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II. Документування управлінської інформації  

Загальні вимоги щодо створення документів 

4. Документування управлiнської інформації полягає у створенні 

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

інформація про управлiнські дiї. 

5. Право на створення, підписання, погодження, затвердження документів 

визначається актами законодавства, Статутом КС «Злет», посадовими 

інструкціями. 

6. У КС «Злет» визначається сукупність документів, передбачених 

номенклатурою справ, необхідних і достатніх для документування інформації 

про діяльність. 

7. Управлінська діяльність КС «Злет» здійснюється шляхом прийняття 

рішень органами управління кредитної спілки, виданням наказів голови 

правління. 

Видання цих документів визначається законодавчими актами України. 

Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів 

вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих 

документів, дат, номерів і заголовків. 

8. Вибір виду документа, призначеного для документування управлінської 

інформації (рішення, протокол, наказ, висновок тощо), зумовлюється правовим 

статусом установи, компетенцією посадової особи та порядком прийняття 

управлінського рішення (на підставі єдиноначальності або колегіальності). 

9. Документ повинен відповідати положенням актів органів державної 

влади та спрямовуватися на виконання установою статутних завдань і функцій. 

10. Класи управлінської документації визначаються згідно з Державним 

класифікатором управлінської документації ДК 010-98 (далі – ДКУД). 

Одним із класів управлінської документації, що забезпечує організацію 

процесів управління, є організаційно-розпорядча документація. Реквізити 

організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування 

визначаються ДСТУ 4163-2020 «Уніфікована система організаційно-

розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (чинний з 

01.09.2021 р.). 

11. Документ повинен містити обов’язкові для певного його 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. 

12. КС «Злет» здійснює діловодство державною мовою. 

 

Порядок обігу, обліку, обробки, зберігання та використання документів та 

іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі 

порядок доступу та збереження інформації при використанні 

інформаційної (автоматизованої) системи та/або картотеки персональних 

даних та комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою 

фінансових послуг 
13. Документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними 

функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. 
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Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.  

14. Перелік документів кредитної спілки включає:  

 статутні документи – Статут та внутрішні положення кредитної спілки, 

свідоцтва;  

 протоколи засідань органів управління кредитної спілки: загальних зборів, 

спостережної ради, ревізійної комісії, правління, кредитного комітету, інших 

органів, створених за рішенням загальних зборів, органів управління;  

 накази голови правління;  

 бухгалтерські документи;  

 звітність до органів державної влади;  

 договори з членами кредитної спілки;  

 особові справи членів кредитної спілки;  

 договори з фізичними і юридичними особами;  

 кадрові документи;  

 вхідна та вихідна кореспонденція кредитної спілки;  

 документи по фінансовому моніторингу;  

 документи із захисту персональних даних; 

 

 судові справи; 

 документи внутрішнього аудиту (контролю).  

15. Обіг документів кредитної спілки поділяється на внутрішній та 

зовнішній.  

Внутрішній – обіг документів між органами управління та працівниками 

кредитної спілки.  

Зовнішній – обіг документів між кредитною спілкою та іншими 

юридичними і фізичними особами.  

 

Бланки документів 

16. Організаційні, розпорядчі та колегіальних органів документи, що 

мають обґрунтовані підстави для опрацювання в паперовій формі відповідно до 

Інструкції з діловодства в електронній формі та не є примірниками або копіями 

документів, створених в електронній формі, оформлюються на бланках, що 

виготовляються відповідно до цього Положення. 

Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 

(210 х 297 міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів). Дозволено використовувати 

бланки формату А3 (297 х 420 міліметрів) – для оформлення документів у 

вигляді таблиць. 

Бланки документів повинні мати такі поля (у міліметрах):  

- 30 – ліве;  

- 10 – праве;  

- 20 – верхнє та нижнє.  

Бланки кожного виду виготовляються на основі кутового або 

поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються 

центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
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меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту 

починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.  

17. В КС «Злет» використовуються такі бланки документів: 

бланк для листів (додаток 2); 

бланк наказу голови правління (додаток 3); 

бланк заяви на перерахування коштів (додаток 4); 

бланк довіреності (дадоток 5). 

18. Деякі внутрішні документи (заяви працівників, доповідні записки, 

довідки тощо) оформлюються не на бланках. 

 

Найменування установи 

19. Найменування установи – автора документа повинне відповідати 

найменуванню, зазначеному в Статуті або найменуванню в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).  

Скорочене найменування вживається у разі, коли воно офіційно 

зафіксовано в установчих документах. Скорочене найменування розміщується 

(у дужках або без них) нижче повного окремим рядком у центрі документа.  

На бланках КС «Злет» зазначається КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗЛЕТ» та 

скорочена назва КС «ЗЛЕТ».  

 

Довідкові дані про установу 

20. Довідкові дані про установу містять: поштову адресу, номери 

телефонів, факсів, адресу електронної пошти, адресу офіційного вебсайту та 

код установи згідно з ЄДРПОУ, у разі потреби розрахункові рахунки у банку 

тощо. Довідкові дані розміщуються нижче найменування установи.  

Реквізити поштової адреси зазначаються в такій послідовності – назва 

вулиці, номер будинку, назва міста, поштовий індекс. 

 

Назва виду документа 

21. Назва виду документа (наказ, рішення тощо) зазначається на бланку та 

повинна відповідати назвам, передбаченим ДКУД. 

 

Дата документа 

22. Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, 

прийняття, реєстрації або видання. Дата зазначається арабськими цифрами в 

один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата оформляється 

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: 03.01.2020 

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: 30 січня 2020 року. Дозволяється 

вживати слово «рік» у скороченому варіанті «р.», наприклад: 03 січня 2020 р.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1024217-98
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Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче підпису 

ліворуч. Дата документа проставляється посадовою особою, яка його 

підписує або затверджує.  

Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки 

на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, 

погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення його до 

справи).  

 

Реєстраційний індекс документів 

23. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - 

індексів, які надаються документам під час їх реєстрації. 

Реєстраційний індекс складається з простого порядкового номера 

документа. 

Місце розташування реєстраційного індексу визначається формою бланка. 

 

Посилання на документ 

24. Посилання у тексті документа на документ, на який дається відповідь 

або на виконання якого підготовлено цей документ, наводиться у такій 

послідовності: назва виду документа, найменування установи - автора 

документа, дата та номер (реєстраційний індекс), назва документа або короткий 

зміст документа. 

 

Місце складення або видання  

25. Відомості про місце складення або видання зазначаються на всіх 

документах, крім листів. Зазначені відомості оформляються відповідно до 

адміністративно-територіального поділу України. Якщо відомості про 

географічне місцезнаходження входять до найменування установи, цей реквізит 

не зазначається.  

 

Адресат та особисте звертання 

26. 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:  

Міністерство фінансів України 

 

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  

У разі коли документ адресується керівникові установи або його 

заступникові, найменування установи входить до складу найменування посади 

адресата, яке наводиться у давальному відмінку, наприклад:  
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Голові Івано-Франківської обласної 

ради 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

 

Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності 

установам, зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад:  

Структурним підрозділам міської 

ради  

 

 Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово «копія» 

перед найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У 

разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список 

на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата.  

 Реквізит «Адресат» може включати адресу. Порядок і форма запису 

відомостей про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг 

поштового зв’язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

05 березня 2009 р. № 270 (офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750). 

Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим 

кореспондентам, наприклад:  

Міністерство юстиції України 

вул. Городецького, буд. 13,  

м. Київ, 01001 

 

 У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у 

давальному відмінку власне ім’я та прізвище, потім поштова адреса, наприклад:  

Олександру Прокопенку  

вул. Грушевського, буд. 28, кв. 1,  

м. Долина, 77503 

 

У разі надсилання документа органам законодавчої і виконавчої влади, 

постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається.  

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 

Наприклад: 

Пане Олексію, Пані Іваненко 

Пані директорко, Пане полковнику 

У разі необхідності перед словом “Пане”, “Пані” або “Панове” може 

використовуватися слово “Шановний”, “Шановна” або “Шановні” відповідно, 

наприклад:           Шановна пані Ковальська 
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Гриф затвердження документа 

27. Документ затверджується посадовою особою, до повноважень якої 

належить вирішення питань, наведених у такому документі, або розпорядчим 

документом. Положення, інструкції, правила, порядки тощо затверджуються 

рішеннями відповідного органу управління КС «Злет», що прийняв документ.  

Затвердження певних видів документів здійснюється з проставленням 

гриф затвердження. Примірний перелік документів, що затверджуються з 

проставленням грифа затвердження наведено в додатку 6.  

Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, гриф 

затвердження складається із слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, 

підпису, власного імені, прізвища особи, яка затвердила документ, дати 

затвердження. Наприклад:  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Голова правління КС «Злет» 

підпис   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

 

               12 листопада 2018 р. 

 

У разі коли документ затверджується рішенням, наказом, 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 загальних зборів 

від 12 березня 2020 р. № 29  

 

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку першої 

сторінки документа. 

У разі затвердження документа кількома посадовими особами грифи 

затвердження розташовуються на одному рівні.  

 

Резолюція 

28. Резолюція є основною формою реалізації управлінських доручень у 

письмовій формі, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення 

його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи, що 

викладена у вигляді напису на документі. 

Резолюція має такі обов’язкові складові: прізвище, власне ім’я виконавця 

(виконавців) у давальному відмінку, зміст доручення, строк виконання, 

особистий підпис керівника, дата.  

