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Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 

Додаток 4  
до Інструкції (пункт 2.42) 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК  
наказів дошкільного навчального закладу 

https://www.pedrada.com.ua/article/293-qqq-16-m12-12-12-2016-orntovniy-perelk-nakazv-doshklnogo-navchalnogo-zakladu-na-rk
https://www.pedrada.com.ua/article/293-qqq-16-m12-12-12-2016-orntovniy-perelk-nakazv-doshklnogo-navchalnogo-zakladu-na-rk


РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 

Додаток 5  
до Інструкції (пункт 4.3) 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 

Додаток 6  
до Інструкції (пункт 4.18) 

СТРОКИ  
зберігання документів 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 

Додаток 7  
до Інструкції (пункт 5.5) 

АКТ 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 

Додаток 8  
до Інструкції (пункт 1.10 дод. 1) 

ЖУРНАЛ  
реєстрації вхідних документів* 

ЖУРНАЛ  
реєстрації документів, створених закладом* 



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ без дозволу видавця ЗАБОРОНЕНО! 
Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до 
адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК, 
ст. 512 КпАП) © Цифрове видавництво MCFR 


