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НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ АПАРАТУ ТАСТРУКТУРНЙХ ПІДРОЗДІЛІВ 
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛДМІНІСТРАЦІІгШО НІЛЙЛІОІЬ СТАТУСУ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

№  / ___________________________________

на 2018 рік

Індекс
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Кіль
кість
справ
(томів,
частин)

Строк 
зберігання 

справи (тому, 
частини) і 

номер статті 
за переліком

Примітка

1 2 3 4 5
01 -  Загальний відділ апарату

01-01 Закони України, укази 
Президента України (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Що стосується 
діяльності 
адміністрації -  
постійно

01-02 Постанови Кабінету Міністрів 
України (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Що стосується 
діяльності 
адміністрації-  
постійно

01-03 Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації, 
рішення обласної ради (копії)

Доки не 
мине 

потреба
01-04 Доручення голови та 

заступників голови обласної 
державної адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба
01-05 Регламент районної державної 

адміністрації (копія)
Доки не 

мине 
потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням 3 
основної 
діяльності

01-06 Рішення сесій Чугуївської 
районної ради (копії)

Доки не 
мине 

потреба
1. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств і організацій, із 
зазначенням строків зберігання документів, затверджений Наказом Міністерства юстиції 
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 
17 квітня 2012 р. № 571/20884 (із змінами).

2. Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
державної адміністрації. Київ, 2013 р.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007р. № 1152 «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
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01-07 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації з 
основної діяльності

Постійно 
ст. 16-а

01-08 Накази керівника апарату 
районної державної 
адміністрації з основної 
діяльності

Постійно 
ст. 16-а

01-09 Доручення голови районної 
державної адміністрації та його 
заступників з основної 
діяльності та документи 
(довідки, доповідні записки, 
доповіді, інформації) з 
виконання доручень

Постійно 
ст. 6-а

01-10 Протоколи засідань колегії 
районної державної 
адміністрації та документи 
(довідки, доповіді, доповідні 
записки тощо) до них

Постійно 
ст. 9-а

01-11 Інструкція з питань діловодства 
в районній державній 
адміністрації (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням з 
основної 
діяльності

01-12 Положення про загальний відділ 
апарату районної державної 
адміністрації (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням з 
основної 
діяльності

01-13 Посадові інструкції працівників 
загального відділу апарату 
районної державної 
адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

01-14 Положення про постійно діючу 
комісію з питань розгляду 
звернень громадян районної 
державної адміністрації (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням з 
основної 
діяльності

01-15 Протоколи постійно діючої 
комісії з питань розгляду 
звернень громадян районної 
державної адміністрації

Постійно 
ст. 14-а

01-16 Протоколи розширених нарад у 
голови з заступниками голови, 
керівником апарату, керівниками 
структурних підрозділів районної 
державної адміністрації, служб 
району, сільськими, селищними 
головами

5 років 
ЕПК 
ст. 13
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01-17 Протоколи оперативної робочої 
наради у голови районної 
державної адміністрації з 
заступниками голови, керівником 
апарату, керівниками 
структурних підрозділів районної 
державної адміністрації та служб 
району

5 років 
ЕПК 
ст. 13

01-18 Квартальні плани роботи 
загального відділу апарату 
районної державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

01-19 Щомісячні плани загального 
відділу апарату районної 
державної адміністрації

Доки не мине 
потреба 
ст. 162

01-20 Звіти про виконання квартальних 
планів загального відділу апарату 
районної державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

01-21 Звіти про виконання щомісячних 
планів загального відділу апарату 
районної державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

01-22
ДСК

Документи з грифом «Для 
службового користування»

ЕК

01-23 Акти приймання-передавання 
справ з усіма додатками, складені 
у разі зміни посадових та 
відповідальних осіб загального 
відділу апарату районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 45-б

Після зміни 
посадових та 
відповідальних 
осіб загального 
відділу апарату 
районної 
державної 
адміністрації

01-24 Депутатські запити, звернення та 
документи з їх виконання

5 років 
ЕПК ст. 8

01-25 Відомості про документообіг в 
районній державній адміністрації

5 років 
ст. 115

01-26 Документи (довідки, доповідні 
записки) щодо розгляду звернень 
громадян у структурних 
підрозділах районної державної 
адміністрації

5 років 
ст. 83

01-27 Документи (довідки, доповідні 
записки) щодо розгляду звернень 
громадян у виконкомах сільських 
та селищних рад

5 років 
ст. 83

01-28 Документи (плани, довідки, 
листування тощо) з питань 
забезпечення доступу до 
публічної інформації

5 років Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 25.05.2011 № 4
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01-29 Документи (плани, довідки, 
листування тощо) про 
проведення телефонних зв’язків 
«Пряма лінія» з населенням 
району

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б

01-30 Документи (доповідні записки, 
довідки) про стан роботи з 
розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян в апараті районної 
державної адміністрації

Постійно 
ст. 83-а

01-31 Заяви, запити громадян і 
організацій про надання 
архівних довідок, копій, витягів 
з документів та документи 
(архівні довідки, копії, витяги, 
листи-відмови) з їх виконання

5 років 
ст. 132

01-32 Звернення (пропозиції, заяви, 
скарги) громадян особистого та 
другорядного характеру та 
документи з їх розгляду

5 років 
ст. 82-б

У разі
неодноразового 
звернення -  5 р. 
після останнього 
розгляду

01-33 Листування з обласними, 
районними, міськими 
організаціями з питань роботи 
адміністративних органів, 
внутрішньої і зовнішньої 
політики

5 років 
ЕПК 
ст. 22

01-34 Листування з установами та 
організаціями про 
фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, виділення і 
використання коштів

5 років 
ЕПК 
ст. 22

01-35 Листування з установами та 
організаціями про розвиток 
житлово-комунального 
господарства, містобудування та 
архітектури та надзвичайні 
ситуації

5 років 
ЕПК 
ст. 22
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01-36 Листування з державними 
органами і органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, 
установами та організаціями з 
питань роботи паливно- 
енергетичного комплексу, 
транспорту і зв’язку

5 років 
ЕПК 
ст. 22

01-37 Листування з державними 
органами і органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, 
установами та організаціями з 
питань розвитку 
агропромислового комплексу, 
використання землі, 
водопостачання та меліорації

5 років 
ЕПК 
ст. 22

01-38 Листування з державними 
органами і органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, 
установами та організаціями з 
питань соціально-економічного 
розвитку району, управління 
майном, приватизації, сприяння 
розвитку підприємництва

5 років 
ЕПК 
ст. 22

01-39 Листування з державними 
органами і органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, 
установами та організаціями з 
питань соціального захисту та 
соціального забезпечення, 
зайнятості населення, 
праці та заробітної плати, 
охорони здоров’я

5 років 
ЕПК 
ст. 22

01-40 Листування з державними 
органами і органами місцевого 
самоврядування, об ’ єднаннями 
громадян, підприємствами, 
установами та організаціями з 
питань освіти, культури, 
фізкультури і спорту, материнства 
і дитинства, сім’ї та молоді

5 років 
ЕПК 
ст. 22
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01-41 Акти про знищення зіпсованих 
бланків районної державної 
адміністрації, документів 
суворої звітності

3 роки 
ст. 119

01-42 Електронна база даних 
розпоряджень голови районної 
державної адміністрації з 
основної діяльності

Постійно 
ст. 121-а

01-43 Електронна база вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

01-44 Електронна база вихідних та 
внутрішніх (заяв, доповідних і 
пояснювальних записок тощо) 
документів

3 роки 
ст. 122

01-45 Електронна база даних 
пропозицій, заяв, скарг громадян

5 років 
ст. 124

01-46 Електронна база даних наказів 
керівника апарату районної 
державної адміністрації з 
основної діяльності

Постійно 
ст. 121-а

01-47 Журнал обліку бланків суворої 
звітності

3 роки 
ст. 127-а

01-48 Журнал обліку та видачі печаток 
та штампів

3 роки 
ст. 1034, 

1033
01-49 Журнал обліку перевірок 

діяльності в районній державній 
адміністрації

5 років 
ст. 86

01-50 Журнал обліку врученої 
кореспонденції

1 рік 
ст. 127-г

01-51 Журнал реєстрації телеграм, 
телефонограм, факсограм, які 
надійшли до районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 126

01-52 Журнал реєстрації 
телефонограм, які передаються 
районною державною 
адміністрацією

1 рік 
ст. 126

01-53 Журнал обліку проведення 
телефонних зв’язків «Пряма 
лінія» з населенням району

5 років 
ст. 124

01-54 Журнал обліку проведення 
телефонних зв’язків «Гаряча 
лінія» з населенням району

5 років 
ст. 124
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01-55
ДСК

Журнал обліку конвертів 
(паковань) з грифом «Для 
службового користування»

3 роки Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 15.04.2009 № 3

01-56
ДСК

Журнал реєстрації вхідних 
документів з грифом «Для 
службового користування»

3 роки 
ст. 122

01-57
ДСК

Журнал реєстрації вихідних та 
внутрішніх документів з грифом 
«Для службового користування»