Якщо доручення надано кільком посадовим особам, головним виконавцем 

документа є зазначена першою особа, якій надається право скликати інших 

виконавців. 

Створення неконкретних (“прискорити”, “поліпшити”, “активізувати”, 

“звернути увагу” тощо) за змістом резолюцій не допускається. 

На документах із строками виконання, які не потребують додаткових 

вказівок, у резолюції зазначаються виконавець, підпис автора резолюції, дата. 
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Резолюція проставляється безпосередньо на документі нижче реквізиту 

“Адресат” паралельно до основного тексту. Якщо місця для резолюції 

недостатньо, її можна проставляти на вільному від тексту місці у верхній 

частині першої сторінки документа з лицьового боку, але не на полі документа, 

призначеному для підшивання. 

 

Короткий зміст документа 

29. Заголовок до текста (короткий зміст) документа повинен містити 

стислий виклад суті документа. Заголовок до текста документа (короткий 

зміст), обсяг якого перевищує 150 знаків (п’ять рядків), дозволяється 

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

Заголовок (короткий зміст) відповідає на питання “про що?”, “кого?”, 

“чого?”. Наприклад: наказ (про що?) про надання відпустки; лист (про що?) про 

організацію зборів, протокол (чого?) засідання ревізійної комісії; посадова 

інструкція (кого?) бухгалтера. 

Супровідні листи, доповідні та службові записки дозволяється складати без 

заголовка. 

 

Текст документа 

30. Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його було 

створено. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, 

зрозуміло та об’єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і 

зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів 

вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, 

позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. 

Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в 

заголовку до тексту. 

Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв’язного тексту або 

анкети чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм. 

Текст, як правило, складається з вступної, мотивувальної та заключної 

частин. Вступна частина містить підставу, обґрунтування або мету складення 

документа, мотивувальна - обґрунтування позиції установи, в заключній - 

висновки, пропозиції, рішення, прохання. 

Суцільний зв’язний текст документа містить граматично і логічно 

узгоджену інформацію про управлінські дії. Така форма викладення тексту 

документа використовується під час складання положень, порядків, правил, 

розпорядчих документів і листів. 

У тексті документа, підготовленого відповідно до документів інших 

установ або раніше виданих документів, зазначаються їх реквізити у такій 

послідовності: назва виду документа, найменування установи – автора 

документа, дата, реєстраційний номер, заголовок до тексту. 

Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, правила, 

інструкції, звіти тощо) поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. 

Пункти у тексті нумеруються арабськими цифрами з крапкою, а підпункти – 

арабськими цифрами з дужкою. 
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В окремих випадках розділи можуть поділятися на глави, а також 

нумеруватися римськими цифрами. 

31. Форма анкети використовується у разі викладення у цифровому або 

словесному вигляді інформації про один об’єкт за певним обсягом ознак. 

Постійною інформацією в анкеті є узагальнені найменування ознак, за якими 

проводиться опис об’єкта, а змінною – конкретні характеристики. 

32. Таблична форма документа використовується у разі викладення у 

цифровому або словесному вигляді інформації про кілька об’єктів за рядом 

ознак. Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з 

малої літери, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, і з великої – якщо 

підзаголовок має самостійне значення. Крапки в кінці заголовків і підзаголовків 

граф не ставляться. Заголовки і підзаголовки граф та рядків таблиці повинні 

бути викладені іменником у називному відмінку однини. 

У заголовках і підзаголовках рядків і граф таблиці вживаються лише 

загальноприйняті умовні позначення і скорочення. Графи таблиці, які 

розміщуються на кількох сторінках, нумеруються. На другій та наступних 

сторінках таблиці зазначаються номери граф, а також у верхньому правому 

кутку – слова «Продовження додатка». 

 

Відмітки про наявність додатків 

33. Додатки до документів, крім додатків до супровідних листів, 

складаються з метою доповнення, пояснення окремих питань документа або 

документа в цілому.  

Про наявнiсть додаткiв зазначається у текстi або пiсля тексту документа 

перед пiдписом. Назва додатка у текстi документа повинна вiдповiдати назвi 

самого додатка. 

34. Додатки до документів 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.  

Сторінки кожного додатка мають свою нумерацію. 

35. На додатках, що затверджуються розпорядчими документами 

(положення, правила, порядки тощо) проставляється гриф затвердження 

відповідно до пункту 27 цього Положення.  

36. На додатках до документів, що доповнюють та/або пояснюють зміст 

основного документа робиться відмітка у верхньому правому куті першого 

аркуша додатка, наприклад:  

 Додаток 

до рішення спостережної ради 

від 20.04.2019 № 2 

 

У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків: 

"що додається", "згідно з додатком", "(додаток 1)", "відповідно до додатка 2" 

або "(див. додаток 3)".  
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37. Додатки оформлюються, як правило, на стандартних аркушах паперу. 

На другій і наступній сторінках додатка робиться така відмітка: “Продовження 

додатка”, “Продовження додатка 1”. 

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, 

наприклад: додаток 1, додаток 2. Знак “№” перед цифровим позначенням не 

ставиться. 

Усі додатки до документів підписуються працівником, який створив 

документ. 

У разі коли додатки надсилаються із супровідним листом, відмітка про 

наявність додатків розміщується після тексту листа перед підписом. 

Якщо документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його 

тексті, відмітка про наявність додатків оформлюється за такою формою: 

Додаток: на 7 арк. у 1 прим. 

Якщо документ має додатки, повне найменування яких у тексті не 

наводиться, їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості 

сторінок у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад: 

Додатки: 1. Довідка про виконання плану робіт за I квартал 2017 р.  

на 5 арк. в 1 прим. 

2. Графік ремонтних робіт на I квартал 2018 р. на 3 арк. в 1 

прим. 
 

38. У разі коли документ містить більше десяти додатків, складається опис 

із зазначенням у документі такої відмітки: 

Додаток: згідно з описом на 3 арк. 

 

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, 

відмітка про наявність документа оформлюється за такою формою: 

Додаток: на 5 арк. у 2 прим. першому адресату. 

 

Якщо до документа додається інший документ, який має додатки, відмітку 

про наявність додатка оформляють за такою формою: 

Додаток: лист Укрдержархіву від 20 вересня 2018 р. № 595/04-12 і додаток 

до нього, всього на 20 арк. в 1 прим.; 

 

Підпис 

39. Документи на паперових носіях підписуються головою правління 

(накази, листи, відомості тощо), документи колегіальних органів підписуються 

головуючим і секретарем органу управління (протоколи), головуючим органу 

управління (рішення). 

40. 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: 

Голова правління підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

або 

Голова загальних зборів підпис  Власне імя ПРІЗВИЩЕ 
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Рішення органів управління КС «Злет», накази голови правління з основної 

діяльності та кадрових питань та їх копії засвідчується печаткою. 

41. Документи підписуються, як правило, однією посадовою особою, а у 

разі, коли за зміст документа відповідають 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: 

Голова правління      підпис  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Головний бухгалтер     підпис  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

       відбиток печатки 

  

42. Не допускається під час підписання документа ставити прийменник 

«За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до 

найменування посади керівника слів «Виконуючий обов’язки» або «В.о.» 

здійснюється у разі заміщення керівника за наказом. 

43. Засвідчення електронного документа здійснюється за допомогою 

електронного цифрового підпису згідно із законодавством. 

44. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на документах не 

допускається. 

 

Візи та гриф погодження для документів,  

що створюються у паперовій формі 

45. Погодження документа у разі потреби може здійснюватися як в установі 

(внутрішнє), так і за її межами іншими заінтересованими установами 

(зовнішнє). 

46. 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. 

47. Віза проставляється на лицьовому або в разі, коли місця на лицьовому 

боці останнього аркуша недостатньо, на зворотному боці останнього аркуша 

проєкту 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. 

48. Зауваження і пропозиції до проєкту документа викладаються на 

окремому аркуші, про що на проєкті робиться відповідна відмітка: 

Юрисконсульт 

Дата підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Зауваження і пропозиції додаються. 

49. За зміст документа, який візується кількома особами, такі особи 

відповідають згідно з компетенцією. 

50. Зовнішнє погодження проєктів документів, створених у паперовій 

формі, оформляється шляхом проставлення на них грифа погодження, який 
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включає в себе слово “ПОГОДЖЕНО”, найменування посади особи та 

установи, з якою погоджується проєкт 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 юстиції 

підпис                Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Дата 

 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

Центральної експертно-перевірної 

комісії Укрдержархіву 

Дата № 

 

51. Гриф погодження ставиться нижче підпису на останній сторінці 

проєкту документа. 

52. 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. 

53. Аркуш погодження оформлюється на лицьовому та у разі потреби 

зворотному боці одного аркуша за такою формою: 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Назва проєкту документа 

Найменування посади підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Дата   

 

54. 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. 

 

Відбиток печатки 

55. На документах, підписи на яких необхідно скріплювати печаткою, 

визначається на підставі нормативно-правових актів та примірного переліку 

документів, підписи на яких скріплюються печаткою (додаток 7). 

56. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні 

кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис 

особи, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою “МП”. 

При потребі, на документах з грифом затвердження та грифом погодження 

на підписах дозволяється ставити печатку. 
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Відмітка про засвідчення паперових копій документів 

57. КС «Злет» може засвідчувати копії лише тих документів, що 

створюються у ній. 

