
 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ №4-368 

м. Київ    «_12_»____08____ 2013 р. 

 

Про затвердження Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації 

наказів (розпоряджень) НТУУ «КПІ» 

 

З метою вдосконалення системи документообігу та впорядкування підготовки 

розпорядчих актів НТУУ «КПІ» 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2013 року Інструкцію про 

порядок підготовки, підписання та реєстрацію наказів (розпоряджень) НТУУ «КПІ» 

(додаток 1). 

2. Визнати таким, що втратив чинність з 01 вересня 2013 року Наказ №4-

239 від 29 вересня 2005 року «Про введення в дію «Інструкції про порядок 

підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ «КПІ». 

3. Працівникам загального відділу з 12 вересня 2013 року не приймати до 

реєстрації накази (розпорядження), що не відповідають вимогам Інструкції про 

порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів (розпоряджень) НТУУ «КПІ». 

4. Загальний контроль за виконання наказу покласти на керуючого 

справами Цимбаленко Я.Ю. 

 

 

Ректор                                           М.З. Згуровський 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Проект наказу вносить: 

Керуючий справами  

 

_____________  Цимбаленко Я.Ю. 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший проректор       Ю.І. Якименко 

 

Проректор з наукової роботи     М.Ю.Ільченко 

 

Проректор з науково-педагогічної                                    О.М. Новіков  

роботи (перспективний розвиток) 

 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховний напрямок)                          Г.Б. Варламов 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки)                                                                      С.І. Сидоренко 

 

Проректор з адміністративно-господарської 

Роботи        П.В. Ковальов 

 

Начальник ДЕФ       Л.Г. Субботіна 

 

Начальник юридичного відділу     Л.М. Слонімська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано в 1 примірнику 

на 2-х аркушах 
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Список розсилки: 
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Додаток №1 

 до наказу №____ від «_____»___________________ 2013 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ПІДПИСАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇНАКАЗІВ 

(РОЗПОРЯДЖЕНЬ) НТУУ «КПІ» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Інструкція про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів (розпоряджень) НТУУ 

«КПІ» (далі Інструкція) встановлює загальні правила, що регулюють порядок підготовки, 

погодження, підписання, реєстрації та зберігання наказів (розпоряджень) по університету. 

1.2. Накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-

правового характеру. За змістом управлінської дії накази (розпорядження) видаються з основних 

та поточних питань діяльності університету або його підрозділів. 

1.2.1. Наказ — це розпорядчий документ з основних питань діяльності НТУУ «КПІ», який 

видається ректором на правах єдиноначальності та в межах компетенції, а також є обов’язковим 

для виконання всіма працівниками. Право на видання наказів може бути делеговано ректором 

керівникам структурних підрозділів відповідно до вимог Статуту НТУУ «КПІ». 

1.2.2. Розпорядження — це розпорядчий документ з поточних питань діяльності НТУУ «КПІ», 

який видається ректором, проректорами чи керівниками структурних підрозділів в межах 

компетенції та є обов’язковим для виконання всіма працівниками. 

1.3. Проекти наказів (розпоряджень), що видаються в НТУУ «КПІ», (далі – накази 

(розпорядження) повинні відповідати вимогам цієї Інструкції та діючому законодавству. 

 

2. ПІДГОТОВКА НАКАЗІВ (РОЗПОРЯДЖЕНЬ) 

2.1. Накази (розпорядження) в НТУУ «КПІ» готуються тільки державною мовою на офіційному 

бланку НТУУ «КПІ», який затверджений Наказом № 4-56 від 11 березня 2013 р., на рівні 

факультетів/інститутів та відповідно до повноважень декана/директора на офіційному бланку 

факультету/інституту.  

2.2. 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..."). 

2.3. Текст наказу (розпорядження) з питань основної діяльності університету та з 

адміністративно-господарських питань складається з двох частин - констатуючої (преамбули) і 

розпорядчої. 

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета видання наказу 

(розпорядження). Зазначена частина може починатися із слів "На виконання", "З метою" тощо.  

Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій 

частині зазначається назва виду цього документа, його автор, дата, номер та заголовок.  

Крапка в кінці констатуючої частини не ставиться. 

Розпорядча частина наказу починається із слова "НАКАЗУЮ", розпорядження може 

починатися із слова "ЗОБОВ'ЯЗУЮ", «ДОРУЧАЮ», «ВИМАГАЮ», «ДОЗВОЛЯЮ», 



«ПРОПОНУЮ» або «ЗАБЕЗПЕЧИТИ», яке друкується з нового рядка великими літерами без 

лапок та з розташуванням в центрі, після чого ставиться двокрапка. 

