

Формування документів у справи
Під час формування документів у справи слід пам’ятати, що:
	закінчені в діловодстві документи групують у справи відповідно до номенклатури справ дошкільного навчального закладу;
	у справи вміщують лише оригінали документів або, у разі їх відсутності, — засвідчені в установленому порядку копії документів, оформлені відповідно до вимог чинних нормативних актів;

Увага
Заборонено включати до справ постійного зберігання чернетки, особисті документи, розмножені копії та документи, що підлягають поверненню (зі штампом, що належить органу вищого рівня)
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	документи групують у справи за один рік, виключаючи документи, вміщені у судові, особові та перехідні справи;
	особові справи формують протягом усього часу роботи особи у дошкільному навчальному закладі;
	після закінчення року або вирішення питання документи слід групувати в окремі справи згідно з номенклатурою справ за такими принципами:
	до однієї справи вміщують документи лише постійного, а до іншої — тимчасового зберігання;
	до справи включають документи лише з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс; на початку справи вміщують ініціативний документ, а потім документ-відповідь та всі інші документи у логічній послідовності та хронології їх видання;
	документи, створені за допомогою друкувальних засобів, групують у справи на загальних підставах;
	якщо документи за змістом і строком зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, то слід завести нову справу та обов’язково внести її назву і строк зберігання у чинну номенклатуру справ;
	справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30–40 мм завтовшки);
	нормативні акти (статути, положення, правила, інструкції тощо), затверджені розпорядчими документами (наказами, постановами, рішеннями), вміщують у справи разом із цими документами;
	накази, розпорядження з основної діяльності, про прийняття, звільнення, заохочення, сумісництво працівників, про надання відпусток, про накладення стягнень на працівників, про їх відрядження, з адміністративно-господарських питань тощо групують у різні справи;

документи засідань колегіальних органів дошкільного навчального закладу групують у дві справи:
	протоколи і документи до них (доповіді, довідки, проекти рішень тощо);
	документи з організації та проведення засідань колегіальних органів (порядок денний, список запрошених, макет розсадження, перелік осіб, що виступають тощо);
	протоколи засідань колегіальних органів групують у справи в хронологічному порядку і за номерами. Документи до засідань цих органів систематизують за датами та номерами протоколів, а в середині групи документів, що стосуються одного протоколу, — за порядком денним засідання;
	доручення органів вищого рівня і документи, пов’язані з їх виконанням, групують у справи або за напрямами діяльності дошкільного навчального закладу, або за авторами ініціативних документів. Невелику кількість таких документів дозволено формувати в одну справу. Усередині кожної справи згадані документи систематизують за датами доручень;
	затверджені плани, звіти, кошториси групують у справи окремо від проектів цих документів;
	листування групують за змістом і кореспондентською ознакою та систематизують у хронологічній послідовності: документ-відповідь слідом за документом-запитом.

Увага
Складено відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16
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