3 роки 
ст. 122

01-58
ДСК

Журнал обліку та розподілу 
видань з грифом «Для 
службового користування»

3 роки Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 15.04.2009 № 3

01-59
ДСК

Журнал обліку електронних 
носіїв інформації, на які 
планується записувати службову 
інформацію

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 127-б

01-60
ДСК

Журнал обліку розмножених 
документів з грифом «Для 
службового користування»

3 роки Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 15.04.2009 № 3

01-61
ДСК

Журнал реєстрації зустрічей з 
іноземними делегаціями, 
групами та окремими іноземцями

3 роки 
ст. 122

01-62 Журнал реєстрації телефаксів та 
телефонограм

1 рік 
ст. 126

01-63 Реєстри на відправлену 
кореспонденцію

1 рік 
ст. 128

01-64 Номенклатура справ апарату та 
структурних підрозділів 
районної державної 
адміністрації, що не мають 
статусу юридичної особи

5 років 
ст. 112-а

Після заміни 
новими та за 
умови складання 
описів справ

01-65 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної державної 
адміністрації, що не мають 
статусу юридичної особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови
передавання справ 
до архіву апарату 
районної 
державної 
адміністрації
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Документи інформаційно-комп’ютерного забезпечення
01-66 Інвентарні картки програмно- 

апаратних комплексів районної 
державної адміністрації

Доки 
не мине 
потреба

01-67 Документи (аналітичні огляди, 
довідки, доповіді, доповідні 
записки) з питань інформатизації 
в апараті районної державної 
адміністрації

5 років 
ст. 45-б

01-68 Договори про закупівлю 
програмного продукту

3 роки 
ст. 2137

Після закінчення 
строку дії 
договору

Документи контролю
01-69 Положення про контроль за 

виконанням указів, розпоряджень 
і доручень Президента України, 
постанов, розпоряджень і 
доручень Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень, доручень 
голів обласної та районної 
державних адміністрацій (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженні 
голови районної 
державної 
адміністрації

01-70 Плани проведення тематичних 
перевірок ходу виконання 
виконкомами сільських, 
селищних рад та структурними 
підрозділами районної державної 
адміністрації законів України, 
актів та доручень Президента 
України, Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень, доручень 
голів обласної та районної 
державних адміністрацій

5 років 
ЕПК 
ст. 77

01-71 Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації, 
інформації з питань виконання 
розпоряджень (копії)

Доки не 
мине 

потреба

01-72 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації, 
інформації з питань виконання 
розпоряджень (копії)

Доки не 
мине 

потреба

01-73 Доручення голови обласної 
державної адміністрації та його 
заступників, інформації з питань 
виконання доручень (копії)

Доки не 
мине 

потреба
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01-74 Доручення голови районної 
державної адміністрації та його 
заступників, інформації з питань 
виконання доручень (копії)

Доки не 
мине 

потреба

01-75 Цільові комплексні (районні) 
програми та документи 
(доповідні, звіти, огляди) про хід 
та підсумки їх виконання (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються у 
протоколах сесії 
Чугуївської 
районної ради

01-76 Звіти про проведення тематичних 
перевірок ходу виконання 
виконкомами сільських, селищних 
рад та структурними підрозділами 
районної державної адміністрації 
законів України, актів та доручень 
Президента України, Кабінету 
Міністрів України, розпоряджень, 
доручень голів обласної та 
районної державної адміністрації

5 років 
ЕПК 
ст. 77

01-77 Доповідні записки про 
проведення структурними 
підрозділами районної державної 
адміністрації моніторингу 
виконання законів України, актів 
та доручень Президента України, 
Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень, доручень голів 
обласної та районної державної 
адміністрації

Постійно 
ст. 75-а

01-78 Протоколи нарад у голови 
районної державної адміністрації 
з виконавської дисципліни

5 років 
ЕПК 
ст. 13

01-79 Статистичні звіти щодо роботи з 
контрольними документами

5 років 
ст. 303

01-80 Електронна база вхідних 
контрольних документів

3 роки 
ст. 123

Документи архіву
01-81 Положення про експертну 

комісію районної державної 
адміністрації (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням з 
основної 
діяльності

01-82 Протоколи засідань експертної 
комісії апарату районної 
державної адміністрації та 
документи до них

Постійно 
ст. 14-а



10
1 2 3 4 5

01-83 Річний план роботи експертної 
комісії апарату районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 160

01-84 Річний план роботи 
відповідального за архів апарату 
районної державної адміністрації 
та звіт про його виконання

1 рік 
ст. 161

01-85 Звіт про роботу експертної комісії 
апарату районної державної 
адміністрації

Постійно 
ст. 301

01-86 Звіт про роботу відповідального 
за архів апарату районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 300

01-87 Паспорт архіву апарату районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 131

Після заміни 
новими

01-88 Описи справ постійного 
зберігання

Постійно 
ст. 137-а

01-89 Описи справ з особового складу 3 роки 
ст. 137-б

Після знищення 
справ

01-90 Справа фонду (історична 
довідка, доповнення до неї, акти 
приймання-передавання 
документів, акти про вилучення 
документів до знищення, акт про 
результати перевірки наявності та 
стану документів)

Постійно 
ст. 130

У разі ліквідації
районної
державної
адміністрації
передаються до
архівного відділу
районної
державної
адміністрації

01-91 Документи (доповідні записки, 
довідки, програми, акти тощо) 
про підсумки перевірок 
архівним відділом адміністрації 
стану діловодства й архівної 
справи в апараті районної 
державної адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст. 113

01-92 Журнал реєстрації архівних 
довідок, копій та витягів з 
документів, виданих за 
запитами громадян і організацій

5 років 
ст. 141

01-93 Журнал реєстрації заяв, запитів 
громадян і організацій про 
надання архівних довідок, копій, 
витягів з документів

5 років 
ст. 124
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01-94 Журнал реєстрації видачі 
документів в тимчасове 
користування

1 рік 
ст. 140

Після закінчення 
журналу та 
повернення 
документів до 
архіву районної 
державної 
адміністрації

01-95 Книга видавання справ 
з архівосховища

1 рік 
ст. 140

Після закінчення 
журналу та 
повернення 
документів до 
архіву районної 
державної 
адміністрації

01-96 Книга обліку надходження та 
вибуття документів архіву

До ліквідації 
районної державної 

адміністрації

ст. 139
01-97 Реєстр описів До ліквідації 

районної державної 
адміністрації

ст. 140

02 -  Організаційний відділ апарату
02-01 Закони України, Укази, 

розпорядження Президента 
України, Постанови Верховної 
Ради України та Кабінету 
Міністрів України (копії)

Доки 
не мине 
потреба

02-02 Положення про апарат, його 
структурні підрозділи, 
управління, відділи та інші 
структурні підрозділи районної 
державної адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються під 
розпорядженнями 
з основної 
діяльності

02-03 Посадові інструкції працівників 
організаційного відділу апарату 
районної державної 
адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

02-04 Регламент роботи районної 
державної адміністрації (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал
зберігається під 
розпорядженням з 
основної 
діяльності

02-05 Річний перспективний план 
роботи районної державної 
адміністрації, засідань колегії та 
зборів адміністративно- 
господарського активу району 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням з 
основної 
діяльності

02-06 Квартальні плани роботи 
районної державної 
адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються під 
розпорядженнями 
з основної 
діяльності
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02-07 Квартальні плани роботи 
структурних підрозділів 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 161

02-08 Місячні плани основних заходів 
районної державної 
адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162

02-09 Місячні плани роботи 
управлінь, відділів та 
структурних підрозділів 
районної державної 
адміністрації

Доки 
не мине 
потреба 
ст. 162

02-10 Квартальні та місячні плани 
роботи організаційного відділу 
апарату районної державної 
адміністрації

Доки 
не мине 
потреба 
ст. 162

02-11 Квартальні та місячні плани 
навчання працівників районної 
державної адміністрації

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 22.12.2010 
№ 11

02-12 Квартальні та місячні плани 
проведення семінарів-нарад з 
сільськими, селищними 
головами, секретарями місцевих 
рад

3 роки Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 22.12.2010 
№ 11

02-13 Річні перспективні плани 
роботи виконкомів сільських, 
селищних рад (копії)

Доки не 
мине 

потреба
02-14 Квартальні плани роботи 

виконкомів сільських, селищних 
рад (копії)

Доки не 
мине 

потреба
02-15 Щотижневі плани основних 

заходів у населених пунктах 
району

Доки 
не мине 
потреба 
ст. 162

02-16 Щотижневі плани основних 
заходів, які проводитимуться 
районною державною 
адміністрацією

Доки 
не мине 
потреба 
ст. 162

02-17 Річний звіт про виконання 
перспективного плану роботи 
районної державної адміністрації

Постійно 
ст. 296-а
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02-18 Квартальні звіти про виконання 
планів роботи районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 296-г

За відсутності 
річних -  постійно

02-19 Місячні звіти про виконання 
планів роботи районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 296-г

