

Види номенклатур справ дошкільного навчального закладу
У діловодстві дошкільних навчальних закладів із року в рік створюють переважно однотипні документи. Тож на підставі їх аналізу закономірно уніфікувати складання номенклатури справ. Такі повноваження на місцях мають як відповідні органи управління освітою, так і дошкільні навчальні заклади
Згідно з пунктом 4.3 Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 (далі — Примірна інструкція), у дошкільному навчальному закладі має бути складена номенклатура справ.
До відома
Номенклатура справ — це обов’язковий для кожного закладу систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ. Вона дає змогу уніфікувати формування справ, правильно здійснювати облік, оперативний пошук документів за змістом і видом, визначати строки зберігання справ і документів тощо
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Відповідно до пункту 3.1.2 Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (далі — Правила), розрізняють три види номенклатур справ:
	типова;
	примірна;
	індивідуальна.

Пропонуємо розглянути кожен із цих видів номенклатур справ детальніше.  
Типова номенклатура справ
Типова номенклатура справ установлює типовий склад справ для установ, однорідних за характером діяльності, однаковою структурою, з єдиною системою індексації кожної справи і є нормативним актом.
Типову номенклатуру справ для певної галузі розробляє міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади за погодженням із Центральною експертно-перевірною комісією Державної архівної служби України.
Примірна номенклатура справ
Примірна номенклатура справ установлює примірний склад справ для установ, однорідних за характером діяльності, але різних за структурою, і має рекомендаційний характер.
Примірні номенклатури справ можуть розробляти як центральні, так і місцеві органи виконавчої влади. Примірні номенклатури справ обов’язково має погодити експертно-перевірна комісія відповідного державного архіву та затвердити керівник відповідної установи.
Індивідуальна номенклатура справ
Незалежно від того, затверджені типова або примірна номенклатури справ чи ні, але кожна установа (зокрема й дошкільний навчальний заклад) повинна мати індивідуальну номенклатуру справ (ІНС).
До відома
Згідно з пунктом 2.4 Правил одним із основних завдань архівного підрозділу органів державної влади чи місцевого самоврядування є участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ установи, перевіряння відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі. Отже, до розроблення ІНС дошкільного навчального закладу можна залучати фахівців архівної справи
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