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Вступ 
 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування 

управлінської діяльності» від 17 січня 2018 р. № 55 (далі – Постанова) 

затверджено: 

- Типову інструкцію з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну; 

- Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та 

місцевих органах виконавчої влади; 

- Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній 

формі. 

Пунктом 6 Постанови передбачено, що міністерствам, іншим 

центральним та місцевим органам виконавчої влади необхідно в тримісячний 

строк привести власні нормативно-правові акти, зокрема про затвердження 

інструкцій з діловодства для підприємств, що належать до сфери їх управління, 

у відповідність із цією Постановою.  

Постанова набрала чинності з дня опублікування, а опублікована вона в 

газеті «Урядовий кур’єр» від 07.03.2018 № 46. 

В пункті 7 Постанови зазначено рекомендацію органам місцевого 

самоврядування привести у відповідність із Постановою власні інструкції з 

діловодства.  

Загальні засади документування  
 

Загальні засади документування управлінської інформації в установах та 

особливості ведення діловодства у паперовій формі визначаються Типовою 

інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих 

органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.01.2018 № 55 (далі – Типова інструкція). 

Типова інструкція встановлює вимоги щодо документування 

управлінської інформації та організації роботи з документами, створеними у 

паперовій формі, у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних 

органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади (далі – установи), включаючи їх підготовку, 

реєстрацію, облік і контроль за виконанням. 

Положення Типової інструкції застосовуються лише у разі наявності 

визначених законом або актом Кабінету Міністрів України підстав, які 

визнаються обґрунтованими для створення та/або опрацювання установами 

документів у паперовій формі. 

Слід пам’ятати, що порядок здійснення діловодства стосовно документів, 

що містять інформацію з обмеженим доступом, за зверненнями громадян, 

запитами на інформацію визначається окремими нормативно-правовими актами 

та не може регулюватися Типовою інструкцією. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran593#n593
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran593#n593
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran1251#n1251
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran1251#n1251
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran593#n593
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran593#n593
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran593#n593
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Документування управлінської інформації полягає у створенні 

документів, в яких фіксується з дотриманням установлених правил (додаток 1 

до Типової інструкції) інформація про управлінські дії. 

Під час підготовки організаційно-розпорядчих документів у паперовій 

формі працівники установ оформляють їх з урахуванням вимог Національного 

стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 

2003 року № 55 (далі - ДСТУ 4163-2003). 

Документ повинен відповідати положенням актів органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та спрямовуватися на 

виконання установою покладених на неї завдань і функцій. 

Вибір виду документа, призначеного для документування управлінської 

інформації (наприклад, розпорядження), зумовлюється правовим статусом 

установи, компетенцією посадової особи та порядком прийняття 

управлінського рішення. 

Документ повинен містити обов’язкові для його певного виду реквізити, 

що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування установи - 

автора документа, назву виду документа, дату, реєстраційний індекс документа, 

заголовок до тексту, текст, підпис. 

Установи здійснюють діловодство державною мовою. 

Перелік документів, проходження в установі яких продовжується у 

паперовій формі, затверджується наказом (розпорядженням) керівника 

установи на підставі визначених законом або актом Кабінету Міністрів України 

підстав, які визнаються обґрунтованими для створення та/або опрацювання 

документів у паперовій формі. 

Не допускається одночасне проходження одного і того ж документа в 

електронній та паперовій формі. 

 

Основні питання складання наказу (розпорядження) 

Погодження (візування) 
 

  Відповідно до пункту 80 Типової інструкції накази (розпорядження) 

видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового 

характеру. За змістом управлінської дії накази видаються з: 

◦ основних питань діяльності установи,  

◦ адміністративно-господарських питань, 

◦ кадрових питань. 

 Проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-

господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за 

дорученням керівника установи чи за власною ініціативою. 

Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) 

(про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо) 

готує кадрова служба (в державних органах – служба управління персоналом 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/paran1142#n1142
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0055609-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0055609-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0055609-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0055609-03
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згідно статті 18 Закону України «Про державну службу (із змінами) на підставі 

рішень (вказівок) керівника установи організаційно-розпорядчого чи 

нормативно-правового характеру, доповідних записок керівників структурних 

підрозділів, конкурсних документів (протоколів та рішень атестаційної чи 

іншої комісії), заяв працівників, трудових договорів та інших документів. 

Уповноваженою особою юридичної служби обов’язково візуються 

проекти наказів нормативно-правового характеру, а також накази з кадрових 

питань (особового складу). Обов’язки візування проектів наказів та інших актів 

юридичною службою органу виконавчої влади передбачені підпунктами 3 та 4 

пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 

органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 

(із змінами) (далі – Загальне положення), а саме: 

- підпунктом 3 пункту 10 Загального положення – перевіряти 

відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів 

та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, 

погоджувати (візувати) їх за наявності віз керівників заінтересованих 

структурних підрозділів; 

- підпунктом 4 пункту 10 Загального положення – проводити юридичну 

експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними 

підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готувати висновки 

за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджувати (візувати) їх за 

наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 

Пунктами 57 та 58 Типової інструкції визначені вимоги до візування 

документів. Так, віза (внутрішнє погодження документа)  включає особистий 

підпис, ініціал імені і прізвище особи, яка візує документ, дату візування із 

зазначенням у разі потреби найменування посади цієї особи. 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, що створюються у разі наявності підстав, які визнаються 

обґрунтованими для створення установою документів у паперовій формі, та 

залишаються в установі).  

Якщо в процесі погодження до проекту наказу (розпорядження) 

вносяться зміни, він підлягає повторному погодженню (візуванню). 

Проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-

господарських питань у разі їх підготовки у паперовій формі та додатки до них 

візуються працівником, який створив документ, керівником структурного 

підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які визначені у проекті 

документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, керівником служби 

діловодства, керівником або посадовою особою структурного підрозділу з 

питань запобігання та виявлення корупції, іншими посадовими особами, яких 

стосується документ. 

Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) 

візуються працівником кадрової служби (в державних органах – служба 
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управління персоналом), який створив документ, та його керівником, а також 

залежно від видів наказів посадовими особами структурного підрозділу з 

питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими 

посадовими особами, яких стосується документ. 

У разі необхідності проведення оцінки змісту та доцільності видання 

наказу (розпорядження) здійснюється зовнішнє погодження проекту документа 

з іншими заінтересованими установами. Відповідно до пункту 62 Типової 

інструкції 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, ініціал 

імені, прізвище і дату або назву документа, що підтверджує погодження, його 

дату і номер (індекс), наприклад: 

ПОГОДЖЕНО 

Міністр юстиції 

підпис                Ініціал ПРІЗВИЩЕ 

Дата 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

Центральної експертно-перевірної 

комісії Укрдержархіву 

Дата № 

Гриф погодження ставиться нижче підпису на останній сторінці проекту 

документа. 

У разі коли зміст документа стосується більше ніж трьох установ, 

складається аркуш погодження, про що робиться відмітка у документі на місці 

грифа погодження, наприклад: 

● Аркуш погодження додається. 

Аркуш погодження оформлюється на лицьовому та у разі потреби 

зворотному боці одного аркуша за такою формою: 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Назва проекту документа 

Найменування посади підпис Ініціал ПРІЗВИЩЕ 

Дата   

Зовнішнє погодження у разі потреби, визначеної законодавством, 

здійснюється в такій послідовності: установи однакового рівня та інші 

установи; громадські організації; органи, які здійснюють державний контроль в 

певній сфері; установи вищого рівня. 

Накази (розпорядження) підписуються керівником установи, а також 

державним секретарем міністерства (керівником апарату установи) з питань, 

що належать до його компетенції. У разі відсутності відповідного керівника 

накази (розпорядження) підписуються посадовою особою, яка виконує його 

обов’язки.  