За відсутності 
річних -  постійно

02-20 Квартальні та місячні звіти 
структурних підрозділів 
районної державної 
адміністрації про виконання 
планів роботи

1 рік 
ст. 299

02-21 Календарні плани (графіки) 
щодо проведення масових 
заходів у Чугуївському районі

1 рік 
ст. 1219

02-22 Протоколи засідань комісії з 
питань нагородження 
Чугуївської районної державної 
адміністрації та Чугуївської 
районної ради

Постійно 
ст. 14-а

02-23 Документи (подання, нагородні 
листи, біографічні довідки, 
інформації про трудові 
досягнення) про представлення 
до нагородження державними 
нагородами України

75 років 
ЕПК 

ст. 654-б

02-24 Документи (подання, 
біографічні довідки, інформації 
про трудові досягнення) про 
представлення до нагородження 
відзнаками обласного рівня 
працівників різних галузей 
району

75 років 
ЕПК 

ст. 654-б

02-25 Документи (подання, 
біографічні довідки, інформації 
про трудові досягнення) про 
представлення до нагородження 
Почесними грамотами районної 
державної адміністрації та 
районної ради, винесення 
Подяки голови районної 
державної адміністрації та 
голови районної ради 
працівникам різних галузей 
району

Постійно 
ст. 654-а
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02-26 Довідки щодо виконання 
районною державною 
адміністрацією делегованих 
районною радою повноважень

Постійно 
ст. 77-б

02-27 Протоколи підбиття підсумків 
роботи комплексної комісії 
районної державної адміністрації 
та районної ради у виконкомах 
сільських, селищних рад

Постійно 
ст. 14-а

02-28 Акти перевірок виконкомів 
сільських, селищних рад щодо 
здійснення ними делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади

Постійно 
ст. 75-а

02-29 Документи (доповідні записки, 
довідки) щодо контролю за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади

Постійно 
ст. 76-а

02-30 Доповідні записки структурних 
підрозділів районної державної 
адміністрації щодо проведення 
узагальнення досвіду роботи 
виконкомів сільських, селищних 
рад

Постійно Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 22.12.2010 
№ 11

02-31 Г рафіки проведення засідань 
виконкомів, сільських, 
селищних рад (копії)

Доки 
не мине 
потреба

02-32 Рішення виконкомів сільських, 
селищних рад, прийняті з 
питань здійснення делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади (копії)

Доки 
не мине 
потреба

02-33 Листування з органами 
місцевого самоврядування про 
стан виконання делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади

5 років 
ЕПК 
ст. 22

02-34 Документи (протоколи, плани) 
робочих зустрічей голови 
районної державної адміністрації 
з активом територіальної громади 
та населенням ради

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 15.04.2009 № 3
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02-35 Довідки про результати вивчення 
стилю та методів роботи 
структурних підрозділів районної 
державної адміністрації

Постійно 
ст. 76-а

02-36 Документи (акти, доповідні 
записки, довідки) комплексних 
перевірок роботи районної 
державної адміністрації 
обласною державною 
адміністрацією

Постійно 
ст. 76-а

02-37 Документи (інформації, 
доповідні записки, копії 
розпоряджень про створення, 
склад, положення) щодо 
діяльності консультативно- 
дорадчих органів, створених 
при районній державній 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

02-38 Документи (плани, довідки, 
листування тощо) з питань 
забезпечення доступу до 
публічної інформації

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 25.05.2011 №4

02-39 Документи (довідки, доповідні 
записки, відомості) з питань 
проведення виборів та 
референдумів Президента 
України на території району

5 років 
ст. 303

02-40 Документи (довідки, доповідні 
записки, відомості) з питань 
проведення виборів та 
референдумів народних депутатів 
України на території району

5 років 
ст. 303

02-41 Документи (довідки, доповідні 
записки, відомості) з питань 
проведення місцевих виборів та 
референдумів на території 
району

5 років 
ст. 303

02-42 Документи (довідки, доповідні 
записки, паспорти, листування 
тощо) щодо підтримки та 
впровадження заходів з 
добровільного об’єднання 
територіальних громад районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 303
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02-43 Списки працівників 
підприємств, установ і 
організацій різних галузей 
району, нагороджених 
Почесними грамотами та 
іншими нагородами районної 
державної адміністрації

Постійно 
ст. 658-а

02-44 Списки працівників районної 
державної адміністрації, 
нагороджених державними та 
іншими нагородами, 
відзнаками, почесними 
званнями, преміями

75 років 
ст. 658-б

02-45 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної державної 
адміністрації, що не мають 
статусу юридичної особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови
передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації

03 - Відділ управління персоналом

03-01 Закони України, постанови 
Кабінету Міністрів України, 
інші нормативно-правові акти 
з кадрових питань (копії)

Доки 
не мине 
потреба

03-02 Положення про відділ 
управління персоналом 
апарату районної державної 
адміністрації (копія)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях з 
основної 
діяльності

03-03 Вимоги до осіб, які 
претендують на зайняття 
посад державної служби 
категорій «Б» і «В»

5 років Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 22.12.2010 
№ 11

03-04 Посадові інструкції 
працівників районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими
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03-05 Штатний розпис та переліки 
змін до нього (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
відділі фінансово- 
господарського 
забезпечення 
апарату районної 
державної 
адміністрації

03-06 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації з 
особового складу

75 років 
ст. 16-б

03-07 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації про 
надання щорічних відпусток 
працівникам та відпусток у 
зв’язку з навчанням

5 років 
ст. 16-б

03-08 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації про 
короткострокові відрядження 
працівників у межах України та 
за кордон

5 років 
ст. 16-б

03-09 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації про 
стягнення

5 років 
ст. 16-б

03-10 Протоколи засідань конкурсної 
комісії на зайняття вакантних 
посад державної служби 
Чугуївської районної державної 
адміністрації та документи до 
них

75 років 
ЕПК 

ст. 505

03-11 Протоколи засідань комісії з 
підрахунку стажу державної 
служби працівників Чугуївської 
районної державної 
адміністрації

75 років Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 22.12.2010 
№ 11

03-12 Протоколи засідань Ради по 
роботі з кадрами при районній 
державній адміністрації та 
документи до них

Постійно 
ст. 14-а

03-13 Порядок проведення 
оцінювання результатів 
службової діяльності 
державних службовців 
Чугуївської районної державної 
адміністрації (копія)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях з 
особового складу
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03-14 Правила внутрішнього 
службового розпорядку 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 397

Після заміни 
новими

03-15 Комплексний план роботи з 
персоналом районної 
державної адміністрації (копія)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях з 
основної 
діяльності

03-16 Квартальні плани роботи 
відділу управління персоналом 
апарату районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 161

03-17 Щомісячні плани роботи 
відділу управління персоналом 
апарату районної державної 
адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162

03-18 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу управління персоналом 
апарату районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 299

03-19 Звіти про виконання 
щомісячних планів роботи 
відділу управління персоналом 
апарату районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 299

03-20 Звітність №3-ПН «Інформація 
про попит на робочу силу 
(вакансії)

5 років 
ст. 363

03-21 Документи (подання, списки, 
характеристики, листування) 
про навчання у Національній 
академії державного 
управління при Президентові 
України та магістратурах 
державної служби

5 років 
ЕПК 

ст. 618, 537

03-22 Документи (заяви, особові 
картки, копії документів про 
освіту, копії паспорта, 
декларації) для участі в 
конкурсі зайняття вакантних 
посад державної служби 
районної державної 
адміністрації

75 років 
ст. 506

Зберігаються у 
складі особових 
справ. Осіб, що 
не пройшли за 
конкурсом, - 3р.
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03-23 Документи (акти прийому- 
передачі, довідки, листування 
тощо) з питань забезпечення 
доступу до публічної 
інформації

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області протокол 
від 25.05.2011 №4

03-24 Довідки про наявність 
вакантних посад державних 
службовців

1 рік 
ст. 507

03-25 Копії довідок, виданих 
працівникам про стаж і місце 
роботи, заробітну плату тощо

3 роки 
ст. 730

03-26 Особова справа голови 
районної державної 
адміністрації

Постійно 
ст. 493-в

03-27 Особові справи працівників 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації

75 років 
ст. 493-в

Після звільнення

03-28 Трудові книжки працівників 
районної державної 
адміністрації

До
запитання,

не
затребувані 
-  не менше 

50 р. 
ст. 508

03-29 Листування про приймання, 
розподіл, переміщення, облік 
кадрів

5 років 
ЕПК 

ст. 520
03-30 Листування з підприємствами, 

установами та організаціями з 
кадрових питань

3 роки 
ст. 24

03-31 Книга обліку руху особових 
справ працівників районної 
державної адміністрації

75 років 
ст. 528

03-32 Книга обліку видачі трудових 
книжок та вкладок до них

50 років 
ст. 530-а

03-33 Книги обліку видачі довідок 
про стаж, місце роботи, 
заробітну плату

3 роки 
ст. 535

03-34 Журнал реєстрації посадових 
інструкцій

3 роки 
ст. 122

03-35 Журнал обліку листків 
непрацездатності

3 роки 
ст. 739

Після закінчення 
журналу
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03-36 Журнал обліку вступників до 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України та 
магістратур державної служби 
та їх працевлаштування