58. У разі підготовки документів для надання органам судової влади під 

час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, засвідчення їх 

трудових та інших прав у взаємовідносинах з КС «Злет», а також під час 

формування особових справ працівників КС «Злет» може виготовляти копії 

документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про 

одержання освіти тощо). 

59. 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” та 

ставиться печатка, наприклад: 

Згідно з оригіналом   

Юрисконсульт підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Дата   

60. Копія документа повинна відповідати оригіналу. 

 

Відмітки про створення, виконання документа 

61. Ім’я та прізвище працівника, який створив документ, і номер його 

контактного телефону зазначаються в нижньому лівому кутку останньої 

сторінки паперового документа, наприклад: 

Іванна Курко 27023 

62. Після завершення роботи з документом проставляється відмітка про 

його виконання в журналі реєстрації вхідної кореспонденції. 

63. Відмітка про надходження паперового документа до КС «Злет» 

здійснюється на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля першого 

аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є 

реєстраційний індекс та дата надходження документа. 

У разі надходження зброшурованих документів разом із супровідним 

листом відмітка ставиться на супровідному листі. 

 

Складення деяких видів документів 

Накази 

64. Накази голови правління видаються як рішення організаційно-

розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії 

накази видаються з основних питань діяльності, адміністративно-

господарських та кадрових питань. 

65. Проєкти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських 

питань готуються головою правління або за його дорученням (розподілом 

обов’язків) чи за власною ініціативою працівниками КС «Злет». 

66. Проєкти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських 

питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ.  

67. Проєкти наказів з кадрових питань (особового складу) (про прийняття 

на роботу, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо) готує працівник 
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КС «Злет», відповідальний за ведення кадрового діловодства на підставі 

доповідних записок, заяв працівників, трудових договорів та інших документів. 

68. До проєктів наказів обов’язково додаються документи, на підставі яких 

вони видаються (листи, звернення, інші матеріали). 

69. Накази підписуються головою правління, а у разі його відсутності – 

посадовою особою, яка виконує його обов’язки. 

70. Оригінали наказів завіряються печаткою. 

71. Наказ оформляється на бланку наказу (додаток 3).  

Зміст наказу 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…»). 

72. Текст наказу з питань основної діяльності складається з двох частин – 

преамбули і розпорядчої. 

73. У преамбулі обов’язково зазначаються підстава, обґрунтування або 

мета видання наказу. Зазначена частина може починатись зі слів «На 

виконання», «З метою» тощо. Якщо документ видається на підставі іншого 

розпорядчого документа, у преамбулі зазначається посилання на відповідний 

документ. Крапка в кінці констатуючої частини не ставиться. 

74. При підготовці проєктів наказів на виконання документів органів влади 

вищого рівня та інших документів у тексті вказується вид документа, дата, 

номер і повна назва. 

75. Преамбула наказу закінчується словом “наказую”, яке друкується 

жирним шрифтом, після якого ставиться двокрапка. 

76. 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 положень, 

порядків тощо) або конкретне завдання (доручення) із строком його виконання 

та його виконавці, наприклад: 

юрисконсульту; 

головному бухгалтеру. 

77. Неконкретні (“прискорити”, “поліпшити”, “активізувати”, “звернути 

увагу” тощо) та неконтрольні (“довести до відома”, “ознайомити” тощо) 

доручення в наказах не застосовуються. 

78. Після набрання чинності наказу внесення змін до нього, визнання його 

таким, що втратив чинність чи його скасування здійснюється лише шляхом 

видання нового наказу.  

79. Наказ, яким вносяться зміни, оформлюється з урахуванням таких 

вимог: 

1) заголовок наказу починається із слів “Про внесення змін до наказу...” із 

зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого 

вносяться зміни; 

2) розпорядча частина наказу починається з пункту: 

“1. Внести зміни до наказу … :” у разі викладення змін у тексті наказу; 

“1. Внести зміни до наказу …, що додаються.” у разі викладення змін у 

вигляді окремого документа; 
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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”. 

80. У разі видання наказу 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. 

81. Останній пункт розпорядчої частини у разі потреби може містити 

рішення про покладення на посадову особу функцій з контролю за виконанням 

наказу. 

Контроль за виконанням наказу голова правління може залишати за собою. 

82. Накази з кадрових питань (особового складу) оформлюються у вигляді 

індивідуальних і зведених. В індивідуальних наказах 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). 

83. 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 застосовуватися 

узагальнений заголовок, наприклад: “Про кадрові питання”, “Про особовий 

склад”. 

84. У тексті наказів з кадрових питань (особового складу), як правило, 

констатуюча частина (преамбула) не зазначається, крім випадків призначення 

на посаду або звільнення з посади 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. 

85. Розпорядча частина наказу 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, і малими - його ім’я, по батькові 

та текст наказу. 

У кожному пункті наказу з кадрових питань зазначається підстава для його 

видання. 

Під час ознайомлення з наказом згаданими у ньому особами на першому 

примірнику наказу проставляються підписи із зазначенням дати ознайомлення. 

У наказі 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. 
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86. У зведених наказах 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 прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за 

алфавітом. 

87. Накази нумеруються в порядку їх видання у межах календарного року; 

накази з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та з 

кадрових питань (особового складу) мають окрему порядкову нумерацію. 

Підписані накази реєструються у журналі реєстрації наказів. Датою наказу 

є дата його підписання. 

88. Підписані накази з основної діяльності надсилаються заінтересованим 

установам, особам, працівникам у електронній формі. У разі необхідності 

надсилання копії у паперовій формі. У такому випадку складається список 

розсилки (лише щодо тих установ, яким надсилається у паперовій формі), що 

підписується працівником, який його склав.  

89. Копії наказів з основної діяльності засвідчуються в порядку 

засвідчення документів. 

90. Оригінали наказів підшиваються у справи в хронологічному порядку і 

зберігаються у відповідальної особи. 

 

Протоколи 

91. У протоколах фіксується інформація про хід ведення нарад, засідань, 

зборів тощо. 

Протоколи складаються на підставі записів, зроблених безпосередньо під 

час засідань, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проєктів 

рішень тощо. 

92. Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі. У 

протоколах, складених у стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, а 

не хід обговорення питання. 

93. Протокол оформляється на чистому аркуші паперу формату А4 (210 х 

297 міліметрів) з поздовжнім розташуванням реквізитів. 

94. Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало 

кілька днів, то через тире зазначаються перший і останній день засідання. 

95. 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. 

96. Текст протоколу складається з вступної та основної частини. 

97. У вступній частині протоколу зазначаються власне ім’я і прізвище 

головуючого, секретаря, запрошених, а також присутніх осіб. 

У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку спочатку 

прізвища та ініціали присутніх постійних членів колегіального органу без 

зазначення посад, потім – запрошених осіб із зазначенням посад та у разі 
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потреби найменувань установ. Якщо кількість присутніх перевищує 15 осіб, 

зазначається їх загальна кількість з посиланням на список, що додається до 

протоколу. 

Вступна частина включає порядок денний – перелік розглянутих на 

засіданні питань, що розміщені у порядку їх значущості. 

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». 

98. Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні 

відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими 

цифрами і будуються за такою схемою: 

СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ 

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі 

лівого поля. Після слів ставиться двокрапка. 

99. Після слова «СЛУХАЛИ» зазначається текст виступу основного 

доповідача. Прізвище та ініціали (ініціал імені) 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». 

100. Після слова “ВИРІШИЛИ” 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. 

101. У разі коли на засіданні приймається рішення про затвердження 

документа, який обговорювався на засіданні, цей документ додається до 

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. 

102. Протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу 

та секретарем, який вів протокол. 

 

Пiдготовка та оформлення документiв до  

засiдань органів управління КС 

103. Порядок проведення засідань органів управління КС «Злет» 

визначається Статутом та положеннями про органи управління. 

 

Документи про службові відрядження 

104. Службові відрядження оформляються наказом голови правління. 
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Для реєстрації відряджень ведеться журнал (за потреби). 

105. Після повернення з відрядження працівник звітує про відрядження 

(виконання завдання), а також подає звіт про використання коштів у строки, 

визначені законодавством. 

Звіт про використання коштів підписуються працівником, який перебував 

у відрядженні, та передаються до бухгалтерії КС «Злет».  

 

III. Організація документообігу та виконання документів 

Вимоги щодо раціоналізації документообігу 
106. Документообіг КС «Злет» – це проходження документів з моменту їх 

створення або одержання до завершення виконання або відправлення. 

Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації 

проходять і опрацьовуються в КС «Злет» на єдиних організаційних та правових 

засадах організації документообігу. 

107. Ефективна організація документообігу передбачає: 

проходження документів в установі 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. 

108. Порядок документообігу регламентується цим Положенням, 

положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями.  

 

Приймання та первинне опрацювання документів,  

що надходять до установи 

109. Доставка документів до КС «Злет» здійснюється з використанням 

засобів поштового зв’язку чи іншими каналами зв’язку.  

Поштою та через кур'єрську службу доставляється письмова 

кореспонденція, поштові картки, бандеролі, дрібні пакети, а також періодичні 

друковані видання.  

До інших каналів зв’язку належать електронні документи із застосуванням 

електронного цифрового підпису та документи в електронній формі без 

електронного цифрового підпису (у сканованій формі).  

