
Номер журналу, назва прикладу чи зразка 

№1, 2 0 1 9 

Алгоритм підготовки інструкції з діловодства 

Приклади формулювання констатуючої частини наказу з основної діяльності (зазна
чення підстави, обґрунтування або мети видання наказу) 

Приклад формулювання розпорядчої частити наказу про переведення працівників, які 
працюють на посадах менеджерів із продажів (які не відповідають КП) на доречні по
сади (які відповідають КП) у відділі продажів (наказ із особового складу) 

№2, 2 0 1 9 

Схема розташування реквізитів і меж зон на кутовому бланкові формату А4 

Схема розташування реквізитів і меж зон на поздовжньому бланкові формату А4 

Зразок поздовжнього загального бланка юридичної особи 

Зразок позитивної характеристики працівника 

Зразок негативної характеристики працівника 

Зразок направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника 

Форма медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду працівника 

Форма посвідчення про перевірку знань із питань охорони праці 

Зразок витягу з посадової (робочої) інструкції з відміткою про ознайомлення 

Порядок внесення даних у дублікат трудової книжки 

Зразок наказу про надання благодійної допомоги 

№3, 2 0 1 9 

Приклади способів оформлення дат відповідно до ДСТУ 4163-2003 

Приклади та розшифрування складу реєстраційних індексів 

Приклади зазначення найменування юридичної особи 
(чи її структурного підрозділу) 

Приклад оформлення реквізиту «Адресат», що включає поштову адресу 

Приклад оформлення грифу затвердження 

Приклади оформлення резолюції в документах 
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Номер журналу, назва прикладу чи зразка 

Приклади оформлення заголовка до тексту документа 

Приклад помилки в оформленні посилання на документи в наказах 

Зразок оформлення преамбули в наказі 

Приклади коректної та некоректної манери викладу констатуючої частини наказу 

Приклади оформлення реквізиту «Адресат» 

Зразок заповнення лицьового боку авансового звіту 

Зразок заповнення зворотного боку авансового звіту 

Форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

Зразок програми вступного інструктажу 

Зразок наказу про прийняття на роботу 

Зразок Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 

Зразок Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 

Зразок інструкції з охорони праці 

Зразок Журналу реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві 

Зразок Журналу обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві 

№ 4 , 2 0 1 9 
Приклади оформлення реквізиту «Підпис» 

Приклади проставляння печатки в документах 

Віза документа: приклади оформлення 

Гриф погодження документа 

Відмітка про засвідчення копії документа 

Відомості про виконавця документа 

Відмітка про виконання документа 

Відмітка про надходження документа до юридичної особи 

Аркуш погодження 

Зразок договору про надання послуг 

Зразок наказу про створення структурного підрозділу 

Зразок наказу про створення комісії 

Зразок уніфікованої форми наказу (розпорядження) про прийняття працівника на ро
боту 

Зразок форми особистої медичної книжки 

Порядок заповнення Форми № 1 -ОМК 

Зразок заповнення Журналу реєстрації особистих медичних книжок 

Відомість дефектів (дефектний акт) 

№5, 2019 
Приклад початку розпорядчої частини наказу 

Зразок наказу про прийняття на роботу 

Приклад зазначення підстав у наказі 

Зразок відмітки на додатку до документа 

Відмітка про наявність додатків 

Копія вихідного документа: в якій послідовності потрібно зазначити необхідну інфор
мацію 
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Номер журналу, назва прикладу чи зразка 

Вимоги до оформлення витягу зі службового документа 

Приклади літерних нарощень при написанні порядкових числівників 

Приклади оформлення дати в документах 

Оформлення дати затвердження документа 

Проставляння дати в заявах, запитах, зверненнях, доповідних і пояснювальних записках 

Приклад оформлення візи на документі 

Типи аркуша погодження 

Підписи в аркуші погодження в органах виконавчої влади чи місцевого самовряду
вання 

Обов'язкові елементи оформлення аркуша погодження договору 

Зразок форми аркуша погодження 

Зразок заповнення аркуша погодження 

Вимоги до штампа, який використовують під час приймання документа 

Форма акта про пошкодження конверта (пакета) 

Форма акта про відсутність вкладень у конверті (пакеті) 