5 років 
після 

закінчення 
журналу

Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного 
архіву 
Харківської 
області, протокол 
від 10.06.2009 №5

03-37 Журнал обліку та видачі 
службових посвідчень в 
Чугуївській районній 
державній адміністрації

5 років 
після 

закінчення 
журналу

Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного 
архіву 
Харківської 
області, протокол 
від 10.06.2009 №5

03-38 Журнал обліку документів для 
участі в конкурсі на заняття 
вакантних посад державної 
служби Чугуївської районної 
державної адміністрації

5 років 
після 

закінчення 
журналу

Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного 
архіву 
Харківської 
області, протокол 
від 10.06.2009 №5

03-39 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що не 
мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови
передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації

04 - Оргкомітет з питань організації проведення першого туру 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

04-01 Регламент та календарний 
план роботи Оргкомітету 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженні 
голови районної 
державної 
адміністрації

04-02 Положення про Оргкомітет 
та його склад (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженні 
голови районної 
державної 
адміністрації

04-03 Методичні вказівки, 
рекомендації та роз’яснення 
Г оловного управління 
державної служби України з 
питань проведення 
Всеукраїнського конкурсу

До заміни 
новими 
ст. 20-б
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04-04 Протоколи засідань 
Оргкомітету та документи до 
них

Постійно 
ст. 14-а

04-05 Публікації у засобах масової 
інформації, аудіо та 
відеозаписи етапів 
проведення конкурсу

Постійно Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 19.09.2007р.
№ 1152 «Про
проведення
Всеукраїнського
конкурсу «Кращий
державний
службовець»

04-06 Список осіб, які брали участь 
у першому турі конкурсу в 
друкованому і електронному 
вигляді

Постійно Постанова Кабінету 
Міністрів України
від 19.09.2007р.
№ 1152 «Про
проведення
Всеукраїнського
конкурсу «Кращий
державний
службовець»

04-07 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за умови 
передавання справ 
до архіву апарату 
районної державної 
адміністрації

05 - Документи з питань запобігання і виявлення корупції 
районної державної адміністрації

05-01 Постанови Кабінету Міністрів 
України, Укази Президента 
України, розпорядження 
голови обласної державної 
адміністрації щодо виконання 
Закону України «Про засади 
запобігання та протидії 
корупції» (копії)

Доки 
не мине 
потреба

05-02 Положення про відповідальну 
особу з питань запобігання і 
виявлення корупції у 
Чугуївській районній 
державній адміністрації

Доки 
не мине 
потреба

05-03 Розпорядження, доручення 
голови обласної державної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба



22
1 2 3 4 5

05-04 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях з 
основної діяльності

05-05 Рішення Чугуївської 
районної ради (копії)

Доки 
не мине 
потреба

05-06 План роботи Чугуївської 
районної державної 
адміністрації з питань 
реалізації засад державної 
антикорупційної політики на 
рік

Доки 
не мине 
потреба 
ст. 162

05-07 Документи (довідки, 
доповідні записки) з 
основної діяльності, що 
надаються керівництву 
районної державної 
адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст. 44 б

05-08 Звернення громадян 
особистого та другорядного 
характеру (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
районної державної 
адміністрації

05-09 Листування з органами 
державної влади, місцевого 
самоврядування, 
підприємствами, 
організаціями, установами з 
питань основної діяльності 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
районної державної 
адміністрації

05-10 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за умови 
передавання справ 
до архіву апарату 
районної державної 
адміністрації
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06 -  Відділ з юридичних питань і оборонної, мобілізаційної, режимно- 
секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

06-01 Закону України, постанови та 
інші акти Верховної ради 
України, укази, 
розпорядження Президента 
України, що надходять до 
відділу для ознайомлення 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

06-02 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації з основної 
діяльності (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

06-03 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації, що внесені до 
Державного реєстру в 
управлінні юстиції (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

06-04 Положення про відділ з 
юридичних питань і 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату районної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях з 
основної діяльності

06-05 Посадові інструкції 
працівників відділу з 
юридичних питань і 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

06-06 Протоколи засідань 
міжвідомчої координаційно- 
методичної ради з правової 
освіти населення Чугуївської 
районної державної 
адміністрації та документи 
до них

Постійно 
ст. 14-а
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06-07 Протоколи засідань комісії 
по перегляду розпоряджень 
голови районної державної 
адміністрації

Постійно 
ст. 14-а

06-08 Протоколи засідань районної 
спостережної комісії

Постійно 
ст. 14-а

06-09 Квартальні плани роботи 
відділу з юридичних питань і 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

06-10 Щомісячні плани роботи 
відділу з юридичних питань і 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату районної 
державної адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162

06-11 Квартальні звіти відділу з 
юридичних питань і 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

06-12 Щомісячні звіти відділу з 
юридичних питань і 
оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами апарату районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

06-13 Довідки щодо дотримання 
вимог чинного законодавства 
при прийнятті рішень 
виконкомів сільських, 
селищних рад з делегованих 
повноважень, що подаються 
керівництву районної 
державної адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст.44-б
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06-14 Довідки щодо дотримання 
вимог чинного законодавства 
структурними підрозділами 
районної державної 
адміністрації при виданні 
наказів, що подаються 
керівництву районної 
державної адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст.44-б

06-15 Документи (листування, 
тощо) з питань забезпечення 
доступу громадян до 
публічної інформації

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву, 
протокол 
від 25.05.2011 № 4

06-16 Договори оренди земельної 
ділянки між районною 
державною адміністрацією та 
юридичними та фізичними 
особами

5 років 
після 

закінчення 
строку дії 
договору

Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву, 
протокол від 
10.06.2009 № 5

06-17 Договори оренди земельної 
ділянки водного фонду між 
районною державною 
адміністрацією та 
юридичними та фізичними 
особами

5 років 
після 

закінчення 
строку дії 
договору

Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву, 
протокол від 
10.06.2009 № 5

06-18 Рішення, вироки, окремі 
ухвали, постанови, видані 
судовими органами (копії)

3 роки 
ст. 89

Після прийняття 
рішення

06-19 Акти приймання- 
передавання справ з усіма 
додатками, складені в разі 
зміни посадових та 
відповідальних осіб 
структурного підрозділу 
апарату

3 роки 
ст. 45-б

Після зміни 
посадових та 
відповідальних осіб 
відділу з юридичних 
питань і оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії 
з правоохоронними 
органами апарату 
районної державної 
адміністрації

06-20 Листування з державними 
органами, органами 
місцевого самоврядування, 
іншими установами, 
підприємствами і 
організаціями з правових 
питань, у тому числі про 
роз’яснення законодавства 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації
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06-21 Журнал реєстрації копій 
розпоряджень голови 
районної державної 
адміністрації, що носять 
нормативно-правовий 
характер

3 роки 
ст. 122

06-22 Журнал реєстрації договорів 
оренди земельної ділянки та 
земельної ділянки водного 
фонду між районною 
державною адміністрацією та 
юридичними та фізичними 
особами

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву, 
протокол від 
10.06.2009 № 5

06-23 Журнал реєстрації судових 
справ

3 роки 
ст. 122

06-24 Журнал записів юридичних 
консультацій громадянам 
робочою групою з надання 
безоплатної первинної 
правової допомоги районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 108

06-25 Журнал обліку занять з 
мобілізаційної підготовки

1 рік 
ст. 666

06-26 Висновки за результатами 
проведення юридичної 
експертизи проектів 
розпоряджень голови 
районної державної 
адміністрації нормативно- 
правового характеру (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

06-27 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за умови 
передавання справ 
до архіву апарату 
районної державної 
адміністрації

* Справи з питань оборонної і мобілізаційної роботи формуються за окремою 
номенклатурою.
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07 - Відділ фінансово-господарського забезпечення

07-01 Положення про відділ 
фінансово-господарського 
забезпечення апарату 
районної державної 
адміністрації (копія)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях 
голови РДА

07-02 Посадові інструкції 
працівників відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення апарату 
районної державної 
адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

07-03 Правила, положення, 
регламенти, інструкції, 
методичні вказівки та 
рекомендації з питань 
фінансово-господарського 
забезпечення (копії)

Доки 
не мине 
потреба

07-04 Штатні розписи та переліки 
змін до них

Постійно 
ст. 37-а

07-05 Річний план використання 
бюджетних коштів

Постійно 
ст. 137-б

07-06 Річний кошторис 
адміністрації та рахунки до 
нього

Постійно 
ст. 193-а

07-07 Річний бухгалтерський звіт і 
баланс виконання 
кошторису та пояснювальні 
записки до них

Постійно 
ст. 311-б

07-08 Річний звіт по коштах 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності та 
витратами, зумовленими 
похованням