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими 

цифрами.  

У наказі/розпорядженні повинні бути зазначені: 

- виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові  особи), 

- конкретні завдання (доручення); 

- строки їх виконання.  

 

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

підрозділів ", "деканам факультетів". 

При цьому, як правило, не застосовується написання неконкретних доручень, які містять слова: 

"прискорити", "поліпшити", "активізувати", "звернути увагу" тощо. 

2.4.  Якщо наказом (розпорядженням) відміняється попередній розпорядчий документ, у 

розпорядчій частині наказу (розпорядження) зазначається пункт, який повинен починатися із слів: 

"Визнати таким, що втратив чинність,…". 

2.5. Зміни, що вносяться до наказу (розпорядження) оформлюються окремим наказом 

(розпорядженням), який повинен мати такий заголовок: "Про внесення змін до наказу 

(розпорядження)…" із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого 

вносяться зміни. Розпорядча частина наказу(розпорядження) починається з такого пункту: 

Наприклад: 

"1. Внести зміни до наказу (розпорядження)". 

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа, наприклад: 

"1) пункт 2 викласти в такій редакції: …"; 

"2) пункт 3 виключити"; 

"3) абзац другий пункту 4 доповнити словами …". 

Якщо зміни до розпорядчого документа оформлюються на окремому аркуші (аркушах), в першому 

пункті розпорядчої частини наказу (розпорядження) зазначається: 

"1) Внести зміни до ... (додаються)". 

2.6. Останній пункт розпорядчої частини у разі потреби може містити рішення про покладення 

на структурний підрозділ або посадову особу функцій з контролю за виконанням наказу 

(розпорядження). 

2.7. До наказів (розпоряджень) не може включатися пункт "Наказ(розпорядження) довести до 

відома…". Структурні підрозділи, посадові особи, до відома яких доводиться наказ 

(розпорядження), зазначаються у списку розсилки, який виконавець визначає в проекті 

наказу(розпорядження) і надає до загального відділу після його підписання. 

2.8. Накази з кадрових питань (особового складу) оформлюються у вигляді індивідуальних і 

зведених. В індивідуальних наказах міститься інформація про одного працівника, у зведених - про 



кількох, незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються (зарахувати на 

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

2.9. Накази з кадрових питань по студентському складу оформлюються у вигляді 

індивідуальних і зведених. В індивідуальних наказах міститься інформація про одного студента, у 

зведених - про кількох, але з урахуванням однорідності управлінських рішень щодо них 

приймаються (зарахування, переведення, відрахування та інше). 

2.10. Зміст індивідуального наказу 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 може 

застосовуватись узагальнений заголовок, наприклад: "Про кадрові питання", "Про особовий 

склад". 

2.11. У тексті наказів з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуюча частина 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 наводиться 

посилання на відповідний правовий акт органу вищого рівня у такій послідовності: вид акта, його 

автор, дата, номер, повне найменування, або визначення проведеної процедури. 

2.12.  Розпорядча частина наказу починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: 

"ЗАРАХУВАТИ", "ПРИЗНАЧИТИ" "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ", 

"ОГОЛОСИТИ" тощо.  

2.13. Далі зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові та текст наказу. У зведених наказах 

прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом. 

2.14. У наказі (розпорядженні) про призначення працівника зазначається повна дата (число, 

місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу, розміри його посадового окладу відповідно 

до штатного розпису, надбавок та доплат. 

2.15. У наказі (розпорядженні) про звільнення працівника зазначається повна дата (число, місяць, 

рік) припинення трудових відносин, підстава звільнення із зазначенням пункту та статті КЗпП 

України, та кількість днів невикористаної відпустки. 

2.16. У зведених наказах з кадрових питань (особового складу) до розпорядчої частини 

включається інформація, що розміщується у такій послідовності: зарахування на посаду, 

переведення, звільнення. При цьому до одного зведеного наказу не може включатися інформація, 

яка згідно із законодавством має різні строки зберігання. 

2.17. У кожному пункті наказу з кадрових питань зазначається підстава щодо його видання 

(заява працівника, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії, результати 

конкурсу, тощо). 

2.18.  Під час ознайомлення з наказом згаданими у ньому особами на першому примірнику 

наказу  проставляються їх ПІБ, підписи та дата ознайомлення. 

2.19. Право внесення на розгляд наказу мають: 

2.19.1. Проекти наказів (розпоряджень) за напрямком роботи одного з проректорів вносяться 

проректором, заступником проректора та керівниками підпорядкованих структурних 

підрозділів.  

