
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ 
КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ, 

ЯКІ ВКЛЮЧАЄ ПАКЕТ

1. Зразок Інструкції з діловодства підприємства
2. Наказ про затвердження Інструкції з діловодства
3. Шпаргалка з діловодства та складання Номенклатури справ
4. Зразок Номенклатури справ відділу кадрів
5. Зразок Номенклатури справ бухгалтерського відділу
6. Пояснення до Номенклатури справ відділу кадрів
7. Строки зберігання документів у навчальних закладах
8. Приблизний перелік документів, які створюються на підприємстві і
строки їх зберігання.
9. Форма опису справ і пояснення до його заповнення
10. Типи наказів за видами ч строки їх зберігання.
11. Коди ДКУД – витяг з ДК 010-98
12. Протокол загальних зборів трудового колективу щодо затвердження
Правил внутрішнього трудового розпорядку та обрання уповноважених
представників трудового колективу
13. Протокол загальних зборів трудового колективу про обрання
представників комісії (уповноваженого) з соціального страхування
14. Наказ про делегування представників від адміністрації до комісії з
соціального страхування
15. Зразок Правил внутрішнього трудового розпорядку
16. Наказ про затвердження Положення про оплату праці, погодженого
з уповноваженими представниками трудового колективу
17. Положення про оплату праці, погоджене з уповноваженими
представниками трудового колективу
18. Наказ про затвердження Положення про відрядження
19. Зразок Положення про відрядження
20. Наказ про забезпечення працівників мобільним зв’язком
21. Наказ про затвердження Положення про атестаційну комісію та
створення атестаційної комісії з визначення кваліфікації водіїв.
22. Зразок Положення про проведення атестації працівників



29. Зразки графіків відпусток – 3 форми
30. Зразок оформлення Зміни до графіка відпусток
31. Зразок Організаційної структури таштатів
32. Зразок штатного розпису

40. Норми робочого часу на 2021 рік – 4 варіанти: п’ятиденка (субота і
неділя) – вихідні, робота по 8 голин, по 8.15 і 7, по 8.12 і 7.12, шестиденка,
неділя вихідний.

23. Наказ про затвердження Положення про обробку персональних
даних
-  Зразок Положення про обробку персональних даних з додатками: 
 - додаток 1 «Інформація про обробку персональних даних
працівників», 
 - додаток 2 «Зобов’язання про нерозголошення персональних даних», 
 - додаток 3 – форма Журналу реєстрації зобов’язань про
нерозголошення персональних даних, 
 - додаток 4 - форма Журналу обліку операцій, пов’язаних з обробкою
персональних даних.
24. Форма Зобов’язання про нерозголошення персональних даних.
25. Форма Журналу реєстрації зобов’язань про нерозголошення
комерційної таємниці та дотримання конфіденційності.
26. Зразок Положення про комерційну таємницю.
27. Зразок наказу про затвердження Положення про табельний облік
робочого часу.
28. Зразок Положення про табельний облік робочого часу з додатком –
Розширений перелік позначок для заповнення табелю обліку робочого
часу з поясненнями

33. Наказ про затвердження та введення в дію штатного розпису
34. Уніфікована форма штатного розпису
35. Перелік Випусків Довідників кваліфікаційних характеристик
працівників (ДКХП)
36. Перелік заходів з військового обліку 
37. Посадова інструкція офіс-адміністратора
38. Посадова інструкція бухгалтера з дипломом магістра КП- 2411.2
39. Посадова інструкція інспектора з кадрів КП – 3423 , який відповідає
за військовий облік (з урахуванням обов’язків у сфері захисту
персональних даних).



68. Бланк  Повідомлення про прийняття на роботу

41. Наказ про запровадження підсумованого обліку робочого часу з 3
додатками
42. Розрахунок чисельності охоронників (сторожів) 
43. Графіки роботи на 4 квартал 2020 – таблиці Excel для розрахунків
44. Зразок графіка роботи - доба через три (обліковий період – квартал)
45. Зразок графіка роботи - 12 годлин через день (обліковий період –
квартал)
46. Уніфікована форма заяви громадянина. Які можна використовувати
при прийнятті на роботу 
47. Заява про прийняття на неповний робочий час з умовами
сумісництва
48. Заява про прийняття на роботу з гнучким режимом робочого часу
49. Заява про прийняття на сезонну роботу
50. Заява про прийняття на роботу дистанційно
51. Заява ппо припинення дистанційної роботи й повернення до роботи
в офісі
52. Заява про прийняття на надомну роботу
53. Акт обстеження житлово-побутових умов перед укладенням
договору про надомг=ну роботу
54. Наказ про прийняття на роботу з виконанням вдома
55. Бланк П-1 – наказ про прийняття на роботу
56. Наказ про прийняття на роботу з випробуванням
57. Наказ про прийняття на сезонну роботу за строковим трудовим
договором.
58. Наказ про прийняття на роботу з гнучким режимом робочого часу
59. Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом
60. Наказ про прийняття на роботу з неповним робочим тижнем
61. Наказ про прийняття на роботу на час щорічної відпустки
62. Наказ про прийняття на роботу з виконанням дистанційно
63. Наказ про припинення дистанційної роботи й перехід на роботу в
офісі
64. Трудовий договір ФОП з працівником
65. Трудовий договір на надомну роботу
66. Трудовий договір про виконання роботи дистанційно
67. Трудовий договір про виконання роботи дистанційно, укладений піл
час трудової діяльності