110. Усі документи, які надійшли до КС «Злет» приймаються до обробки 

відповідальною особою, на яку покладено обов’язки з реєстрації вхідної та 

вихідної документації та підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідної 

кореспонденції. Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли 

лише за конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та 

одержання документа або коли у конверті відсутні окремі документи чи 

встановлено невідповідність номерів документів номерам, зазначеним на 

конверті, а також адресні ярлики рекомендованих конвертів і пакетів. 

Конверти додаються також до судових, арбітражних справ, позовних заяв 

та листів, заяв і скарг громадян. 
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Первинна обробка документів включає перевірку правильності доставки, 

адресування, оформлення і цілісності упаковки, її розкриття, перевірку 

наявності вкладень та їх відповідність опису.  

Відповідальна особа розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають 

напис “особисто”.  

У разі виявлення відсутності додатків, зазначених у документі або окремих 

аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює його 

виконання (відсутність підпису, відбитку печатки, грифу затвердження тощо) 

документ не реєструється і відправникові надсилається письмовий запит або 

йому повідомляється про це телефоном. При цьому на документі робиться 

відповідна відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном), посади та 

прізвище особи, якій зроблено запит, підпису, ініціалів (ініціалу імені) та 

прізвища особи, що здійснила запит. 

111. Електронні носії інформації обов’язково передаються із супровідним 

листом. Під час приймання таких документів опрацьовується тільки 

супровідний лист. 

112. Всі документи, що надійшли до КС «Злет», підлягають обов’язковому 

попередньому розгляду. Метою попереднього розгляду документів є 

розподілення їх на такі, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом 

спілки або виконавцями відповідно до функціональних обов’язків, визначення 

необхідності реєстрації документів, а також встановлення термінів виконання 

документів, які передаються безпосереднім виконавцям. Попередній розгляд 

документів здійснюється у день отримання або в перший робочий день, що йде 

за вихідним, святковим чи неробочим днем.  

 

Реєстрація документів 

113. Реєстрація документів всіх категорій полягає у створенні запису 

облікових даних про документ в журналах реєстрації із зазначенням 

обов’язкових реквізитів, за допомогою яких фіксується факт створення, 

відправлення або одержання документа шляхом проставлення на ньому 

реєстраційного індексу. 

Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, 

моніторингу стану виконання і оперативного використання наявної в 

документах інформації. 

114. Документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора і 

змісту документів. Наприклад, окремо реєструються: 

листи (кореспонденція), що надійшли до установи; 

накази голови правління; 

заяви громадян; 

рішення органів управління. 

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

створювані - у день підписання або затвердження. 

116. Реєстрація документа здійснюється з використанням журнальної 

(паперової) форми. Після запровадження системи електронного діловодства, 

реєстрація здійснюється в системі електронного діловодства. 
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117. Зберігання документів електронного типу забезпечується методом їх 

резервного копіювання на основний та резервний диски сервера. У випадку 

порушення цілісності документів інформація відновлюється з резервних копій 

документів. 

118. Оригінали наказів, планів, протоколів тощо залишаються в кредитній 

спілці. В інші установи надсилаються їх завірені копії.  

 

Організація передачі документів та їх виконання 

119. Відповідно до покладеного завдання (резолюції) документ 

передається визначеному виконавцю.  

120. Документ, виконавцями якого є кілька осіб, має головного виконавця, 

визначеного у завданні (резолюції) першим. 

Головний виконавець організовує роботу співвиконавців, зокрема визначає 

строки подання ними пропозицій, порядок погодження і підготовки проєкту 

документа (відповіді). 

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 надавав доручення. 

121. Факт передачі документів виконавцям фіксується шляхом 

проставлення відповідної відмітки в журналі реєстрації. 

122. Виконання документа передбачає збирання та опрацювання 

необхідної інформації, підготовку проєкту відповіді на документ чи нового 

документа, його оформлення, узгодження, подання для підписання 

(затвердження) керівництву, а також у разі потреби – підготовку для 

пересилання адресату. 

123. Перед поданням проєкту документа на підпис керівництву працівник, 

який підготував документ, зобов’язаний перевірити правильність його 

складання та оформлення, дотримання правопису, посилання на нормативно-

правові акти, уточнити цифрові дані, наявність необхідних віз і додатків і т.п.. 

124. Якщо документ надсилається до кількох установ після його реєстрації 

виконавець організовує виготовлення необхідної кількості примірників. 

125. Працівник, відповідальний за виконання документа, у разі відпустки, 

відрядження, звільнення зобов’язаний передати іншому працівникові за 

погодженням із керівником усі невиконані документи. 

 

Організація моніторингу виконання документів 

126. Безпосередній контроль за виконанням документів здійснює керівник. 

127. Строк виконання документа може встановлюватися у нормативно-

правовому акті, розпорядчому документі або резолюції керівника. 

Строки можуть бути типовими або індивідуальними. 

Типові строки виконання документів установлюються законодавством.  

Індивідуальні строки встановлюються головою правління. 

Документи, в яких строк виконання не зазначено, які не є документами 

інформаційного характеру або не містять контрольних завдань, повинні бути 
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виконані не пізніше, ніж за 30 днів з моменту реєстрації документа в КС 

«Злет». 

128. Якщо завдання потребує термінового виконання, у тексті завдання 

обов’язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання. 

 

Здійснення контролю за виконання рішень органів управління та 

наказів голови правління 

129. Для здійснення належного контролю та своєчасного якісного 

виконання рішень органів управління та наказів голови правління, визначається 

головний відповідальний виконавець, про що зазначається у тексті документа 

окремим пунктом такого змісту: «Контроль за виконанням рішення (наказу) 

покласти на …». 

 

Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів 

130. Вихідні документи у паперовій формі, створені в КС «Злет» 

надсилаються адресатам з використанням засобів поштового зв’язку, 

електрозв’язку. 

131. Опрацювання документів для відправлення засобами поштового 

зв’язку здійснюється відповідальною особою відповідно до Правил надання 

послуг поштового зв’язку. 

132. Вихідні документи опрацьовуються і надсилаються централізовано в 

день їх підписання або не пізніше наступного робочого дня. 

133. Не допускається надсилання або передача документів без їх 

реєстрації. 

134. Перед надсиланням документа перевіряються: 

правильність оформлення документа (склад і розміщення в ньому всіх 

реквізитів); 

наявність і правильність зазначення адреси; 

наявність на документі відмітки про додатки; 

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

нього; 

наявність додатків та їх відповідність заявленому складу; 

відповідність кількості примірників кількості адресатів. 

135. Документи, що надсилаються одночасно одному і тому ж адресатові, 

вкладаються в один конверт (упакування).  

136. Адреси можуть наноситися на конверт друкарським способом. 

137. Електронні документи використовуються КС «Злет» відповідно до 

вимог Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та іншого 

законодавства України. Для ідентифікації автора електронного документа 

використовується електронний підпис. Накладанням електронного підпису 

завершується створення електронного документа. Відправлення та передавання 

електронних документів здійснюються автором або посередником в 

електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення 

електронних носіїв, на яких записано цей документ.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#n11
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Порядок електронного документообігу між КС «Злет» та органами 

державної влади встановлюється нормами законодавства України.  

Автор та адресат у письмовій формі можуть домовитись про порядок 

електронного документообігу між ними.  

 

Використання документів та іншої інформації в паперовому та 

електронному вигляді 

138. Окремі документи КС «Злет» використовуються в роботі лише тих 

органів управління та працівників кредитної спілки, які уповноважені 

здійснювати користування такими документами відповідно до своїх 

функціональних (службових) обов’язків на підставі статутних документів 

кредитної спілки та відповідних посадових інструкцій.  

139. Для розмежування функцій працівників кредитної спілки, зменшення 

кількості можливих помилок, при використанні комплексної інформаційної 

системи надання кредитною спілкою фінансових послуг, здійснюється 

розмежування функцій користувачів різними рівнями доступу. Рівні доступу 

розділяються на 2 види:  

– доступ по операціях;  

– доступ по рахунках.  

Доступ по операціях передбачає повний рівень доступу, зокрема 

можливість виконання будь-яких операцій і зміни будь-яких налаштувань, 

доступних для зміни в кредитній спілці. Голова правління має повний рівень 

доступу по операціях та формує список користувачів, їхні паролі і рівні 

доступу. Доступ по рахунках передбачає частковий рівень доступу та 

можливість встановити для кожного окремого оператора перелік рахунків, 

інформація по яких буде для нього доступною.  

З метою забезпечення збереження інформації при використанні 

комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових 

послуг, наприкінці кожного тижня створюється резервна копія і зберігається в 

сейфі.  

Рівень доступу працівників кредитної спілки до комплексної 

інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг 

визначається правилами користування ІС.  

 

IV. Систематизація та зберігання документів у діловодстві 

Складання номенклатури справ 

140. Номенклатура справ - це систематизований перелiк найменувань 

справ, створюваних у КС «Злет», оформлений у вiдповiдному порядку з 

зазначенням строкiв зберiгання справ. 

Номенклатура справ є обов'язковим для кожної установи документом, 

який складається для створення в установi єдиної системи формування справ, 

забезпечення, їх облiку, швидкого розшуку документа за його змiстом та видом, 

вiдбору документiв на державне зберiгання у процесi дiловодства. 

141. В КС «Злет» застосовується типова форма номенклатури справ. 
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Типова номенклатура справ встановлює типовий склад справ для установ, 

однорiдних за характером дiяльностi, є єдиною системою iндексацiї i є 

нормативним актом. 