2.19.2. Проекти наказів (розпоряджень) готуються і вносяться структурними підрозділами за 

дорученням ректора університету чи за власною ініціативою. 

2.19.3. Проекти розпоряджень, а в разі делегування своїх повноважень ректором і проекти наказів, 

на рівні факультету/інституту готуються та вносяться деканом або заступником декана.  

2.20. Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) (про зарахування на 

посаду, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо) готує відділ кадрів і архівної  справи 

(далі – ВКАС) на підставі службових записок керівників структурних підрозділів, заяв 

працівників, трудових договорів та інших документів. 

2.21. На зворотному боці першого примірника визначається назва структурного підрозділу, 

безпосередній виконавець та його контактні телефони.  



Наприклад: 

Виконавець: (ВКАС) Іванова І.І. тел..123-34-56 

 

3. ВІЗУВАННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ НАКАЗІВ (РОЗПОРЯДЖЕНЬ) 

3.1.  Для проведення оцінки створеного документа, його обґрунтованості та відповідності 

законодавству здійснюється погодження проекту документа. 

3.2. Погодження може здійснюватись як в університеті посадовими особами, які відповідно до 

їх компетенції вирішують питання, порушені в проекті документа (внутрішнє погодження), так і за 

його межами іншими зацікавленими установами (зовнішнє погодження). 

3.3. Внутрішнє погодження оформляється шляхом проставляння візи (на зворотному боці 

першого примірника наказу (розпорядження)), що включає: 

 особистий підпис,  

 посаду та ПІБ особи, яка візує документ, 

 дату візування. 

3.3.1. В разі виникнення зауважень та пропозицій до проекту наказу (розпорядження) такі 

пропозиції та зауваження викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться 

відповідна відмітка: 

 

Наприклад: 

Начальник загального відділу 

підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище 

Зауваження і пропозиції додаються. 

Дата. 

 

3.4. Про наявність зауваження обов'язково повідомляють особі, яка підписує документ. 

3.5. Перелік посадових осіб, які погоджують (візують) документ: 

3.5.1. Накази (розпорядження) загальноуніверситетського характеру обов’язково погоджуються з 

першим проректором, проректором (-ами) за функціональними обов’язками, керуючим справами. 

3.5.2. В разі порушення питань з кадрової, фінансової, кадрово-фінансової роботи та роботи з 

матеріальними цінностями та графіком роботи підрозділів/університету: 

 Начальник ДЕФ, 

 Начальник ПФВ, 

 Начальник ВКАС 

3.5.3. З усіх питань – юрисконсульт (за наявності віз керівників заінтересованих структурних 

підрозділів) ; 

3.5.4. За напрямком роботи проректорів: 

 Проректор за напрямком роботи; 

 Керівник підпорядкованого проректору структурного підрозділу, що має повноваження з 

питань, що порушуються в наказі (розпорядженні); 

3.5.5. З питань здійснення представництва та захисту трудових,соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки, що стосуються питань затвердження Правил внутрішнього 

розпорядку університету, перегляду та змін норм оплати праці, охорони та умов праці, робочого 

часу, відпочинку, тарифних ставок, посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, 

доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат, матеріально-

побутового, медичного обслуговування працівників університету, а також виробничих, 



соціальних, культурних, побутових питань, надання в оренду приміщень університету для цілей 

соціально-побутового характеру, запровадження нових умов праці та оплати на рівні університету, 

змін у структурі університету, звільнення за порушення трудової дисципліни та інші згідно з 

чинним законодавством та Колективним договором НТУУ «КПІ» - з головою профкому НТУУ 

«КПІ». 

3.5.6. З питань відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, їх поновлення 

на навчання; переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;  

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;  призначення заступника 

декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами; поселення осіб, які навчаються у 

вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку; затвердження рішень з 

питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі -  з органом студентського самоврядування. 

3.5.7. З питань, що стосуються будь-яких заходів, що відбуваються на території або приміщеннях 

студмістечка, а також проживання та побуту, ремонтних робіт погоджуються - з директором 

студмістечка; 

3.5.8. З питань, що стосуються роботи колегіальних органів – з головами колегіальних органів; 

3.5.9. З питань роботи Вченої та адміністративних рад, атестації науково-педагогічних кадрів, 

діяльності спеціалізованих Вчених рад, а також з питань діяльності Вчених рад 

факультетів/інститутів — з вченим секретарем; 

3.5.10. З питань прийому міжнародних делегацій та міжнародних відряджень (робота, навчання та 

стажування за кордоном) - з помічником ректора з питань режиму, начальником відділу 

міжнародних зв’язків та протокольного супроводу; 

3.5.11. З режимних питань (в т.ч. режиму роботи університету), з питань проведення на території 

університету масових заходів – проректором з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна 

робота) та помічником ректора з питань режиму. 