Нумеруються накази (розпорядження) у порядку їх видання у межах 

календарного року; накази (розпорядження) з основної діяльності, 
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адміністративно-господарських питань та з кадрових питань (особового складу) 

мають окрему порядкову нумерацію. 

 

Оформлення наказу (розпорядження) 
 

Наказ (розпорядження) оформлюється на бланку наказу (розпорядження).  

Зміст наказу (розпорядження) коротко викладається в заголовку, який 

починається з прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного 

іменника («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...») або 

іменника («Про підсумки...», «Про заходи...»). 

Текст наказу (розпорядження) з питань основної діяльності установи та 

адміністративно-господарських питань складається з преамбули і розпорядчої 

частини. 

У преамбулі зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання 

наказу. Зазначена частина документу починається із слів «На виконання», «З 

метою» тощо. Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого 

документа, у констатуючій частині (преамбулі) зазначається посилання на 

відповідний документ. Преамбула наказу закінчується словом «наказую», а 

розпорядження – «зобов’язую», яке друкується жирним шрифтом, після якого 

ставиться двокрапка. 

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються 

арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені організаційно-

розпорядча дія (затвердження або введення в дію інструкції, положення тощо) 

або конкретне завдання (доручення) із строком його виконання та структурні 

підрозділи - його виконавці, наприклад: 

~ департаменту забезпечення документообігу; 

~ керівникам структурних підрозділів; 

~ головам районних державних адміністрацій. 

 Неконкретні («прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути 

увагу» тощо) та неконтрольні («довести до відома», «ознайомити» тощо) 

доручення в наказах не застосовуються.  

Контроль за виконанням завдань (доручень), зазначених у наказі 

(розпорядженні), покладається на службу контролю. 

Для ознайомлення з наказом (розпорядженням) укладач готує та подає на 

реєстрацію разом з підписаним розпорядчим документом перелік установ, 

структурних підрозділів, посадових (службових) осіб, яких треба ознайомити із 

цим документом. 

 

Набрання чинності нормативно-правовими актами 
 

Накази (розпорядження, постанови, рішення), які є нормативно-

правовими актами, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, 

якщо інше не встановлено такими наказами (розпорядженнями, постановами, 

рішеннями), але не раніше дня їх офіційного опублікування. 

Механізм подання нормативно-правових актів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких 
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відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації в Мін’юсті, його 

територіальних органах, встановлюється Положенням про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (із 

змінами) (далі – Положення), та порядком подання нормативно-правових актів 

на державну реєстрацію, визначеним Мін’юстом.  

Слід пам’ятати, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові 

акти будь-якого виду (накази, розпорядження тощо), якщо в них є одна або 

більше норм, що: 

а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, 

свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією 

та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, 

згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також з 

урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та права 

Європейського Союзу (acquis ЄС), практики Європейського суду з прав 

людини, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують 

організаційно-правовий механізм їх реалізації; 

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших 

міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери 

управління органу, який видав нормативно-правовий акт. 

Відповідно до пункту 15 Положення міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише 

після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. При направленні на 

виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і 

номер державної реєстрації акта є обов'язковим. У разі порушення зазначених 

вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і 

не можуть бути застосовані.  

 

Особливості внесення змін до наказу (розпорядження), визнання його таким, 

що втратив чинність, скасування 
 

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: 

1) заголовок наказу починається із слів «Про внесення змін до наказу 

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

документа, до якого вносяться зміни; 

2) розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з пункту: 

«1. Внести зміни до наказу (розпорядження) … :» у разі викладення змін у 

тексті наказу (розпоряджання); 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran35#n35
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran35#n35
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran35?nreg=731-92-%EF&find=1&text=%EE%EF%F3%E1%EB%B3%EA&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran35?nreg=731-92-%EF&find=1&text=%EE%EF%F3%E1%EB%B3%EA&x=0&y=0#w14
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«1. Внести зміни до наказу (розпорядження) …, що додаються.» у разі 

викладення змін у вигляді окремого документа; 

3) 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. 