142. Пiсля виконання документiв вони групуються у справи, яким 

надаються найменування (заголовки), що в стислiй узагальненiй формi 

вiдтворюють склад i змiст документiв у справах. Основною частиною заголовка 

справи є виклад питання (предмет), з якого вона заводиться. 

Кожна справа, включена до номенклатури справ, повинна мати умовне 

позначення (арабськими цифрами) - iндекс.  

143. Номенклатура справ КС «Злет» складається і підписується в одному 

примірнику, який є недоторканний, зберiгається у працівника відповідального 

за діловодство. 

144. До номенклатури справ не включаються друкованi видання, 

брошури, довiдники, бюлетенi, реферативнi журнали, експрес-iнформацiя тощо. 
145. Зведена номенклатура справ щорiчно (не пiзнiше грудня) 

переглядається, аналiзується i уточнюється. Пiсля внесення змiн номенклатура 

справ передруковується i затверджується головою правління. 

146. Документи, які знаходяться в обігу кредитної спілки, обліковуються і 

зберігаються із дотриманням наступного порядку:  

 

№ 

з/

п  

Документ  Засіб обліку  Засіб зберігання  

1  Статут кредитної спілки, 

свідоцтва  

Реєстр статутних 

документів  

Папка, сейф  

2  Положення кредитної 

спілки  

Реєстр положень  Папка, шафа  

3  Протоколи засідань органів 

управління кредитної 

спілки: загальних зборів, 

спостережної ради, 

ревізійної комісії, 

правління, кредитного 

комітету, інших, створених 

за рішенням загальних 

зборів, органів управління  

Реєстри протоколів 

відповідних органів 

управління  

Папки для 

протоколів 

відповідних 

органів 

управління, шафа 

4  Накази голови правління  Журнал обліку наказів  Папки, шафа  

5  Бухгалтерські документи  Паперовий та 

електронний варіант з 

дотриманням вимог 

діючих законів та 

нормативних документів, 

що регулюють 

бухгалтерський облік та 

звітність 

Папки, шафа 

6  Звітність до органів Паперовий та Папки, шафа 



26 

державної влади  електронний варіант з 

дотриманням вимог 

діючих законів та 

нормативних документів, 

що регулюють 

бухгалтерський облік та 

звітність 

7  Договори з членами 

кредитної спілки  

Реєстр договорів в 

паперовій та електронній 

формах  

Папка, електронні 

бази даних  

8  Особові справи членів 

кредитної спілки  

Реєстр  Папки, 

електронні бази 

даних  

9  Договори з фізичними і 

юридичними особами  

Реєстр договорів в 

паперовій та електронній 

формах  

Папки, шафа 

10  Кадрові документи  Реєстри за групами 

документів  

Папки документів 

відповідних груп, 

сейф, шафа 

11  Вхідна кореспонденція 

кредитної спілки  

Журнал реєстроації 

вхідної кореспонденції  

Папки вхідної 

кореспонденції, 

шафа 

12  Вихідна кореспонденція 

кредитної спілки  

Журнал реєстрації 

вихідної кореспонденції  

Папки вихідної 

кореспонденції , 

шафа 

13  Документи фінансового 

моніторингу  

Реєстр Папки, шафа  

14  Документи внутрішнього 

аудиту (контролю)  

Реєстр Папка, шафа  

15  Документи із захисту 

персональних даних  

Реєстр Папка, сейф  

16  Електронний документ  Журнал вхідної або 

вихідної кореспонденції  

Електронні носії 

інформації або 

спеціальне 

технічне 

обладнання 

(забезпечення)  

17 Довіреності членів КС про 

участь у загальних зборах 

Список довіреностей Папки, шафа 

147. Кредитна спілка, як суб’єкт електронного документообігу зберігає 

електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу 

перевірити їх цілісність на цих носіях. Строк зберігання електронних 

документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від 

строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.  
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Перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги щодо 

обігу, обліку, обробки, зберігання i використання у кредитній спілці 

документів, які містять інформацію з обмеженим доступом 
148. Обмежений доступ встановлюється для документів, які містять 

персональні дані та конфіденційну інформацію.  

149. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, 

користуванні або розпорядженні кредитної спілки і поширюються відповідно 

до передбачених цим Положенням умов.  

Одержання конфіденційної інформації передбачає її набуття, придбання, 

накопичення відповідно до чинного законодавства України. Використання 

конфіденційної інформації передбачає задоволення інформаційних потреб 

громадян, юридичних осіб і держави. Поширення інформації передбачає її 

розповсюдження, обнародування, реалізацію у встановленому законом порядку. 

Зберігання конфіденційної інформації передбачає забезпечення належного 

стану інформації та її матеріальних носіїв. Одержання, використання, 

поширення та зберігання конфіденційної інформації здійснюється у порядку, 

передбаченому цим Положенням, Законом України «Про інформацію», 

Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими 

актами в галузі інформації.  

150. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.  

Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я 

документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.  

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих 

персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних 

даних. Персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі 

необхідності - оновлюватися. Склад та зміст персональних даних мають бути 

відповідними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки. Обробка 

персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених 

за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами 

України, у порядку, встановленому законодавством.  

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як 

збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем. Використання персональних даних 

працівниками кредитної спілки, повинно здійснюватися лише відповідно до 

їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники 

зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних 

даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням 

професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, 

передбачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними 

діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених 

законом.  

151. Кредитна спілка має виключне право:  

- на використання конфіденційної інформації;  



28 

- на використання своєї бази персональних даних;  

- дозволяти використання конфіденційної інформації;  

- перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або 

використанню конфіденційної інформації.  

152. Метою обробки персональних даних є виконання статутних завдань 

кредитної спілки.  

153. До документів кредитної спілки з обмеженим доступом відносяться 

наступні:  

- протоколи засідань ревізійної комісії, правління, кредитного комітету, інших, 

створених за рішенням загальних зборів, органів управління;  

- накази голови правління;  

- бухгалтерські документи;  

- звітність до органів державної влади за винятком інформації, яка підлягає 

опублікуванню згідно вимог закону;  

- договори з членами кредитної спілки;  

- особові справи членів кредитної спілки;  

- договори з фізичними і юридичними особами;  

- кадрові документи;  

- вхідна та вихідна кореспонденція кредитної спілки;  

- документи по фінансовому моніторингу;  

- документи щодо обробки/захисту персональних даних;  

- документи по внутрішньому аудиту (контролю).  

154. Режим конфіденційності не може поширюватись на:  

а) статут, положення, свідоцтва;  

б) звітність, яка підлягає опублікуванню відповідно до законодавства;  

в) дані, необхідні для перевірки обчислення й сплати податків та інших 

обов’язкових платежів;  

г) відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну платню в 

цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;  

д) документи про сплату податків і обов’язкових платежів;  

е) інформацію про порушення законодавства України та розміри заподіяних 

при цьому збитків;  

є) документи про платоспроможність;  

155. Документи, які містять конфіденційну інформацію, не підлягають 

опублікуванню, публічному поширенню і використанню без згоди голови 

правління кредитної спілки.  

156. Документи, які містять інформацію про членів кредитної спілки та її 

працівників, не підлягають опублікуванню, публічному поширенню і 

використанню без згоди осіб, яких вони стосуються, за винятком випадків 

встановлених законом.  

157. Документи, що містять конфіденційну інформацію, можуть 

надаватись на вимогу органів державної влади в межах їх компетенції у 

порядку встановленому законом за згодою голови правління кредитної спілки.  

У разі видачі документів з обмеженим доступом на вимогу компетентних 

органів державної влади, у порядку встановленому законом, на видану справу 

заводиться картка – замінник справи, у якій зазначається підрозділ, номер 
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справи, дата її видачі, кому справа видана, дата її повернення, передбачаються 

графи для підписів в отриманні та прийнятті справи.  

158. Засоби обліку, обробки і зберігання документів з обмеженим 

доступом мають відповідати вимогам пунктів 110, 112 цього Положення.  