 

3.6. ПІДПИС НАКАЗІВ (РОЗПОРЯДЖЕНЬ) 

3.6.1. Накази (розпорядження) підписує ректор або особа, яка виконує обов’язки ректора. 

3.6.2. В межах наданих повноважень та на підставі доручення ректора право підписів наказів 

(розпоряджень) мають: 

проректори, директори інститутів/декани факультетів. 

3.7. Після підписання наказу (розпорядження) зміни до нього вносяться лише шляхом видання 

нового наказу (розпорядження) про внесення змін. 

3.8. Не допускається підпис наказів (розпоряджень), що містять виправлення. 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НАКАЗІВ (РОЗПОРЯДЖЕНЬ) 

4.1.  Підписаний наказ(розпорядження) реєструються в підрозділах за розподілом повноважень: 

- з кадрових питань та особового ( в т.ч. студентського) складу – в ВКАС; 

- з усіх інших питань – в загальному відділі університету; 

- з питань, що належать до повноважень деканів (директорів інститутів, центрів) – у 

відповідального за діловодство в підрозділі. 

4.2. Для реєстрації наказу (розпорядження) надається оригінал наказу (розпорядження), його 

паперова та електронна копія. 



4.3. Реєстрація наказу (розпорядження) здійснюється шляхом присвоєння номера наказу 

(розпорядженню) та проставляння дати його реєстрації. Датою наказу (розпорядження) є дата його 

реєстрації.  

4.4.  Забороняється реєстрація наказів (розпоряджень) датою, що вже минула.  

4.5.  Під час реєстрації наказів (розпоряджень) особи, що реєструють, перевіряють накази 

(розпорядження) на предмет відповідності Інструкції. 

4.6. Накази (розпорядження), які не відповідають вимогам Інструкції – реєстрації не 

підлягають. 

 

5. РОЗСИЛКА НАКАЗІВ (РОЗПОРЯДЖЕНЬ) 

5.1. Під час підготовки проектів наказів (розпоряджень) виконавець складає список розсилки. 

Список розсилки документа містить підрозділи, яким наказ (розпорядження) направляється для 

виконання, користування та до відома, а також зазначається кількість примірників розсилки для 

кожного із зазначених підрозділів.  

5.2. Особи, що визначені в наказі (розпорядженні) як виконавці наказу (розпорядження), 

отримують завірену паперову копію наказу (розпорядження) та електронну копію наказу 

(розпорядження) на електронну адресу відповідального за діловодство підрозділу, особи, що 

отримують наказ (розпорядження) для користування та до відома, отримують електронну копію 

наказу (розпорядження). 

 

Наприклад: 

Список розсилки: 

Завірені паперові копії: 

1. ВКАС –1 

Електронна копія: 

2. Проректор з наукової роботи 

3. Відділ охорони 

4. Військово-мобілізаційний відділ 

 

5.3. Підрозділи та особи, що обов’язково включаються до списку розсилки: 

5.3.1. Для наказів з кадрової (в т.ч. по студентському складу), фінансової, кадрово-фінансової 

роботи та роботи з матеріальними цінностями та графіком роботи підрозділів/університету: 

- департамент економіки та фінансів, 

- відділ кадрів та архівної справи. 

5.3.2. Для наказів (розпоряджень), що стосуються студентського складу університету: 

- відділ інформатизації управлінської діяльності (департамент перспективного розвитку); 

- відділ по роботі зі студентами та студентськими організаціями (департамент 

перспективного розвитку); 

- військово-мобілізаційний відділ (департамент навчальної роботи).  

5.3.3. Для наказів (розпоряджень) про направлення на практику студентів обов’язково вказується 

сектор сприяння працевлаштуванню випускників і організації практики студентів (департамент 

навчальної роботи). 

 

6. ЗБЕРІГАННЯ НАКАЗІВ (РОЗПОРЯДЖЕНЬ) 

6.1.  Короткострокове зберігання наказів (розпоряджень) здійснюється: 

- З кадрових питань та особового складу – в ВКАС (3 роки); 



- З усіх інших питань – в загальному відділі університету (3 роки); 

- З питань, що належать до повноважень деканів (директорів інститутів, центрів) – у 

відповідального за діловодство в підрозділі (3 роки). 

6.2. Довгострокове зберігання здійснюється ВКАС (архів) відповідно до Переліку типових 

документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

інших підприємств, установ та організацій, із зазначення строків зберігання документів, 

затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 

20.07.98 р.  