№ 6 , 2 0 1 9 

Форма реєстрації документів 

Перелік документів, що підлягають контролю за виконанням 

Перелік граф журналу реєстрації договорів про надання послуг 

Титульна сторінка Журналу реєстрації договорів про надання послуг 

Зразок заповнення граф Журналу реєстрації договорів про надання послуг 

Зразок оформлення договору бартеру 

Вставні конструкції: місце в реченні та вживання розділових знаків 

№ 7 - 8 , 2 0 1 9 

Уніфікована форма Інструкції з діловодства юридичної особи 

Етапи розроблення зведеної номенклатури справ юридичної особи 

Уніфікована форма номенклатури справ юридичної особи 

Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь 

Відмітка про наявність додатка 

Реквізит «Підпис» у листах 

Візування листів 

Засвідчення листів печаткою 

Зазначення відомостей про виконавця листа 

Приклад заповнення Журналу реєстрації довіреностей 

Яку інформацію може містити характеристика працівника 

Приклад характеристики працівника, що підлягає атестації 

Посадова інструкція документознавця (код КП 2432.1) 

Приклад надання згоди на прийняття на роботу неповнолітнього 

Зразок заповнення Журналу обліку неповнолітніх працівників 
(рекомендована форма) 

Пам'ятка «Застосування різних видів категорій» 
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Номер журналу, назва прикладу чи зразка 

Приклад автобіографії 

№9, 2019 
Приклади текстів простих службових листів 

Приклади текстів складних службових листів 

Етикет службового листування: приклади звертання 

Гарантійний лист 

Супровідний лист 

Претензійний лист 

Вітальний лист 

Рекламний лист 

Лист-повідомлення 

Лист-запрошення 

Лист-оповіщення 

Лист-нагадування 

Лист-підтвердження 

Лист-вибачення 

Зразок Положення про експертну комісію 

Зразок річного плану роботи експертної комісії 

Зразок протоколу засідання експертної комісії 

Алгоритм дій у разі нестачі документів і справ 

Додаток 4 до Правил № 1000/5: примірний перелік документів, що не підлягають реє
страції службою діловодства 

Приклади «керівників-професіоналів» та «фахівців» у КП 

Приклади деяких професійних назв робіт сфери охорони здоров'я у КП 

Сленгізми, їх пояснення та відповідники українською 

№10, 2019 
Форма річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання 

Форма річного розділу зведеного опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання 

Форма річного розділу опису справ із кадрових питань (особового складу) 

Зразок титульного аркуша закінченого опису справ постійного зберігання 

Форма акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду 

Зразок заповненого акта про вилучення документів для знищення 

Уніфікована форма витягу з наказу з основної діяльності підприємства 

Зразок витягу зі зведеного кадрового наказу підприємства 

Зразок витягу з наказу з адміністративно-господарських питань 

Уніфікована форма витягу із протоколу 

Зразок витягу із протоколу 

Штрафні санкції за порушення законодавства про охорону праці 

Зразок наказу про призначення відповідальних за стан охорони праці та пожежну без-
пеку 

Схема організаційної структури підприємства 
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Номер журналу, назва прикладу чи зразка 

Зразок наказу про створення структурного підрозділу 

Зразок структури і штатної чисельності підприємства 

Приклади, як уникнути активного дієприкметника 

№ 1 1 , 2 0 1 9 

3 яких елементів складається резолюція 

Етапи виконання документа 

Етапи контролю за виконанням документів 

Форма інформації про стан виконання завдань 

Строки виконання документів 

Відмітка про виконання документа 

Зразок примірного договору про надання послуг архівною установою 

Форма акта про приймання-передавання справ (документів) від однієї юридичної осо
би до іншої 

Форма акта про приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, 
відповідальної за архів) 

Зразок рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 

Зразок наказу про прийняття на роботу з формулюванням «приступаю до виконання 
обов'язків директора» 

Витяг із протоколу 

Витяг із наказу 

Зразок наказу про прийняття на роботу директора, уповноваженого видати наказ 

№ 1 2 , 2 0 1 9 

Деякі завдання, які слід виконати після закінчення діловодного року 

Зразок оформлення підсумкового запису у журналі реєстрації вхідних документів 

Зразок оформлення останнього аркуша зведеної номенклатури справ підприємства 

Перелік процесів, передбачених для оформлення справ постійного і тривалого (по
над 10 років) зберігання, зокрема справ із кадрових питань (особового складу) 

Форма внутрішнього опису документів справи 

Форма засвідчувального напису справи 

Приклад заповнення обкладинки справи, сформованої на підприємстві 

Зразок протоколу розбіжностей 

Приклад акта про пошкодження документів архіву 

Форма аркуша перевіряння наявності й стану документів. 

Форма акта про перевіряння наявності й стану справ (документів) 

Форма акта про невиправні пошкодження справ (документів) 

Приклади можливих назв посад (згідно з КП) для «Фахівця з продажу» 

Приклади можливих назв посад (згідно з КП) для «Фахівця з виписки товарно-супро
відних документів» 

Приклади можливих назв посад (згідно з КП) для «Фахівця з франчайзингу» 

Приклади розширення відповідних посад 

Приклади професійних назв робіт із КП, що безпосередньо пов'язані з участю в різних 
проектах і програмах 
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