

Рекомендації щодо складання та оформлення наказів 
з основної діяльності й адміністративно-господарських питань
	Оформляйте дату наказу цифровим або словесно-цифровим способом.
	Зазначайте номер наказу, який складається зі знака № і порядкового номера наказу, після його дати.
	Нумеруйте накази у порядку їх видання у межах календарного року.
	Пам’ятайте, що накази з основної діяльності, адміністративно-господарських питань можуть мати окрему порядкову нумерацію.
	Розробляйте за потреби систему індексів з урахуванням специфіки реєстрації і формування наказів у навчальному закладі.
	Починайте заголовок наказу з прийменника «про» і продовжуйте віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...», «Про внесення змін...») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи...»).
	Викладайте зміст наказу в заголовку коротко.
	Не ставте крапку в кінці заголовка наказу.
	Пам’ятайте, що тексти наказів з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань складаються з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.
	Зазначайте у констатуючій частині підставу, обгрунтування або мету видання наказу. Пам’ятайте, що констатуюча частина може починатися зі слів «На виконання…», «З метою…» тощо.
	Зазначайте у констатуючій частині назву виду документа, його автора, дату, номер та заголовок, якщо наказ видаєте на підставі іншого розпорядчого документа.
	Не ставте крапку в кінці констатуючої частини.
	Викладайте розпорядчу частину у наказовій формі від першої особи однини.
	Розпочинайте розпорядчу частину словом «НАКАЗУЮ», яке друкуйте великими літерами без лапок з нового рядка без відступу від межі лівого берега аркуша. Ставте далі двокрапку та з абзацу подавайте текст розпорядчої частини.
	Поділяйте розпорядчу частину на пункти і підпункти, які нумеруйте арабськими цифрами.
	Зверніть увагу на те, що форма викладу розпорядчої частини залежить від характеру рішень керівника. Якщо наведені в наказі рішення мають загальний, організаційний характер, їх починають з дієслова у формі інфінітива, а виконавця не зазначають.
	Зазначайте на початку відповідних пунктів розпорядчої частини їх виконавців, якщо рішення керівника є конкретними завданнями.
	Подавайте у давальному відмінку назви або прізвища виконавців рішень.
	Вказуйте обов’язково зміст завдання та реальні строки його виконання. Виконавці можуть бути названі також узагальнено.
	Не застосовуйте форми «впродовж тижня», «у 10-денний строк», «протягом місяця».
	Не робіть неконкретних доручень, які містять слова «прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо.
	Не вносьте до наказу пункт, що починається словами «Наказ довести до відома…».
	Уміщуйте за потреби перелік документів, що втратили чинність або будуть змінюватися після видання цього наказу, після основних пунктів наказу.
	Зазначайте в останньому пункті розпорядчої частини наказу посаду та прізвище особи, яка відповідатиме за виконання наказу в цілому. Зазвичай загальний контроль за виконанням наказу покладають на одного із заступників керівника навчального закладу чи ж керівник контролює його виконання сам.
	Пам’ятайте, що керівник навчального закладу підписує накази особисто. За його відсутності це покладається на особу, яка виконує обов’язки керівника.
	Розміщуйте після підпису відмітку про ознайомлення працівника з наказом як вказівку на те, що працівник ознайомився з наказом та бере до відома його положення.
	Пам’ятайте, що відмітка про ознайомлення працівника з наказом містить такі складники:

	слова «З наказом ознайомлений (ознайомлена)»;
	особистий підпис працівника;
	розшифрування особистого підпису — ініціали, прізвище;
	дата ознайомлення.

	Оформлюйте зміни до наказу новим наказом.
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