

Оформлення реквізитів наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань

Реквізит наказу
Приклади оформлення
Примітки
Дата
·	17.10.2013
·	04 лютого 2013 року
·	15 листопада 2013 р.
Ставлять без відступу від межі лівого берега аркуша.
Зазначають арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік.
Оформляють цифровим або словесно-цифровим способом
Реєстраційний індекс
·	№ 27
·	№ 33/01
Ставлять навпроти реквізиту «Дата» від межі правого берега аркуша.
Складають з порядкового номера наказу та індексів, що застосовують у навчальному закладі. Складові частини реєстраційного індексу відокремлюють одну від одної правобічною похилою рискою
Заголовок
·	Про затвердження інструкцій з охорони праці
·	Про призначення відповідальних за пожежну безпеку
·	Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей та проведення щорічної інвентаризації
·	• Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року
·	Про стан викладання навчальних дисциплін
·	Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
·	Про медичні огляди працівників дошкільного навчального закладу
·	Про проведення атестації педагогічних працівників
·	Про внесення змін до наказу від 10.02.2013 № 29 «Про призначення відповідального за роботу з трудовими книжками»
Містить стислий виклад змісту наказу.
Розміщують під реквізитом «Дата» без відступу від межі лівого берега.
Починають прийменником «про» і продовжують віддієслівним іменником або іменником, що вказує на предмет.
Крапку в кінці заголовка не ставлять
Текст документа
 
 
Констатуюча частина
·	Згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу та з метою підготовки до оздоровчого періоду…
·	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» для проведення атестації робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації...
·	На виконання пункту 8 Указу Президента України від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей» та з метою сприяння реалізації прав і законних інтересів дітей…
Зазначають підставу, обгрунтування або мету складення наказу.
Крапку в кінці констатуючої частини не ставлять
Розпорядча частина
НАКАЗУЮ:
Містить висновки, пропозиції, рішення.
Починають зі слова «НАКАЗУЮ», яке друкують великими літерами без лапок з нового рядка без відступу від межі лівого берега аркуша, після чого ставлять двокрапку
строк виконання завдання
·	до 22.11.2013
·	з 12 по 15 грудня 2013 р.
Оформлюють як дату завершення виконання завдання або як період виконання завдання
пункти розпорядчої частини
·	2. Затвердити Положення про експертну комісію з атестації робочих місць за умовами праці.
·	1. Провести вивчення стану готовності дошкільного навчального закладу до літнього періоду, з 12 по 16 травня 2013 р.
·	3. Івахнеко З. П., сестрі медичній, оформити стенд «Готуємося до літнього періоду», до 25.05.2013.
·	4. Петренку О. Г., керівнику гуртка, організувати виставку малюнків до Свята осені, до 15.10.2013.
·	1. Керівникам дошкільних навчальних закладів ужити заходів із забезпечення закладів якісною питною водою. Термін — до 14.11.2013.
·	1. Внести зміни до наказу «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 06.08.2013 № 96.
1.1. Підпункт 2.1 викласти в такій редакції: «2.1. Комарець Г. О., діловоду, перевірити відповідність записів назв професій, посад у трудових книжках працівників, які працюють на робочих місцях, що підлягають атестації, ДКХПП».
1.2. Пункт 3 виключити.
1.3. Абзац другий пункту 4 доповнити словами «…, що підлягають атестації.».
Поділяють на пункти і підпункти, які нумерують арабськими цифрами. У кожному пункті зазначають виконавців завдань (доручень), конкретні завдання (доручення) і строки їх виконання.
Формулювання кожного пункту викладають у наказовій формі від першої особи однини
перелік документів, що втратили чинність або до яких вноситимуть зміни
·	5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 22.06.2013 № 17 «Про затвердження Положення про преміювання працівників».
Подають після основних пунктів наказу
останній пункт
·	Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача господарства Іванченко Ю. Г.
·	Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Зазвичай загальний контроль за виконанням наказу покладають на одного із заступників керівника навчального закладу
відмітки про наявність додатків
·	Затвердити режим роботи дошкільного навчального закладу, що додається.
·	Затвердити склад атестаційної комісії (додаток 2).
·	Затвердити педагогічне навантаження педагогічних працівників у 2013/2014 навчальному році (додається).
Додатки складають для доповнення, пояснення окремих питань наказу. У відповідних пунктах розпорядчої частини наказу роблять відмітки про наявність додатків:
·	«що додається»
·	«(додається)»
·	«(додаток 2)»
·	«(згідно з додатком 1)»
·	«(відповідно до додатка 2)»
·	«(див. додаток 4)»
Підпис
Директор Гавриленко А. М. Гавриленко
Ставлять під текстом наказу або під відміткою про наявність додатків, підстав без відступу від межі лівого берега аркуша
 
Виконуючий
обов’язки директора Зуб В. В. Зуб
В. о. директора Зуб В. В. Зуб
Додавання до назви посади керівника слів «Виконуючий обов’язки» або «В. о.» застосовують у разі заміщення керівника за наказом
Відмітка про ознайомлення працівника з наказом
З наказом ознайомлений:
Заїка М. О. Заїка
23.06.2013
З наказом ознайомлені:
Афанасенко О. О. Афанасенко
16.08.2013
Герасименко Н. П. Герасименко
16.08.2013
Сидоренко Л. В. Сидоренко
16.08.2013
Під час ознайомлення з наказом згадані у ньому особи на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку ставлять свої підписи та зазначають дату ознайомлення з наказом.
Розміщують під реквізитом «Підпис» без відступу від межі лівого берега аркуша
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