 

Специфіка оформлення наказів (розпоряджень)  

з кадрових питань (особового складу) 
 

Накази (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) 

оформлюються у вигляді індивідуальних і зведених наказів (розпоряджень).  

В індивідуальних наказах (розпорядженнях) міститься інформація про 

одного працівника (співробітника), у зведених - про кількох незалежно від 

того, які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, 

призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо). 

Зміст індивідуального наказу (розпорядження) з кадрових питань 

(особового складу) стисло викладається в заголовку, який починається з 

прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного іменника, 

наприклад: «Про призначення... «, «Про прийняття...». У зведених наказах 

(розпорядженнях) може застосовуватися узагальнений заголовок, наприклад: 

«Про кадрові питання», «Про особовий склад». 

У тексті наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу), як 

правило, констатуюча частина (преамбула) не зазначається, крім випадків 

призначення на посаду або звільнення з посади керівних працівників органом 

вищого рівня або за іншою процедурою. У такому разі в констатуючій частині 

(преамбулі) наводиться посилання на відповідний нормативно-правовий акт 

органу вищого рівня у такій послідовності: вид акта, установа - автор, дата, 

номер, повна назва. 

Розпорядча частина наказу (розпорядження) з кадрових питань 

(особового складу) починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву 

«ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», 

«ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначаються 

великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу 

(розпорядження), і малими - його ім’я, по батькові та текст наказу. 

У кожному пункті наказу (розпорядження) з кадрових питань 

зазначається підстава для його видання. 
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Під час ознайомлення з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому 

особами на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку 

проставляються підписи із зазначенням дати ознайомлення. 

У наказі (розпорядженні) про призначення або звільнення працівника 

зазначається повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на 

роботу (припинення трудових відносин), розміри його посадового окладу 

відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат. 

У зведених наказах (розпорядженнях) з кадрових питань (особового 

складу) до розпорядчої частини включається інформація, що розміщується у 

такій послідовності: прийняття на роботу (службу), переведення, звільнення. 

При цьому до одного зведеного наказу не може включатися інформація, яка 

згідно із законодавством має різні строки зберігання. 

У зведених наказах (розпорядженнях) прізвища осіб у межах пунктів 

розміщуються за алфавітом. 

 

Оформлення спільного наказу (розпорядження) 
    

Спільний наказ (розпорядження) установ одного рівня оформлюється на 

чистих аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів). Державний Герб 

України під час оформлення таких наказів не відтворюється. Найменування 

установ розміщуються на одному рівні, а назва виду документа - посередині. 

Дата спільного наказу (розпорядження) повинна бути єдиною, відповідати даті 

останнього підпису, а реєстраційний індекс документа складатися з 

реєстраційних індексів, які проставляються через правобічну похилу риску в 

послідовності підписання наказу керівниками установ. Розпорядча частина 

починається із слова «НАКАЗУЄМО» («ЗОБОВ’ЯЗУЄМО»). Підписи 

керівників установ розташовуються нижче тексту на одному рівні і 

скріплюються гербовими печатками цих установ. 

Кількість примірників спільних наказів (розпоряджень) повинна 

відповідати кількості установ, що їх видають. 

 

Копії наказів: засвідчення, надіслання  
 

Копії наказів (розпоряджень) засвідчуються службою діловодства чи 

кадровою службою і надсилаються заінтересованим установам, посадовим 

особам, працівникам у електронній формі. У разі необхідності надсилання копії 

наказу установі, яка не є учасником системи взаємодії, їй надсилається копія у 

паперовій формі. У такому випадку складається список розсилки (лише щодо 

тих установ, яким надсилається у паперовій формі), що підписується 

працівником, який його склав. 

 

Відповідальність в сфері складання наказів (розпоряджень) 
 

• Відповідальність за організацію діловодства в установах несуть їх 

керівники. 

• За підготовлений проект документа відповідальним є його автор. 

• Організація діловодства в установі покладається на службу діловодства. 
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• Організація діловодства у паперовій формі в структурних підрозділах 

установ покладається на спеціально призначену для цього особу. 

 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 