97. Заповнення розділу ІІ «Військовий облік» Особової картки
працівника

69. Повідомлення про прийняття на сезонну роботу
70. Повідомлення про прийняття на основну роботу і за умісництвом
71. Скасовуюче Повідомлення  про прийняття на роботу
72. Зміни в Повідомлення про прийняття на роботу: скасовуюче і
початкове
73. Заява і наказ при переведенні на іншу роботу
74. Наказ про переведення на нижчеоплачувану роботу (з доплатою до
середнього заробітку протягом двох тижнів).
75. Наказ про переміщення працівника
76. Наказ про замісництво начальника відділу (з виплатою різниці в
окладах)
77. Наказ про виконання обов’язків головного бухгалтера у зв’язку з
відпусткою головного бухгалтера.
78. Наказ про суміщення посад (професій) 
79. Попередження про зміну істотних умов праці
80. Наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
81. Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати
82. Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати у
зв’язку з карантином, встановленим КМУ
83. Заява про надання щорічної основної відпустки
84. Заява про надання щорічної додаткової відпустки за ненормований
робочий день
85. Заява про надання відпустки працівника, які мають дітей
86. Повідомлення про початок відпустки
87. Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати
88. Наказ про надання щорічної основної відпустки
89. Наказ про надання щорічної додаткової відпустки за ненормований
робочий день
90. Наказ про надання відпустки працівника, які мають дітей
91. Наказ про направлення у відрядження
92. Наказ про направлення у відрядження на семінар
93. Наказ про направлення на навчання (підвищення кваліфікації)
94. Наказ про направлення дисциплінарного стягнення
95. Зразок заповнення Особової картки працівника
96. Пояснення щодо заповнення Особової картки працівника



120. Зразок запису до трудової книжки про припинення трудових
відносин у зв’язку з закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36
КЗпП)

98. Зразок особового листка та доповнення до нього
99. Пам’ятка щодо заповнення особової справи
100. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з
касиром
101. Чек-лист Страховий стаж – порядок визначення
102. Рішення уповноваженого з соціального страхування
103. Протокол засідання комісії з соціального страхування
104. Алгоритм пошуку назви посад (професій) у Класифікаторі професій
ДК 003:2010
105. Найпоширеніші помилки у назвах посад (професій)
106. Зміна назви посади відповідно Класифікатора: наказ, запис до
трудової книжки і Особової картки
107. Уточнення назви посади (професії) відповідно до Класифікатора:
алгоритм, наказ, запис до трудової книжки і Особової картки
108. Зміна назви посади і обов’язків: попередження про зміну істотних
умов праці
109. Виправлення неіснуючої посади (професії): алгоритм, накази, запис
до трудової книжки і Особової картки
110. Зразок запису до трудової книжки про прийняття з виконанням
роботи вдома
111. Зразок запису до трудової книжки про навчання на першому місці
роботи
112. Зразок запису до трудової книжки про переведення на іншу посаду
113. Зразок запису до трудової книжки про прийняття на роботу до ФОП
114. Зразок заповнення відомостей про роботу у дублікаті трудової
книжки
115. Наказ про звільнення з роботи за власним бажанням
116. Наказ про звільнення за угодою сторін
117. Наказ про припинення трудового договору у зв’язку з закінченням
дії трудового договору
118. Наказ про припинення трудових відносин у зв'язку зі смертю
119. Зразок запису до трудової книжки у разі звільнення за угодою
сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)



141. Чек-лист для кадровика на 2021 рік

121. Зразок запису до трудової книжки про звільнення у зв’язку
переведенням (п. 5 ст. 36 КЗпП)
122. Зразок запису до трудової книжки про звільнення у зв’язку з
відмовою працювати через зміну істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)
123. Зразок запису до трудової книжки про звільнення працівника ФОП
124. Зразок запису до трудової книжки про звільнення у зв’язку з
порушенням умов контракту (п. 8 ст. 36 КЗпП).
125. 3 Зразки записів до трудової про звільнення за власним бажанням
(поважні і неповажні причини) і у звязку з порушенням роботодавцем
законодавства про працю
126. 5 Зразків записів до трудової з ініціативи роботодавця (п.1-п. 5 ст. 40
КЗпП)
127. Зразок запису до трудової книжки про звільнення працівника, що
не відповідає займаній посаді (роботі) за результатами випробування (п.
11 ст. 40 КЗпП)
128. Зразок виправлення у трудовій книжці номеру запису
129. Зразок виправлення у трудовій книжці реквізитів наказу
130. Зразок виправлення у трудовій книжці після звільнення праціника
131. Зразок запису до трудової книжки у зв’язку з поновленням
працівника на роботі за рішенням суду
132. Зразок запису до трудової книжки у зв’язку зі зміною
формулювання про звільнення за рішенням суд
133. Зразок заповнення Книги руху трудових книжок
134. Чек-лист Алгоритм розрахунку ОКШП і СКШП
135. Таблиця-підказка щодо заповнення Інформації про 5%-ву квоту
136. Чек-лист Заповнення форми № 4-ПН
137. Таблиця підказка щодо заповнення форми № 3-ПН
138. Таблиця-підказка: сумісництво і суміщення
139. Форма журналу обліку відпусток
140. Перелік форм статистичної звітності. Які подаються в
електронному вигляді