159. Доступ до документів з обмеженим доступом та їх зберігання 

здійснюється в кредитній спілці з урахуванням вимог пункту 150 цього 

Положення з дотриманням наступного порядку:  

№ 

з/п  

Документ  Особи уповноважені для доступу 

до документу  

Місце зберігання  

1  Протоколи 

засідань 

ревізійної комісії, 

правління, 

кредитного 

комітету, інших, 

створених за 

рішенням 

загальних зборів, 

органів 

управління  

- члени органів управління, 

- органи державної влади в межах 

їх повноважень, 

- члени кредитної спілки (за 

виключенням документів з 

обмеженим доступом та 

документів, що містять 

персональні дані) 

Шафи  

2  Накази голови 

правління  

- члени органів управління , 

- працівники кредитної спілки 

відповідно до службових 

обов’язків, 

- органи державної влади в межах 

їх повноважень 

Шафи  

3  Бухгалтерські 

документи  

- члени органів управління  

- член кредитної спілки в частині 

отримання документів щодо його 

рахунків, внесків та інших 

фінансових операцій , 

- органи державної влади в межах 

їх повноважень 

З дотриманням 

вимог діючих 

законів та 

нормативних 

документів, що 

регулюють 

порядок 

зберігання 

бухгалтерських 

документів  

4  Звітність до 

органів державної 

влади за 

винятком 

інформації, яка 

підлягає 

опублікування 

згідно вимог 

закону  

- головний бухгалтер  

- члени органів управління  

- органи державної влади в межах 

їх повноважень 

З дотриманням 

вимог діючих 

законів та 

нормативних 

документів, що 

регулюють 

порядок 

зберігання 

бухгалтерських 

документів 
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5  Договори з 

членами 

кредитної спілки  

- головний бухгалтер, 

- голова правління, 

- інспектор кредитний,  

- внутрішній аудитор 

- члени органів управління,  

- член кредитної спілки, з яким укладено 

договір,  

- органи державної влади в межах їх 

повноважень 

Шафи  

6  Особові справи 

членів кредитної 

спілки  

- члени органів управління,  

- член кредитної спілки щодо власної 

особової справи , 

- працівники кредитної спілки в межах 

посадових обов’язків,  

- органи державної влади в межах їх 

повноважень 

Шафи  

7  Договори з 

фізичними і 

юридичними 

особами  

- головний бухгалтер, 

- голова правління  

- члени органів управління  

- друга сторона договору  

- органи державної влади в межах їх 

повноважень 

Шафи  

8  Кадрові 

документи  

- працівники кредитної спілки відповідно 

до службових обов’язків 

- члени органів управління  

- органи державної влади в межах їх 

повноважень 

Шафи, для 

трудових 

книжок – 

сейф  

9  Вхідна та вихідна 

кореспонденція 

кредитної спілки  

- працівники кредитної спілки відповідно 

до службових обов’язків 

 

Шафи  

 

160. Документи з обмеженим доступом, що зберігаються в кредитній 

спілці, видаються виконавцям для тимчасового користування тільки у 

приміщенні кредитної спілки.   

 

Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом  

працівниками кредитної спілки 

161. Будь-який працівник кредитної спілки, який за характером своєї 

діяльності має доступ до персональних даних та конфіденційної інформації 

кредитної спілки, зобов’язаний під особистий підпис ознайомитись із цим 

Положенням та підписати зобов’язання про нерозголошення інформації з 

обмеженим доступом кредитної спілки, за формою, що встановлена у додатку 8 

цього Положення.  

162. Доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом 

мають працівники, які обіймають наступні посади:  

- голова правління;  
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- головний бухгалтер;  

- інспектор кредитний;  

- працівник кредитної спілки, відповідальний за проведення фінансового 

моніторингу (далі - відповідальний працівник кредитної спілки) та особа, яка 

заміщає відповідального працівника у разі його відсутності;  

- особа, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода;  

- працівник кредитної спілки, відповідальний за організацію роботи, пов’язаної 

із захистом персональних даних;  

- керівник відокремленого підрозділу – в частині діяльності відокремленого 

підрозділу;  

- касир;  

- юрисконсульт;  

- внутрішній аудитор, 

- системний адміністратор. 

163. Наказом голови правління кредитної спілки може бути встановлено 

тимчасовий доступ до документів з обмеженим доступом для працівників, які 

обіймають посади, що не передбачені в п. 162 цього Положення.  

164. Працівники та члени органів управління кредитної спілки зобов’язані 

зберігати таємницю інформації щодо персональних даних та фінансового 

становища членів кредитної спілки: рахунків, внесків та інших фінансових 

операцій.  

Працівники та члени органів управління кредитної спілки у період 

трудових відносин (перебування на посадах в органах управління) та протягом 

трьох років після їх закінчення зобов’язані:  

- не розголошувати конфіденційну інформацію кредитної спілки та 

персональних даних її контрагентів, яка буде довірена або стане відома у 

зв’язку із виконанням трудових обов’язків чи перебуванням на посаді в органах 

управління; 

- не розголошувати інформацію, що міститься в базах персональних даних;  

- не поширювати і не використовувати в своїх інтересах чи в інтересах 

третіх осіб конфіденційну інформацію кредитної спілки та персональних даних 

її контрагентів без згоди голови правління та осіб, яких вона стосується;  

- вживати необхідних заходів з метою забезпечення збереження 

конфіденційної інформації;  

- негайно повідомляти голову правління кредитної спілки про усі спроби 

третіх осіб одержати інформацію з обмеженим доступом;  

- зберігати конфіденційну інформацію, персональні дані членів кредитної 

спілки, фізичних та юридичних осіб, з якими кредитною спілкою встановлено 

договірні чи інші ділові стосунки;  

- не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані 

кредитної спілки для здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоду 

інтересам кредитної спілки чи її членів;  

- у випадку звільнення всі носії інформації, які містять конфіденційну 

інформацію кредитної спілки (рукописи, чернетки, креслення, магнітні стрічки, 

фотокартки, диски, дискети, роздруківки на принтері, кіно-, фотонегативи і 

позитиви та ін.), що знаходяться у їхньому розпорядженні у зв’язку з 
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виконанням посадових чи службових обов’язків у кредитній спілці, передати 

голові правління кредитної спілки;  

- про втрату або нестачу носіїв конфіденційної інформації, бази (або її 

частини) персональних даних, документів з обмеженим доступом, посвідчень, 

пропусків, ключів від режимних приміщень, сховищ, шаф, сейфів, особистих 

печаток та про інші факти, що можуть призвести до розголошення інформації з 

обмеженим доступом кредитної спілки, а також про причини та умови 

можливого витоку таких відомостей негайно повідомити голову правління 

кредитної спілки.  

165. Працівники кредитної спілки за недотримання вимог пункту 164 цього 

Положення несуть дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність, 

передбачену законом. У випадку, якщо діями працівника із збирання та 

розголошення інформації з обмеженим доступом кредитної спілки були 

нанесені збитки, такий працівник зобов’язаний повною мірою відшкодувати всі 

збитки, пов’язані з його незаконними діями.  

 

Повноваження та обов’язки працівників, на яких покладено обов’язки з 

ведення діловодства 

166. Відповідальними за ведення діловодства в кредитній спілці є:  

- голова правління;  

- головний бухгалтер;  

- інспектор кредитний;  

- особа, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода;  

- відповідальний працівник кредитної спілки за здійснення фінансового 

моніторингу;  

- працівник кредитної спілки, відповідальний за організацію роботи, пов’язаної 

із захистом персональних даних;  

- внутрішній аудитор;  

- касир;  

- керівник відокремленого підрозділу кредитної спілки - в частині діяльності 

відокремленого підрозділу;  

167. Голова правління організовує здійснення документообігу в кредитній 

спілці з дотриманням вимог цього Положення, включаючи:  

- виконання обов’язків щодо підготовки, створення та підписання 

документів, покладених на нього Статутом та Положеннями кредитної спілки 

(видання наказів, засвідчення витягів з протоколів, обов’язків щодо підписання 

договорів, звітів тощо);  

- призначення працівника кредитної спілки, відповідального за організацію 

роботи, пов’язаної із захистом персональних даних та працівника, на якого 

покладено обов’язки секретаря-діловода;  

- забезпечення регулярного контролю за станом діловодства в кредитній 

спілці;  

- сприяння рацiоналiзацiї, механізації та автоматизації процесів 

діловодства;  

- забезпечення організації навчання працівників для підвищення 

кваліфікації;  
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- вживання необхідних заходів до скорочення службового листування;  

- організація захисту інформації з обмеженим доступом кредитної спілки;  

- недопущення вимагання від членів кредитної спілки відомостей, звітів, 

зведень та інших документів, не передбачених законом та статутними 

документами кредитної спілки.  

168. Головний бухгалтер відповідно до покладених на нього обов’язків:  

- організовує діяльність бухгалтерії кредитної спілки для забезпечення 

ведення документообігу щодо бухгалтерських та звітних документів;  

- здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних 

документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 

господарських операцій, дотримання технологій обробки бухгалтерської 

інформації та порядком документообігу;  

- вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та 

непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах 

бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і 

звітності протягом встановленого терміну;  

- виконує обов’язки щодо підготовки, створення та підписання документів, 

покладених на нього Статутом та положеннями кредитної спілки;  

- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової 

звітності кредитної спілки, підписання її та подання в установлені строки 

користувачам;  

- у випадках виявлення фінансових правопорушень забезпечує передання 

відповідної інформації до правоохоронних органів;  

- забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності 

протягом встановленого терміну, а також їх передання і встановленому порядку 

до архіву;  

- забезпечує регулярний контроль за станом діловодства в бухгалтерії 

кредитної спілки.  

169. Інспектор кредитний відповідно до покладених на нього обов’язків:  

- приймає заяви та інші документи членів кредитної спілки на отримання 

кредиту у порядку, визначеному внутрішніми положеннями кредитної спілки;  

- забезпечує підготовку кредитних договорів, включаючи здійснення 

належних оцінок та розрахунків;  

- забезпечує подання документів про виконання кредитних договорів та 

аналіз якості кредитного портфелю;  

- веде базу кредитних історій членів кредитної спілки;  

- веде листування з позичальниками та їх поручителями та вживає заходів 

для виконання зобов’язань за кредитними договорами.  

170. Особа, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода:  

- здійснює відправку, прийом і реєстрацію у відповідних журналах вхідну 

та вихідну кореспонденцію;  

- розміщує у належні для того папки кореспонденцію, внутрішні 

документи кредитної спілки, в тому числі і за дорученням виборних та 

призначених органів управління кредитної спілки;  

- розписується про отримання та відправлення рекомендованої 

кореспонденції кредитної спілки;  
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- слідкує за дотриманням принципу однократності реєстрації документів;  

- веде реєстри документів та справи членів кредитної спілки;  

- здійснює відповідно до закону архівацію документів;  

- виконує інші обов’язки передбачені посадовою інструкцією секретаря-

діловода.  