Постійно 
ст. 322-б
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07-09 Місячні звіти про суми 
нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб та 
суми нарахованих 
страхових внесків на 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 
страхування, єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
соціальне страхування 
(персоніфікований облік)

75 років 
ст. 678

07-10 Звіт про травматизм на 
виробництві (ф. 7-ТНВ)

10 років 
ст. 455

07-11 Колективний договір між 
Чугуївською районною 
державною адміністрацією 
та трудовим колективом 
районної державної 
адміністрації

Постійно 
ст. 395-а

07-12 Прибутково-видаткові 
касові відомості та ордери

1 рік 
ст. 256-б

07-13 Розрахунково-платіжні 
відомості (особові рахунки) 
працівників районної 
державної адміністрації

75 років 
ст. 317-а

07-14 Листки непрацездатності 
працівників районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 716

07-15 Виконавчі листи Доки 
не мине 
потреба 
ст. 329

Не менше 5 років
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07-16 Регістри рахунків до оплати 3 роки 
ст. 3371’2

За умови 
завершення 
перевірки держ. 
податков. 
органами з питань 
дотрим. податк. 
зак-ва, а для 
органів викон. 
влади, держ. 
фондів, бюдж. 
організац., 
суб’єктів госп. 
держ. сектору 
економ, підпр-в і 
організацій, які 
отримували кошти 
з бюджетів усіх 
рівнів та держ. 
фондів або 
використ. держ. чи 
комун. майно, -  
ревізії, проведен. 
органами держ. 
контрольно-ревіз. 
служби за сукупн. 
показн. фінансово- 
госп. діяльн. У разі 
виник. спорів 
(суперечок), 
порушення 
кримінальн. справ, 
відкриття судами 
провадж. у 
справах -  зберіг. до 
ухвал. остат. 
рішен. 2Докум., які 
містять інформ. 
про фін. операції, 
що підлягають 
фінанс.
моніторингу, -  5 р.

07-17 Договори на відкриття 
банківського рахунку

5 років 
ст. 208

Після закінчення 
строку дії 
договору

07-18 Договори, угоди 
(господарські, операційні 
тощо) районної державної 
адміністрації

3 роки 
ст. 330

Після закінчення 
строку дії 
договору, угоди. 
Див. примітки до 
справи 07-16

07-19 Договори про повну 
матеріальну відповідальність

3 роки 
ст. 332

Після звільнення 
матеріально- 
відповідальної 
особи

07-20 Зразки підписів
(матеріально-відповідальних
осіб)

Доки 
не мине 
потреба 
ст. 340

07-21 Документи (протоколи, акти, 
звіти, відомості переоцінки й 
визначення зношеності 
основних фондів) про 
переоцінку основних фондів

Постійно 
ст. 343
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07-22 Документи (плани, звіти, 
протоколи, акти, довідки, 
доповідні записки) 
документальних ревізій, 
перевірок та аудиту 
фінансово-господарської 
діяльності, контрольно- 
ревізійної роботи, у тому 
числі перевірок каси

5 років 
ст. 341

07-23 Документи (паспорти, 
інвентарні картки) з обліку 
основних засобів

5 років 
ст. 1038

Після ліквідації 
основних засобів

07-24 Документи (копії звітів, 
витяги з протоколів, 
висновки, заяви, довідки, 
списки працівників) про 
виплату допомоги, оплату 
листків непрацездатності з 
фонду соціального 
страхування

3 роки 
ст. 320

07-25 Документи (заяви, плани, 
довідки, списки, листи) про 
надання, придбання, облік, 
розподіл і реалізацію 
путівок у санаторно- 
курортні заклади

3 роки 
ст. 712

07-26 Оборотні відомості 3 роки 
ст. 351

Див. примітки до 
справи 07-16

07-27 Первинні документи та 
додатки до них

3 роки 
ст. 336

Див. примітки до 
справи 07-16

07-28 Касова книга 3 роки 
ст. 352-г

Див. примітки до 
справи 07-16

07-29 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу 
юридичної особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації
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08 - Відділ ведення Державного реєстру виборців
08-01 Нормативно-правові акти 

органів державної влади, 
постанови ЦВК щодо 
функціонування Державного 
реєстру виборців (копії)

Доки 
не мине 
потреба

08-02 Постанови ЦВК, рішення 
окружних, територіальних 
виборчих комісій щодо 
утворення виборчих округів, 
надіслані до відома (копії)

Доки 
не мине 
потреба

08-03 Положення про відділ 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату районної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженні 
голови районної 
державної 
адміністрації

08-04 Посадові інструкції 
працівників відділу ведення 
Державного реєстру 
виборців апарату районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

08-05 Наказ начальника відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату районної 
державної адміністрації про 
внесення запису до бази 
даних Державного реєстру 
виборців

5 роки 
ст. 16-в

08-06 Наказ начальника відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату районної 
державної адміністрації про 
внесення змін до 
персональних даних 
виборця, включеного до 
Державного реєстру 
виборців

5 роки 
ст. 16-в

08-07 Наказ начальника відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату районної 
державної адміністрації про 
знищення запису 
Державного реєстру 
виборців

5 років 
ст. 16-в
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08-08 Квартальні плани роботи 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 161

08-09 Щомісячні плани роботи 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 161

08-10 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 299

08-11 Звіти про виконання 
щомісячних планів роботи 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 299

08-12 Документи (доповіді, довідки, 
доповідні записки) з питань 
діяльності відділу, що 
подаються керівництву 
районної державної 
адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б

08-13 Документи (плани, програми, 
протоколи, рішення, списки 
учасників) нарад, семінарів, 
що проводить відділу ведення 
Державного реєстру виборців 
апарату районної державної 
адміністрації

Доки 
не мине 
потреба 
ст.15-б

08-14 Заяви виборців та документи 
до них щодо включення до 
Державного реєстру 
виборців

5 роки 
ст. 82

08-15 Заяви виборців та документи 
до них щодо зміни 
персональних даних виборця

5 роки 
ст. 82

08-16 Заяви виборців щодо змісту 
особистих персональних 
даних виборців

5 роки 
ст. 82
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08-17 Заяви на тимчасову зміну 
місця голосування

5 років 
ст. 82

08-18 Відомості №3.1 про 
громадян України, 
зареєстрованих за місцем 
проживання у відповідній 
адміністративно- 
територіальній одиниці, 
яким протягом наступного 
місяця виповниться 18 років

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-19 Відомості №3.2 про осіб, які 
протягом попереднього 
місяця набули громадянства 
України та отримали 
тимчасове посвідчення 
громадянина України або 
паспорт громадянина 
України

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-20 Відомості №4.2 про осіб, які 
протягом попереднього 
місяця отримали паспорт 
громадянина України у 
зв’язку із зміною прізвища, 
імені, по батькові

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-21 Повідомлення про відомості 
№4.2.1 про виборців, які 
протягом попереднього 
місяця отримали паспорт 
громадянина України у 
зв’язку із зміною дати або 
місця народження

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-22 Відомості №3.4 про виборців, 
які протягом попереднього 
місяця зареєстрували своє 
місце проживання у 
відповідній адміністративно- 
територіальній одиниці

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-23 Відомості №3.5 про 
виборців, які протягом 
попереднього місяця зняті з 
реєстрації за місцем 
проживання у відповідній 
адміністративно- 
територіальній одиниці

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців
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08-24 Відомості №3.6 про осіб, 
громадянство України яких 
припинено протягом 
попереднього місяця

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-25 Відомості №4.1 про 
виборців, смерть яких 
зареєстровано протягом 
попереднього місяця

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-26 Відомості №5.1 про 
виборців,
військовослужбовців 
строкової служби, які 
протягом попереднього 
місяця прибули для 
проходження служби у 
військовій частині 
(формуванні)

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-27 Відомості №5.3 про 
виборців,
військовослужбовців 
строкової служби, які 
протягом попереднього 
місяця вибули з території 
дислокації військової 
частини (формування)

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-28 Відомості №6.1 про 
виборців, які протягом 
попереднього місяця були 
визнані недієздатними

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-29 Відомості №6.2 про осіб, 
щодо яких протягом 
попереднього місяця було 
скасовано рішення про 
визнання їх недієздатними

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-30 Відомості №10.1 про 
виборців, щодо яких 
протягом попереднього 
місяця встановлено постійну 
нездатність пересуватися 
самостійно

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців
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08-31 Відомості сільських, 
селищних, міських голів про 
найменування нових та 
перейменування вулиць 
(проспектів, бульварів, 
площ, провулків, кварталів, 
кутків тощо), присвоєння 
номерів новим будинкам і 
зміну нумерації існуючих 
будинків у відповідному 
населеному пункті

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-32 Документи (списки 
відповідальних осіб, їх 
контактні телефони, 
електронні адреси, копії 
відповідних наказів) про 
суб’єктів подання відомостей 
для поновлення персональних 
даних Державного реєстру 
виборців

1 рік Після внесення до 
Державного 
реєстру виборців

08-33 Документи (позовні заяви, 
акти, довідки, доповідні 
записки, листи, рішення, 
вироки, ухвали тощо) щодо 
судового оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів 
адміністрування та ведення 
Державного реєстру 
виборців (копії)

