передбачена українським законодавством. 

2) Інституційна акредитація закладу вищої освіти передбачена Законом про вищу освіту 

(стаття 25), проте Порядок проведення інституційної акредитації, який затверджує 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у період з 05.09.2017 р. 

по 27.10.2021 р. не був затверджений. І процедура інституційної акредитації в Україні 

у цей період не відбувалась. 

3) Заклади вищої освіти не мали можливості в цей час пройти інституційну акредитацію. 

Просимо вас зазначити, коли Міністерство освіти і науки України планує забезпечити 

можливість проходження закладом вищої освіти інституційної акредитації.  

 

З повагою, 

Перший проректор        Тарас ДОБКО 

 

 

 

Виконавець: 

Юрій Кордуба 

тел. (032) 240-99-44 (вн. 3164) 
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Додаток 8 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ТА АКТУ НА СПИСАННЯ 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Протокол №___ 

Засідання експертної комісії  

_______________ 202____ 

 

Голова ЕК: заступник першого проректора з адміністративної роботи 

Секретар ЕК: архіваріус 

ПРИСУТНІ: 

Керівник підрозділу 

Відповідальна особа за цей вид документів/діяльності 

Керівник канцелярії 

  

СЛУХАЛИ: 

Відповідальна особа Ім’я Прізвище подала до відома інформацію про копії довідок, 

виданих працівникам про підтвердження роботи в Університеті за 1994 – 2018 роки,  що не 

підлягають постійному зберіганню. Відповідальна особа Ім’я Прізвище подала інформацію 

про кількість документів та строки їх зберігання. 

У зв’язку із закінченням строків копій довідок про підтвердження праці 

запропоновано подати їх на списання та знищення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Керівник підрозділу Ім’я Прізвище – запропоновано підтримати пропозицію 

відповідальної особи та знищити справи шляхом подрібнення на шредері. 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Вилучити копії довідок про підтвердження роботи. 

2.  Знищити копії довідок про підтвердження роботи. 

  

ПРОГОЛОСУВАЛИ: одностайно. 

  

Голова ЕК                                          Заступник першого проректора 

з адміністративної роботи Ім’я Прізвище 

  

Секретар ЕК                                          Архіваріус  Ім’я Прізвище 
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ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

(назва підрозділу) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підрозділу 

______ _______________________ 

(підпис)   (власне ім’я прізвище) 

_____    ____________ 20___ року 

АКТ 

______________№_____________ 

 

про вилучення для знищення документів, 

не внесених до Національного архівного фонду 

На підставі Ст.122, журнали реєстрації довідок, копії довідок, термін зберігання яких 

передбачається 3 роки, вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та 

втратили практичне значення, документи (назва підрозділу) 

  

№ 

з/п 

Заголовок 

справи або 

груповий 

заголовок 

справ 

Дата 

справи 

або 

крайні 

дати 

справ 

Індекс справи 

(тому, частини) за 

номенклатурою 

або номер справи 

за описом 

Кількість 

справ 

(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) і 

номери 

статей за 

переліком 

Примітки 

1 Копії довідок 

про 

підтвердженн

я праці 

1994 - 

2018 

13-12   Ст.122,  

3 роки 

  

 Разом ________________________________________ справ за ___________ роки. 

(цифрами і словами) 

Посада особи, яка 

проводила експертизу 

цінності документів 

  

____________ 

      (підпис) 

  

________________________________ 

       (Власне ім’я, прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 

  

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕК установи 

____________ № ______ 

Документи в кількості______________________________________________________ справ 

                                                                        (цифрами і словами) 

знищено шляхом подрібнення шредером 

 

Посада особи, яка здала (знищила) документи____________ ____________________ 

                 (підпис)       (Власне ім’я, прізвище) 

 __________ 20 ____ року 
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 Додаток 9 

БЛАНК ВНУТРІШНЬОГО ОПИСУ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ 

 

Внутрішній опис 

документів справи 

  

№ 

з/п 

Індекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок документа Номери 

аркушів 

справи 

Примітка 

1.       

2.       

        

            

            

            

            

            

  

  

 Разом ____________________________________________________ документів 

                                             (цифрами і літерами) 

 Кількість аркушів внутрішнього опису __________________________________ 

                                                                                 (цифрами і літерами) 

  

 Посада особи,                                       ___________   ________________________ 

 яка склала внутрішній опис                     (підпис)           (розшифровка підпису) 

 документів справи 

 Дата 
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Додаток 10 

БЛАНК ЗАСВІДЧУВАЛЬНОГО НАПИСУ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ 

 

Засвідчувальний напис справи  _______ 

 

У справі підшито  і пронумеровано 

__________________________________________________________ аркуша(ів), 

                               (цифрами і літерами) 

  

 у тому числі: літерні аркуші____________________________________________ 

 пропущені номери аркушів ___________________________________ аркушів 

 внутрішнього опису ______________________________________________ 

  

Особливості фізичного стану та 

формування справи 

Номери аркушів 

    

  

  

 Посада особи, 

 яка склала засвідчувальний      ____________ __________________________ 

 напис                                                    (підпис)                        (розшифровка підпису) 

  

 Дата 
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Додаток 11 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ ДЛЯ СПРАВИ  

 

  Ф. N ______________  

         Оп. N _____________   

         Справа N __________ 

   

  

   

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра церковної історії 

  

(Найменування установи і структурного підрозділу) 

  

  

  

  

   ______________Справа N ____________                      Том N ___________ 

  

  

Протоколи засідань кафедри за 2005 р. 

 

(заголовок справи) 

 

   

  

  

  

  

  

  

                                                                                      (дата)   

          

                                                                                          На ________ аркуш. 

Зберігати ____________  

  

   

   Ф. N _______________                                     

   Оп. N ________________                                     

   Справа N _______________                                  
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Додаток 12 

БЛАНК АКТУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ СПРАВ  

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(назва підрозділу) 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

________________________________ 

________________________________ 

(посада, Ім’я Прізвище та підпис керівника підрозділу)     

________________________________ 

(дата) 

Акт на передачу  ______________ 

(назва документів) 

  

  

N 

з/п 

  

Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

  

  

Заголовок справи (тому, 

частини) 

  

Крайні 

дати 

справи 

(тому, 

частини) 

  

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини), 

стаття за 

переліком 

  

  

Примітка 

1.        

2.        

3.        

У цей опис включено  ________________________ справ з №           по №________________ 

                                       ( цифрами і літерами ) 

У тому числі: 

літерні номери   _______________________________________ 

пропущені номери _____________________________________ 

      

                                                                                                                                                   

 (посада укладача опису)                 (підпис)                  (розшифровка  підпису) 

Дата 

 

Передав____________________ 

 (цифрами і літерами ) 

                                                                                                                                                    

    (посада працівника)                             (підпис)                  (розшифровка  підпису) 

Дата 

 

Прийняв ___________________ 

 (цифрами і літерами ) 

                                                                                                                                                    

    (посада працівника)                             (підпис)                  (розшифровка  підпису) 

Дата     
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