171. Відповідальний працівник кредитної спілки за здійснення 

фінансового моніторингу відповідно до покладених на нього обов’язків:  

- здійснює оформлення документів по фінансовому моніторингу;  

- розробляє та постійно поновлює Правила внутрішнього фінансового 

моніторингу кредитної спілки та програми його здійснення;  

- здійснює облік і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу;  

- подає в паперовій формі або в електронному вигляді інформацію 

Держфінмоніторингу України, НБУ і правоохоронним органам про фінансові 

операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;  

- забезпечує надання інформації з питань фінансового моніторингу на 

запити Держфінмоніторингу України, НБУ;  

- розробляє критерії оцінки ризику проведення клієнтом фінансових 

операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;  

- видає письмові доручення про зупинення чи/та про поновлення 

фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу;  

- письмово звітує голові правління кредитної спілки про виконання норм 

законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та внутрішніх документів кредитної спілки.  

172. Працівник, відповідальний за організацію роботи, пов’язаної із 

захистом персональних даних відповідно до покладених на нього обов’язків:  

- організовує взаємодію кредитної спілки із Уповноваженим державним 

органом з питань захисту персональних даних;  

- розробляє та оновлює внутрішні документи кредитної спілки, пов’язані 

обробкою персональних даних;  

- забезпечує дотримання порядку знищення персональних даних, 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;  

- забезпечує дотримання порядку доступу до персональних даних;  

- вносить зміни та доповнення до персональних даних у випадках, 

передбачених законодавством.  

173. Внутрішній аудитор відповідно до покладених на нього обов’язків:  

- здійснює оформлення документів по внутрішньому аудиту (контролю);  

- подає звіти спостережній раді кредитної спілки за результатами 

внутрішнього аудиту (контролю) кредитної спілки та повідомлення про 

виявлені під час проведення цього внутрішнього аудиту (контролю) недоліки та 

ризики;  

- складає висновки, рекомендації за результатами проведення 

внутрішнього аудиту (контролю).  

174. Касир відповідно до покладених на нього обов’язків:  

- здійснює оформлення касової документації щодо надання кредитів, їх 

повернення, залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки та їх повернення;  
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- перевіряє наявність і справжність на прибуткових і видаткових 

документах відповідних підписів, правильність оформлення документів, 

наявність усіх реквізитів, наявність перелічених у документах додатків, у разі 

невиконання хоча б однієї із зазначених вимог повертає документи для 

відповідного оформлення;  

- веде касову книгу на основі касових документів;  

- візує облікові документи;  

- складає довідку про виявлення фінансової операції, яка відповідно до 

законодавства підлягає фінансовому моніторингу, і передає її відповідальному 

працівнику за здійснення фінансового моніторингу у кредитній спілці;  

- підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після 

одержання або видачі готівки;  

- в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів і передає у 

бухгалтерію звіт касира разом з прибутковими касовими ордерами та 

видатковими документами.  

175. Відповідальний працівник відокремленого підрозділу відповідно до 

покладених на нього обов’язків:  

- надає відповідальному працівнику кредитної спілки пропозиції стосовно 

розробки та поновлення Правил проведення внутрішнього фінансового 

моніторингу та програм його здійснення;  

- ведення обліку виявлених у відокремленому підрозділі фінансових 

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;  

- надання довідки про виявлену фінансову операцію, яка підлягає 

фінансовому моніторингу, та документів, на підставі яких 

здійснена/здійснюється така фінансова операція відповідальному працівнику 

кредитної спілки.  

176. Керівник відокремленого підрозділу організовує здійснення 

документообігу у відокремленому підрозділі кредитної спілки.  

177. Інші працівники кредитної спілки здійснюють облік, обробку, 

зберігання і використання документів та іншої інформації в паперовому та 

електронному вигляді при виконанні своїх посадових обов’язків з дотриманням 

цього Положення.  

 

Забезпечення документообігу між головним офісом та відокремленими 

підрозділами кредитної спілки 

178. Забезпечення обігу документів між головним офісом та 

відокремленими підрозділами, збереження документів, які використовуються в 

діяльності підрозділах, збереження договорів про надання фінансових послуг, 

які укладаються через відокремлені підрозділи відбувається на підставі 

положення про відокремлений підрозділ з дотриманням наступного порядку:  

 

№ 
з/п  

Документ  Порядок обігу та збереження документів  

1  Бухгалтерські 

документи  

Щодо руху та залишку коштів в касі на кінець дня – 

щоденно передаються до головного офісу кредитної 

спілки.  
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Загальний звіт про фінансову діяльність у форматі 

затвердженому рішенням голови правління кредитної 

спілки – не пізніше другого числа місяця наступного 

за звітним в електронному та паперовому вигляді 

передається до головного офісу  

2 Договори з 

членами 

кредитної спілки  

Протягом строку дії договору зберігаються у 

відокремленому підрозділі, по закінчені строку дії 

передаються до головного офісу кредитної спілки.  

Договори в електронній формі передаються до 

головного офісу кредитної спілки в термін, що 

встановлюється наказом голови правління кредитної 

спілки  

3 Договори з 

фізичними і 

юридичними 

особами  

Зберігаються в головному офісі кредитної спілки  

4 Вхідна та вихідна 

кореспонденція  

Зберігаються у відокремленому підрозділі  

  

Формування справ 
179. Формування справ - це групування виконаних документів у справи 

відповідно до номенклатури справ. 

180. Під час формування справ не допускається включення до справ 

чорнових, особистих документів, розмножених копій та документів, що 

підлягають поверненню. Документи постійного і тимчасового зберігання 

групуються у справи окремо. За обсягом справа у паперовій формі не повинна 

перевищувати 250 сторінок (30-40 міліметрів завтовшки). 

181. Документи групуються у справи в хронологічному та/або логічному 

порядку. 

182. Положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими 

документами, групуються разом із зазначеними документами. 

183. Накази з питань основної діяльності установи, з адміністративно-

господарських питань, з кадрових питань (особового складу) групуються у різні 

справи. Накази з кадрових питань (особового складу) групуються відповідно до 

їх видів та строків зберігання. 

184. Протоколи засідань колегіальних органів групуються у справи в 

хронологічному порядку і за номерами.  

186. Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справи окремо від 

проєктів цих документів. 

187. Листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і 

систематизується в хронологічному порядку: документ-відповідь розміщується 

за документом-запитом. 

188. Особові справи посадових осіб формуються у порядку, визначеному 

Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
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установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 

від 18.06.2015 № 1000/5. 

189. Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників 

установи систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному 

порядку, а відомості щодо виплати грошей (відомості щодо нарахування 

заробітної плати) повинні бути сформовані щомісяця за календарний рік. 

 
Зберiгання документiв та передача їх архівним установам 

190. Документи з часу створення (надходження) i до передачi їх в 
державний архів зберiгаються за мiсцем їх формування у справах. 

З метою пiдвищення оперативностi розшуку документiв справи 

розмiщуються вiдповiдно до номенклатури справ. На корiнцях обкладинок 

справ зазначаються iндекси за номенклатурою. 

191. Схороннiсть документiв i справ забезпечується працівниками, 

відповідно до покладених на них обовязків. 

З метою забезпечення схоронностi документiв справи повиннi зберігатися 

у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що 

зачиняються. 

192. Вилучення документа із справи постійного строку зберігання 

забороняється. У виняткових випадках вилучення документа допускається з 

дозволу керівництва з обов'язковим залишенням у справі завіреної копії 

документа.  

193. Закінчені діловодством справи постійного і тривалого (понад 10 

років) строків зберігання повинні зберігатися в установі. Справи тимчасового 

зберігання (до 5 років включно) передаються на державне зберігання. 

194. Підготовка документів до передачі на державне зберігання включає: 

- оформлення справ; 

- складання описів справ; 

- передачу справ в державний архів і забезпечення схоронності 

документів. 

195. Виділення документів для знищення і складання про це акта 

проводиться після підготовки описів справ постійного і тривалого строків 

зберігання. 

196. Після затвердження акта про виділення документів для знищення 

зазначені документи знищуються. 

197. Документи групуються у справи після закінчення діловодного року. 

Справи постійного і тривалого строків зберігання підлягають такому 

оформленню: підшивання в обкладинку з твердого картону, нумерація аркушів 

у справі, оформлення обкладинки справи. 

198. Документи тимчасового строку зберігання, сформовані у справи, не 

підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення 

обкладинки не проводиться. 

199. Дата на обкладинці справи повинна відповідати року початку і 

закінчення справи; у справі, що має документи за більш ранні роки, ніж рік 

утворення справи, під датою робиться напис: "є документи за ..... роки". 
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На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), 

проставляються дати першого і останнього документів кожного тому (частини). 

У разі зазначення точної календарної дати вказується число, місяць і рік. Число 

і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться словом.  

Написи на обкладинках справ постійного і тривалого строків зберігання 

робляться чітко, чорним світлостійким чорнилом або тушшю. 

 

Інші питання, пов’язані з документообігом у кредитній спілці 

200. Кредитна спілка повинна вести облік укладених договорів з надання 

фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше, ніж п’ять років після 

виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.  