Доки не 
мине 

потреба

08-34 Листування з ЦВК з питань 
функціонування Державного 
реєстру виборців та внесення 
відповідних змін до нього

5 років 
ст. 85, 86

08-35 Листування з політичними 
партіями з питань порушення 
порядку ведення Державного 
реєстру виборців

3 роки 
ст. 24

08-36 Листування з виборчими 
комісіями з питань перевірки 
достовірності відомостей 
про виборців за допомогою 
персональних даних 
Державного реєстру 
виборців

3 роки 
ст. 309
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08-37 Листування з органами, 
закладами, установами, 
організаціями щодо 
перевірки відомостей, 
зазначених у заявах виборців

2

3 роки

08-38 Листування з органами 
виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування 
щодо надання статистичної 
інформації про кількісні 
характеристики виборчого 
корпусу

1

3 роки 
ст. 309, 310

08-39 Листування з питань ведення 
Державного реєстру 
виборців з органами 
державної влади, місцевого 
самоврядування, установами, 
організаціями та 
підприємствами (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

08-40 Акти приймання- 
передавання списків 
виборців до відповідних 
виборчих комісій

2

3 роки

08-41 Акти приймання-здавання 
справ при зміні 
відповідальних працівників

1

3 роки 
ст. 45-б

Після зміни
відповідальних
працівників

08-42 Акти приймання- 
передавання документів, що 
містять публічну інформацію

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області Протокол 
№ 4 від 25.05.2011 
№ 4

08-43 Запити та копії відповіді на 
публічну інформацію

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області Протокол 
№ 4 від 25.05.2011 
№ 4

08-44 Документи (плани, довідки, 
листування, тощо) з питань 
забезпечення доступу 
громадян до публічної 
інформації

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області Протокол 
№4 від 25.05.2011 
№4

08-45 Журнал реєстрації наказів 
начальника відділу щодо 
виконання дій в режимі 
записування у Державному 
реєстрі виборців

3 роки 
ст. 122
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08-46 Журнал реєстрації заяв 
виборців щодо включення до 
Державного реєстру 
виборців

2

3 роки

08-47 Журнал реєстрації заяв 
виборців щодо зміни їх 
персональних даних

3 роки

08-48 Журнал реєстрації 
надісланих довідок про 
включення виборців до 
Державного реєстру 
виборців

1

3 роки 
ст. 122

08-49 Журнал реєстрації подій та 
робіт щодо експлуатації ІТС 
ОРВ

3 роки 
ст. 122

08-50 Журнал реєстрації 
особистого прийому 
громадян начальником 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
районної державної 
адміністрації

3 роки 
ст. 125

08-51 Журнал реєстрації ключових 
документів та носіїв з 
конфедераційною 
інформацією АІТС 
«Державний реєстр 
виборців»

3 роки 
ст. 122

08-52 Журнал реєстрації подань з 
відомостями про виборців 
(осіб), на підставі яких 
здійснюється періодичне 
поновлення персональних 
даних Державного реєстру 
виборців

3 роки 
ст. 122

08-53 Журнал реєстрації вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

08-54 Журнал реєстрації вихідних 
документів

3 роки 
ст. 122

08-55 Журнал обліку запитів на 
публічну інформацію

5 років Строк
встановлено 
ЕП К  Держархіву 
Харківської 
області Протокол 
№  4 від 
25.05.2011 №  4
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08-56 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної державної 
адміністрації, що не мають 
статусу юридичної особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації

09 -  Відділ масових комунікацій
09-01 Закони України, Постанови 

Верховної Ради України, 
Укази Президента України 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

09-02 Положення про відділ 
масових комунікацій районної 
державної адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях з 
основної 
діяльності

09-03 Посадові інструкції 
працівників відділу масових 
комунікацій районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

09-04 Квартальні плани роботи 
відділу масових комунікацій 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 161

09-05 Щомісячні плани роботи 
відділу масових комунікацій 
районної державної 
адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162

09-06 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу масових комунікацій 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 299

09-07 Звіти про виконання 
щомісячних планів роботи 
відділу масових комунікацій 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 299

09-08 Протоколи засідань 
Громадської ради при 
районній державній 
адміністрації та документи до 
них

Постійно 
ст. 14-а
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09-09 Документи (аналітичні 
довідки, огляди, доповідні 
записки, аналізи, інформації) 
про суспільно-політичну 
ситуацію в районі

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б

09-10 Документи (плани, 
інформації) по заходах щодо 
відзначення урочистих подій

Постійно 
ст. 44-а

09-11 Документи (методичні 
рекомендації, звіти) щодо 
проведення зустрічей з 
населенням

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б

09-12 Документи (аналітичні 
довідки, огляди, доповідні 
записки, аналізи, інформації) 
про хід виконання 
контрольних документів

5 років 
ЕПК 

ст.44-б

09-13 Листування з органами 
державної виконавчої влади з 
питань роботи відділу (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

09-14 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації

Документи із забезпечення досту^пу до публічної інформації
09-15 Запити на публічну 

інформацію та копії 
відповідей на них

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області
протокол №4 від 
25.05.2011

09-16 Документи (довідки, 
доповідні записки) про стан 
організації забезпечення 
доступу до публічної 
інформації в структурних 
підрозділах районної 
державної адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б

09-17 Документи (довідки, 
доповідні записки) про стан 
організації забезпечення 
доступу до публічної 
інформації у виконкомах 
сільських, селищних рад

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б
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09-18 Акти прийому-передачі 
документів, що містять 
публічну інформацію, 
створених у структурних 
підрозділах районної 
державної адміністрації

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області протокол 
№ 4 від 25.05.11

09-19 Листування з питань 
забезпечення доступу до 
публічної інформації з 
організаціями, установами 
та підприємствами району та 
області

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області
протокол № 4 від 
25.05.2011

09-20 Журнал реєстрації вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

09-21 Журнал реєстрації вихідних 
документів

3 роки 
ст. 122

09-22 Журнал реєстрації особистого 
прийому громадян 
начальником відділу масових 
комунікацій районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 125

09-23 Журнал реєстрації запитів на 
інформацію

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської 
області
протокол № 4 від 
25.05.2011

09-24 Журнал реєстрації заявок на 
виписку рахунка для 
здійснення оплати витрат на 
копіювання або друк 
документів, що надаються за 
запитом на інформацію

3 роки 
ст. 122

10 -  Відділ економічного розвитку і торгівлі

10-01 Закони Верховної Ради 
України, укази Президента 
України (копії)

Доки не 
мине 

потреба

10-02 Постанови Кабінету 
Міністрів України (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Що стосується 
діяльності 
адміністрації - 
постійно
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10-03 Розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації, рішення 
обласної ради (копії)

Доки не 
мине 

потреба

10-04 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба
10-05 Регламент районної 

державної адміністрації
Доки не 

мине 
потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням з 
основної діяльності

10-06 Положення про відділ 
економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал зберігається 
у розпорядженнях з 
основної діяльності

10-07 Посадові інструкції 
працівників відділу 
економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

10-08 Програма економічного і 
соціального розвитку 
району (копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
протоколах сесії 
Чугуївської 
районної ради

10-09 Протоколи засідань комісії з 
питань забезпечення 
своєчасності сплати 
податків, внесення інших 
обов’язкових платежів та 
ефективного використання 
бюджетних коштів та 
документи до них

Постійно 
ст. 14-а

10-10 Протоколи засідань 
районної Координаційної 
групи з питань захисту прав 
споживачів

Постійно 
ст. 14-а

10-11 Квартальні плани роботи 
відділу економічного 
розвитку і торгівлі районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

10-12 Щомісячні плани роботи 
відділу економічного 
розвитку і торгівлі районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161
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10-13 Щотижневі плани роботи 
відділу економічного 
розвитку і торгівлі районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

10-14 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу економічного 
розвитку і торгівлі районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

10-15 Місячні звіти про 
виконання планів роботи 
відділу економічного 
розвитку і торгівлі районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

10-16 Документи (плани, довідки, 
листування тощо) з питань 
забезпечення доступу до 
публічної інформації

5 років Строк
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області №4 від 
25.05.2011

10-17 Документи (довідки, звіти) 
про підсумки економічного і 
соціального розвитку 
району

Постійно 
ст. 148-а

10-18 Документи (довідки, 
доповіді та інші) на 
засідання колегії районної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються у 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

10-19 Листування з Харківською 
обласною державною 
адміністрацією

5 років 
ЕПК 
ст. 22

10-20 Листування з Головним 
управлінням статистики у 
Харківській області

5 років 
ЕПК 
ст. 22

10-21 Листування з 
підприємствами, 
установами та 
організаціями району

5 років 
ЕПК 
ст. 23

10-22 Листування з органами 
місцевого самоврядування

5 років 
ЕПК 
ст. 22

10-23 Листування з структурними 
підрозділами районної 
державної адміністрації

5 років 
ЕПК 
ст. 22
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10-24 Журнал реєстрації 
особистого прийому 
громадян начальником 
відділу