201. Кредитна спілка зберігає протягом її діяльності документи, що 

підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів 

кредитної спілки про скликання загальних зборів.  

202. Інші питання, пов’язані з документообігом у кредитній спілці, що 

виникають в процесі діяльності кредитної спілки вирішуються відповідно до 

норм даного Положення, Статуту кредитної спілки та норм законодавства 

України.  

203. У випадку зміни законодавства України, це Положення діє в частинах, 

які не суперечать чинному законодавству України.  

204. Це Положення набирає чинності на наступний день після 

затвердження спостережною радою кредитної спілки.  
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Додаток 1 до Положення про 

документообіг в кредитній 

спілці «Злет»  

 

Правила фіксування інформації про управлiнські дiї 

1. Для оформлення текстів документів (листів) використовується гарнітура 

Times New Roman та шрифт розміром 12 або 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; 

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

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

4. 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. 
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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. 
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 Додаток 2 до Положення 

про документообіг в 

кредитній спілці «Злет» 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА “ЗЛЕТ” 

(КС “ЗЛЕТ”) 
вул. Чорновола 10, м. Долина, Івано-Франківська обл., 77504 тел. (03477) 2-52-37 

E-mail: mmnovos@ukr.net web-сайт: http://zlet.com.ua/ 

IBAN UA403510050000026507244141302 в КБ “Укрсиббанк” ЗКПО 24684606  

Код ЄДРПОУ 24684606 

 

__________№_____________    На №___________від_______ 
 

Назва кореспондента 

друкується через 1 

міжрядковий інтервал на 

комп'ютері (напівжирним 

шрифтом)  

 

Заголовок листа друкується 

через 1 міжрядковий інтервал 

на комп'ютері (напівжирним 

шрифтом)  

 

 

Текст листа друкується через 1 міжрядковий інтервал у текстовому 

редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman розмір шрифту – 12- 14.  

 

Додаток: Перелік установ...... на 1 арк. в 1 прим.  

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління       Максим Новосельський 

 

 
Наталія Мельник 25237 
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 Додаток 3 до Положення 

про документообіг в 

кредитній спілці «Злет» 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА “ЗЛЕТ” 

(КС “ЗЛЕТ”) 

НАКАЗ 
Від _____._____.20__.    № ___ 

м. Долина      

 

Про… 
 

 

Відповідно до …. 

НАКАЗУЮ: 

1. Текст друкується через 1 міжрядковий інтервали у текстовому редакторі 

Microsoft Word  шрифтом Times New Roman розмір шрифту - 14. 

 

2. Якщо текст наказу займає більше як одну сторінку, всі інші сторінки 

нумеруються вверху посередині арабськими цифрами. 

Нумерація пунктів і підпунктів наказу проводиться арабськими цифрами - 

1., 2., 1.1, 1.2 і т.д. 

 

 

 

 

 

Голова правління        Максим Новосельський 
(Слова "Голова правління" починається без абзацу) 
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Додаток 4 до Положення про 

документообіг в кредитній 

спілці «Злет» 

 

          Кредитному інспектору 

          кредитної спілки «Злет» 

          _____________________ 

 

          _____________________ 

          _____________________ 
          Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Заява 

на перерахування коштів 

 

 Прошу перерахувати кредитні кошти в сумі________________________ 

(_________________________________________________________________) 

згідно з кредитним договором № ЦОЦ-00____від «___»__________202___ року 

по реквізитах: 

ЄДРПОУ:__________________________________________________________ 

Отримувач:________________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок отримувача:___________________________________ 

 

Призначення платежу:_______________________________________________ 

 

 

 

 

«_____»_______________202__р.    _________/____________ 

           підпис                 прізвище, ініціали 

  



44 

Додаток 5 до Положення про 

документообіг в кредитній 

спілці «Злет» 

 

 

 

Довіреність 

__________________         м. Долина 
дата 

 Я, _____________________________________________________, 
прізвище, ім’я, по батькові 

дійсно доручаю ________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові 

вчиняти будь-які дії в рамках укладеного між мною та кредитною спілкою 

«Злет» Договору №_____ від_______________р. «Про внесення внеску (вкладу) 

на депозитний рахунок» в тому числі: 

1) отримувати належні мені відсотки по вкладах; 

2) розривати на передбачених умовах договір від мого імені; 

3) переукладати на передбачених умовах договір від мого імені; 

4) отримувати належні мені гроші по закінченні дії договору; 

5) підписувати договір від мого імені 

за його (її) ID-карткою №__________________, виданою_________________ 

який (яка) проживає за адресою_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

у чому підписуюся___________________ 

 

Довіреність дійсна протягом терміну дії договору. 

 

Довіреність завіряю: 

Голова правління КС «Злет»     _______________________ 
           власне імя, прізвище 
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Додаток 6 до Положення 

про документообіг в 

кредитній спілці «Злет» 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

документів, що затверджуються 

з проставленням грифа затвердження 

  

1. Акти (списання; інвентаризації; експертизи; вилучення справ для 

знищення; передачі справ; ліквідації установ тощо).  

2. Кошториси витрат. 

3. Номенклатури справ.  

4. Описи справ.  

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

відомчих (галузевих) документів із строками зберігання тощо).  

6. Плани (роботи, навчання, проведення заходів; тощо).  

7. Посадові інструкції.  

8. Програми (фінансово-економічні; проведення робіт і заходів тощо).  

9. Розцінки на виконання робіт.  

10. Статути (положення) установ.  

11. Структура установи.  

12. Форми уніфікованих документів.  

13. Штатні розписи. 
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Додаток 7 до Положення про 

документообіг в кредитній 

спілці «Злет» 

Перелік документів,  

підписи на яких скріплюються печаткою у разі їх створення у 

паперовій формі або засвідчуються кваліфікованою електронною 

печаткою установи у разі їх створення в електронній формі 

 

1.Рішення органів управління, накази голови правління. 

2. Протоколи засідань органів управління. 

3. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; 

вилучення справ для знищення; передачі справ тощо). 

4. Договори. 

5. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і 

юридичних осіб. 

6. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, банківські, 

платіжні. 

7. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо). 

8. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право 

здійснювати фінансово-господарські операції. 

9. Кошторис витрат. 

10. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо). 

11. Довіреності. 

12. Статут установи. 

13. Титульні списки. 

14. Трудові книжки. 
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Додаток 8 до Положення про 

документообіг в кредитній 

спілці «Злет» 

м. Долина                                            ___________ 20__ р.  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

про нерозголошення інформації з обмеженим доступом 

кредитної спілки «Злет» 

Я, ________________________________________________________________   
(П.І.П.), 

____________________________________________________________________ 
(посада) 

кредитної спілки «Злет» (далі – кредитна спілка) у період трудових відносин з 

кредитною спілкою (перебування на посадах в органах управління) і протягом 

трьох років після їх закінчення зобов’язуюсь:  

– не розголошувати інформацію з обмеженим доступом кредитної спілки, яка 

буде мені довірена або стане відома у зв’язку із виконанням трудових 

обов’язків чи перебуванням на посаді в органах управління;  

– не розголошувати інформацію, що міститься в базах персональних даних;  

– не поширювати і не використовувати в своїх інтересах чи в інтересах третіх 

осіб інформацію з обмеженим доступом кредитної спілки без згоди голови 

правління та осіб, яких вона стосується;  

– вживати необхідних заходів з метою забезпечення збереження інформації з 

обмеженим доступом;  

– негайно повідомляти голову правління кредитної спілки про усі спроби третіх 

осіб одержати інформацію з обмеженим доступом;  

– зберігати інформацію з обмеженим доступом членів кредитної спілки, 

фізичних та юридичних осіб, з якими кредитною спілкою встановлено 

договірні чи інші ділові стосунки;  

– не використовувати інформацію з обмеженим доступом кредитної спілки для 

здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоду інтересам кредитної 

спілки чи її членів;  

– у випадку звільнення всі носії інформації, які містять персональні дані та 

конфіденційну інформацію кредитної спілки (рукописи, чернетки, креслення, 

магнітні стрічки, фотокартки, диски, дискети, роздруківки на принтері, кіно-, 

фотонегативи і позитиви та ін.), що знаходяться у їхньому розпорядженні у 

зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків у кредитній спілці, 

передати голові правління кредитної спілки;  

– про втрату або нестачу носіїв конфіденційної інформації, бази персональних 

даних, документів з обмеженим доступом, посвідчень, пропусків, ключів від 

режимних приміщень, сховищ, шаф, сейфів, особистих печаток та про інші 

факти, що можуть призвести до розголошення конфіденційної інформації 

кредитної спілки, а також про причини та умови можливого витоку таких 

відомостей негайно повідомити голову правління кредитної спілки.  

Я ознайомлений (-а) з Положенням про документообіг в кредитній спілці 

«Злет», вимогами щодо збереження конфіденційної інформації та захисту 

персональних даних. Мені відомо, що порушення зазначених пунктів 
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зобов’язання має наслідком дисциплінарну та цивільно-правову 

відповідальність відповідно до законодавства України.  

Я зобов’язуюсь повною мірою відшкодувати збитки, завдані моїми 

незаконними діями із збирання та розголошення інформації з обмеженим 

доступом кредитної спілки. 

 Працівник/член органу управління____________(Підпис) 

__________________________________(Ініціали, прізвище) 
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