3 роки 
ст. 125

10-25 Журнал реєстрації вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

10-26 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу 
юридичної особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації

11- Відділ з питань надання адміністративних послуг

Організація роботи та планування відділу з питань надання 
адміністративних послуг Чугуївської районної державної адміністрації
11-01 Укази та розпорядження 

Президента України, 
постанови, рішення та 
розпорядження Верховної 
ради України, розпорядження 
голови Харківської обласної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

11-02 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба
11-03 Положення про відділ з 

питань надання 
адміністративних послуг 
Чугуївської районної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
розпорядженнях 
з основної 
діяльності

11-04 Посадові інструкції 
працівників відділу з питань 
надання адміністративних 
послуг Чугуївської районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими
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11-05 Квартальні плани роботи 
відділу з питань надання 
адміністративних послуг 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

11-06 Щомісячні плани роботи 
відділу з питань надання 
адміністративних послуг 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162

11-07 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу з питань надання 
адміністративних послуг 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

11-08 Звіти про виконання 
щомісячних планів роботи 
відділу з питань надання 
адміністративних послуг 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

11-09 Акти прийому-передачі 
документів, що містять 
публічну інформацію

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
№ 4 від 25.05.2011

11-10 Звернення громадян 
(пропозиції, заяви, скарги) та 
документи з їх розгляду 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

11-11 Документи (плани, довідки, 
листування тощо) з питань 
забезпечення доступу до 
публічної інформації

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
№ 4 від 25.05.2011

11-12 Запити на публічну 
інформацію та відповіді на 
них (копії)

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
№ 4 від 25.05.2011

11-13 Листування з Харківською 
обласною державною 
адміністрацією щодо надання 
адміністративних послуг 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації
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11-14 Журнал реєстрації запитів на 
інформацію

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Держархіву 
Харківської 
області протокол 
№ 4 від 25.05.2011

11-15 Номенклатура справ відділу з 
питань надання 
адміністративних послуг 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови
передавання справ 
до архіву апарату 
районної 
державної 
адміністрації

11-16 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації

Організація роботи Центру надання адміністративних послуг при 
Чугуївській районній державній адміністрації

11-17 Укази та розпорядження 
Президента України, 
постанови, рішення та 
розпорядження Верховної 
ради України, розпорядження 
голови Харківської обласної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

11-18 Положення про Центр 
надання адміністративних 
послуг при Чугуївській 
районній державній 
адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
розпорядженнях 
голови районної 
державної 
адміністрації

11-19 Регламент Центру надання 
адміністративних послуг при 
Чугуївській районній 
державній адміністрації 
(копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
розпорядженнях 
голови районної 
державної 
адміністрації

11-20 Інформаційні та технологічні 
картки адміністративних 
послуг (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
суб’єктів надання 
адміністративних 
послуг
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11-21 Справи про надання 
адміністративних послуг 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається у 
суб’єктів надання 
адміністративних 
послуг

11-22 Журнали реєстрації 
адміністративних послуг

3 років 
ст. 122

11-23 Книга скарг та пропозиції 5 років 
ст. 124

11-24 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни новими 
та за умови 
передавання справ до 
архіву апарату 
районної державної 
адміністрації

12 -  Відділ державної реєстрації

12-01 Закони, Укази, 
розпорядження Президента 
України (копії), постанови 
Кабінету Міністрів України

Доки не 
мине 

потреба

12-02 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації (копії)

Доки не 
мине 

потреба
12-03 Положення про відділ 

державної реєстрації 
Чугуївської районної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
розпорядженнях з 
основної 
діяльності

12-04 Посадові інструкції 
працівників відділу 
державної реєстрації 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни 
новими

12-05 Регламент районної 
державної адміністрації 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається в 
розпорядженнях з 
основної 
діяльності

12-06 Протоколи оперативних 
нарад відділу державної 
реєстрації

5 років 
ЕПК 
ст. 13
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12-07 Документи (доповіді, 
довідки, доповідні записки) з 
питань діяльності відділу, 
що подаються керівництву 
районної державної 
адміністрації

5 років 
ЕПК 

ст. 44-б

12-08 Позовні заяви, апеляційні 
скарги, довідки, доповідні 
записки, характеристики 
тощо, що подаються до 
судових органів; копії 
рішень, вироків, окремих 
ухвал, постанов

3 роки 
ст. 89

Після прийняття 
рішення

12-09 Акти про надання 
документів у тимчасове 
користування та вилучення 
справ на вимогу 
правоохоронних органів

3 роки 
ст. 134

Після повернення 
документів

12-10 Акти приймання -  
передавання реєстраційних 
справ, складені у разі зміни 
відповідальних осіб (органу 
державної реєстрації) з усіма 
додатками

3 роки 
ст. 45-б

Після зміни 
посадових та 
відповідальних 
осіб

12-11 Акти приймання -  
передавання справ, складені 
у разі зміни відповідальних 
осіб відділу з усіма 
додатками

3 роки 
ст. 45-б

Після зміни 
посадових та 
відповідальних 
осіб

12-12 Інструкції, методичні 
рекомендації з питань 
основної діяльності 
державного реєстратора

До зміни 
новими 
ст. 20-б

12-13 Квартальні плани роботи 
відділу державної реєстрації 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

12-14 Щомісячні плани роботи 
відділу державної реєстрації 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162
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12-15 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу державної реєстрації 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

12-16 Звіти про виконання 
щомісячних планів 
державної реєстрації 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

12-17 Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

Постійно Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного 
архіву Харківської 
області протокол 
27.04.2016 № 4

12-18 Єдиний державний реєстр 
юридичних і фізичних осіб- 
підприємців, громадських 
формувань

Постійно Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного 
архіву Харківської 
області протокол 
27.04.2016 № 4

12-19 Реєстраційні справи 
фізичних осіб-підприємців, 
юридичних осіб

5 років 
після 

припинення 
діяльності

Наказ Мінюсту 
від 10.02.2012 
№ 238/5 «Про 
затвердження 
Порядку 
зберігання та 
пересилання 
реєстраційних 
справ юридичних 
осіб та фізичних 
осіб -
підприємців»

12-20 Реєстраційні справи прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень

5 років 
після 

закриття 
справи

Наказ Мінюсту 
від 15.11.2011 р. 
за № 1299/20037 
«Про
затвердження 
Порядку ведення 
архіву
реєстраційних
справ»

12-21 Звернення громадян 
(пропозиції, заяви, скарги) 
особистого та другорядного 
характеру та документи з їх 
розгляду (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

12-22 Запит та копії відповідей на 
публічну інформацію

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву 
Харківської 
області, протокол 
25.05.2011 № 4

12-23 Журнал реєстрації 
інформаційних запитів

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву 
Харківської 
області, протокол 
25.05.2011 № 4
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12-24 Документи (плани, довідки, 
листування тощо) з питань 
забезпечення доступу до 
публічної інформації

5 років Строк зберігання 
встановлено ЕПК 
Державного архіву 
Харківської 
області, протокол 
25.05.2011 № 4

12-25 Листування з Харківською 
обласною державною 
адміністрацією щодо 
державної реєстрації прав 
(копії)

5 років 
ЕПК 
ст. 22

12-26 Листування з органами 
юстиції, суду, прокуратури та 
правоохоронними органами

5 років 
ЕПК 
ст. 22

12-27 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з основних 
(профільних) питань 
діяльності

5 років 
ЕПК 
ст. 23

12-28 Листування з іншими 
суб’єктами державної 
реєстрації з основних 
(профільних) питань 
діяльності

5 років 
ЕПК 
ст. 23

12-29 Журнал реєстрації 
надходження (вибуття) 
реєстраційних справ

3 роки 
ст. 122

12-30 Журнал реєстрації вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

12-31 Журнал реєстрації вихідних 
документів

3 роки 
ст. 122

12-32 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни 
новими та за 
умови передавання 
справ до архіву 
апарату районної 
державної 
адміністрації
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13 - Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та
інфраструктури

13-01 Закони України, Укази, акти 
та доручення Президента 
України, Кабінету Міністрів 
України, розпорядження та 
доручення голови обласної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

13-02 Постанови, накази 
Міністерства з питань 
житлово-комунального 
господарства (копії)

Доки 
не мине 
потреба

13-03 Розпорядження та доручення 
голови обласної державної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

13-04 Розпорядження та доручення 
голови районної державної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

13-05 Положення про відділ 
житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації 
(копія)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у розпорядженнях 
голови районної 
державної 
адміністрації

13-06 Посадові інструкції 
працівників відділу житлово- 
комунального господарства, 
будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни новими

13-07 Квартальні плани роботи 
відділу житлово- 
комунального господарства, 
будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 161

13-08 Щомісячні плани роботи 
відділу житлово- 
комунального господарства, 
будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162
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13-09 Звіти про виконання 
квартальних планів роботи 
відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

13-10 Звіти про виконання 
щомісячних планів роботи 
відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

13-11 Протоколи засідань робочої 
групи для проведення 
перевірок виконання вимог 
щодо утримання у належному 
стані територій населених 
пунктів району

Постійно 
ст. 14-а

13-12 Протоколи засідання районної 
конкурсної комісії з 
проведення в районі 
щорічного всеукраїнського 
конкурсу «Населений пункт 
найкращого благоустрою і 
підтримки громадського 
порядку»

Постійно 
ст. 14-а

13-13 Протоколи засідання комісії з 
контролю за розрахунками за 
спожиті енергоносії

Постійно 
ст. 14-а

13-14 Документи (довідки, доповіді, 
доповідні записки, зведення, 
рішення сесій, звіти) Районної 
Програми «Питна вода 
Чугуївського району на 2006
2020 роки» (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у Чугуївській 
районній раді

13-15 Документи (довідки, доповіді, 
доповідні записки, зведення, 
рішення сесій, звіти) 
Природоохоронної Програми 
щодо покращення 
екологічного стану і 
раціонального використання 
природно-екологічного 
потенціалу Чугуївського 
району на 2012-2020 роки 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у Чугуївській 
районній раді
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13-16 Документи (довідки, 
доповіді, доповідні записки, 
зведення) Програми 
раціонального поводження з 
твердими побутовими 
відходами на території 
Чугуївського району на 
період 2015-2017 років 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у Чугуївській 
районній раді

13-17 Запити та копії відповідей на 
публічну інформацію

5 років Строк встановлено на 
засіданні ЕПК 
Держархіву 
Харківської області 
25.05.11 № 4

13-18 Система управління якістю 
(перелік процесів, методики 
процесу, здійснені відділом, 
тощо) (копії)

Доки 
не мине 
потреба

13-19 Документи (довідки, 
відомості, звіти, листи) про 
проведення навчань, 
тренувань з цивільної 
оборони

5 років 
ст. 1196

13-20 Акти прийому-передачі 
документів, що містять 
публічну інформацію

5 років Строк встановлено на 
засіданні ЕПК 
Держархіву 
Харківської області 
25.05.11 № 5

13-21 Листування з обласною 
державною адміністрацією з 
питань житлово- 
комунального господарства 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

13-22 Листування з органами 
державної влади та 
місцевого самоврядування з 
питань житлово- 
комунального господарства 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

13-23 Листування з 
підприємствами житлово- 
комунального господарства 
(копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

13-24 Листування з обласними та 
районними установами, 
організаціями, 
підприємствами (копії)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал 
зберігається в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації
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13-25 Звернення (пропозиції, 
заяви, скарги) громадян та 
документи (листи, довідки, 
акти) з їх розгляду

5 років 
ст. 82-б

У разі
неодноразового 
звернення -  5 р. після 
останнього 
розгляду

13-26 Журнал реєстрації вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

13-27 Журнал реєстрації прийому 
громадян начальником відділу 
житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації

3 роки 
ст. 125

13-28 Журнал реєстрації заяв, 
звернень та пропозицій 
громадян

3 роки 
ст. 122

13-29 Журнал обліку запитів на 
інформацію

5 років Строк встановлено на 
засіданні ЕПК 
Держархіву 
Харківської області 
від 25.05.11 № 4

13-30 Журнал реєстрації 
телефонограм

1 рік 
ст. 126

13-31 Журнал нарад начальника 
відділу житлово- 
комунального господарства, 
будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації з 
працівниками

Доки не 
мине 

потреба

13-32 Журнал навчання 
начальником відділу 
житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації з 
працівниками

Доки не 
мине 

потреба

13-33 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни новими 
та за умови 
передавання справ до 
архіву апарату 
районної державної 
адміністрації
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14 -  Сектор цивільного захисту
14-01 Закони, постанови та інші 

акти Верховної Ради України 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Що стосуються 
діяльності сектору 
цивільного захисту 
районної державної 
адміністрації -  
постійно

14-02 Укази, розпорядження 
Президента України (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Що стосуються 
діяльності сектору 
цивільного захисту 
районної державної 
адміністрації -  
постійно

14-03 Постанови, розпорядження 
Кабінету Міністрів України, 
протоколи, витяги з 
протоколів засідань Кабінету 
Міністрів України (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Що стосуються 
діяльності сектору 
цивільного захисту 
районної державної 
адміністрації -  
постійно

14-04 Рішення, витяги з протоколів 
сесій обласної ради (копії)

Доки 
не мине 
потреба

14-05 Розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

14-06 Рішення (копії), витяги з 
протоколів сесій районної 
ради

Доки 
не мине 
потреба

14-07 Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації (копії)

Доки 
не мине 
потреба

14-08 Рішення сесій районної ради 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

14-09 Накази голови районної 
державної адміністрації -  
керівника ланки 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту 
Чугуївського району

Постійно 
ст. 16-а

14-10 Положення про сектор 
цивільного захисту районної 
державної адміністрації 
(копія)

Доки не 
мине 

потреба

Оригінал зберігається 
у розпорядженнях 
районної державної 
адміністрації з 
основної діяльності
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14-11 Посадові інструкції 
працівників сектору 
цивільного захисту районної 
державної адміністрації

5 років 
ст. 43

Після заміни новими

14-12 Квартальні плани роботи 
сектору цивільного захисту 
районної державної 
адміністрації

1 рік 
ст. 161

14-13 Щомісячні плани роботи 
сектору цивільного захисту 
районної державної 
адміністрації

Доки не 
мине 

потреба 
ст. 162

14-14 Звіти про виконання 
квартальних планів сектору 
цивільного захисту районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

14-15 Звіти про виконання 
щомісячних планів сектору 
цивільного захисту районної 
державної адміністрації

1 рік 
ст. 299

14-16
ДСК

Документи з грифом «Для 
службового користування»

ЕК

14-17 Протоколи засідання місцевої 
комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій 
Чугуївського району

Постійно 
ст. 14-а

14-18 Акти прийому-передачі 
документів, що містять 
публічну інформацію

5 років Строк встановлено 
ЕПК Держархіву 
Харківської області 
протокол № 4 від 
25.05.11

14-19 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) 
з питань укриття населення 
району в захисних спорудах 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у розпорядженнях 
районної державної 
адміністрації з 
основної діяльності, 
наказах начальника 
ЦЗ району

14-20 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) 
з питань евакуаційних 
заходів в районі (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у розпорядженнях 
районної державної 
адміністрації з 
основної діяльності, 
наказах начальника 
ЦЗ району
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14-21 Організаційно-методичні 
вказівки, тематичні плани 
навчання щодо підготовки 
цивільного захисту району 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал 
зберігається у 
розпорядженнях 
районної державної 
адміністрації з 
основної діяльності, 
наказах начальника 
ЦЗ району

14-22 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) 
щодо обліку формувань 
цивільного захисту району 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-23 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) з 
питань інженерного захисту 
населення району (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-24 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) з 
питань радіаційного, 
хімічного і біологічного 
захисту населення району 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-25 Акти щодо знешкодження 
вибухонебезпечних предметів 
(ВНП) на території району 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-26 Акти, плани, звіти щодо 
ведення лісового 
господарства району та 
попередження і гасіння 
лісових пожеж (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-27 Розрахунки, номенклатури 
матеріальних засобів щодо 
створення матеріальних 
резервів (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-28 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) 
щодо зберігання джерел 
іонізуючого випромінювання 
(ДІВ) (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал
зберігається у
установах,
організаціях,
підприємствах
району

14-29 Документи (довідки, плани, 
розрахунки, акти перевірок) 
щодо пропуску осінньо- 
зимових дощових паводків, 
льодоходу і весняної повені 
(копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у установах, 
організаціях, 
підприємствах 
району
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14-30 Форми надзвичайних 
ситуацій, експертні висновки 
щодо обліку надзвичайних 
ситуацій в районі (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінал зберігається 
у установах, 
організаціях, 
підприємствах 
району

14-31 Листування з питань 
цивільного захисту з 
установами, організаціями та 
підприємствами (копії)

Доки 
не мине 
потреба

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі 
апарату районної 
державної 
адміністрації

14-32 Журнал реєстрації вхідних 
документів

3 роки 
ст. 122

14-33
дек

Журнал реєстрації 
документів з грифом «Для 
службового користування»

3 роки 
ст. 122

14-34 Витяг з номенклатури справ 
апарату та структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації, що 
не мають статусу юридичної 
особи

3 роки 
ст. 112-в

Після заміни новими 
та за умови 
передавання справ до 
архіву апарату 
районної державної 
адміністрації

Начальник загального відділу
апарату районної державної адміністрації

«

Начальник загального відділу 
апарату районної державної адміністрації, 
відповідальний за архів

В.О. Герман

В.О. Герман

С Х В А Л Е Н О П О Г О Д Ж Е Н О

Протокол засідання ЕК

Чугуївської районної державної 
адміністрації

від « /&’ »  /0  2о/'*2' № 0/

Протокол засідання 
ЕПК-Десжавного

йвської області

20#№ А
(МО.Я^ід,


