
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
     05.12.2016     № 1
на 2017 рік

Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількість
справ
(томів,
частин)

Строк
зберігання

справи (тому,
частини) і

номери статей
за переліком

Примітка

1 2 3 4 5
01 – Організація роботи

та планування
01-01 Закони,  постанови  та

інші акти Верховної Ради
України, укази, розпоряд-
ження Президента Украї-
ни (копії)  

Доки не мине
потреба

01-02 Постанови, розпоряджен-
ня  Кабінету  Міністрів
України (копії)

Доки не мине
потреба

01-03 Накази та рішення колегії
Державної архівної служ-
би  України,  Державного
архіву  Харківської  обла-
сті (копії)

Доки не мине
потреба

01-04 Накази  Міністерства
юстиції України (копії)

Доки не мине
потреба 

1. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та  органів  місцевого  самоврядування,  інших  установ,  підприємств  та  організацій,
із  зазначенням  строків  зберігання  документів,  затверджений  Наказом Міністерства
юстиції України 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2012 р. за № 571/20884 (із змінами) (далі – ТП).

2. Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби
України,  державних  та  інших  архівних  установ  України,  спеціальних  установ
страхового  фонду  документації,  із  зазначенням  строків  зберігання,  затверджений
Наказом  Міністерства  юстиції  України  18.11.2013  №  2433/5,  зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2013 р. № 1963/24495 (далі - ГП).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник архівного відділу
районної державної адміністрації

                                  О.О. Савінова

05 грудня 2016 року



1 2 3 4 5

01-05 Розпорядження,  дору-
чення  голови  та  накази
керівника  апарату  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської  області
(копії)

Доки не мине
потреба 

Оригінали 
зберігаються в 
загальному відділі
апарату райдерж-
адміністрації 
з основної 
діяльності

01-06 Рішення  Чугуївської
районної  ради  Харків-
ської області (копії)

Доки не мине
потреба 

01-07 Положення  про  Архів-
ний  відділ  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області (копія)

Доки не мине
потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженням 
голови райдерж-
адміністрації
з основної 
діяльності

01-08 Положення про Експерт-
ну  комісію  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області (копія)

Доки не мине
потреба

Оригінал 
зберігається під 
наказом 
начальника 
архівного відділу 
з основної 
діяльності

01-09 Посадові інструкції пра-
цівників  Архівного  від-
ділу  Чугуївської  район-
ної  державної  адмініст-
рації Харківської області

5 років1

ст. 43 ТП

1Після  заміни
новими

01-10 Інструкції  з  охорони
праці  №№  01-04  для
державних службовців у
райдержадміністрації  та
під  час  робіт  на  персо-
нальному  комп’ютері  в
райдержадміністрації
(копії)

Доки не мине
потреба

Оригінал 
зберігається під 
розпорядженнями 
голови райдерж-
адміністрації 
з основної 
діяльності

01-11 Накази  начальника  ар-
хівного  відділу  Чугуїв-
ської  районної  держав-
ної адміністрації Харків-
ської  області  з  основної
діяльності

Постійно
ст. 16 а ТП
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01-12 Інструкція  з  обліку

документів в Архівному
відділі  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області (копія) 

Доки не мине
потреба

Оригінал 
зберігається під 
наказом 
начальника 
архівного відділу 
з основної 
діяльності

01-13 Річний  план  розвитку
архівної  справи  в
Чугуївському  районі
(ф. 101)

Постійно1

ст. 157 ТП

1За наявності 
відповідних 
звітів – 5 років

01-14 Річний план-звіт  роботи
Архівного  відділу  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської  області
(ф. 110)

Постійно1

ст. 157 ТП

1За наявності 
відповідних 
звітів – 5 років

01-15 Пропозиції  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської  області  до
перспективного  плану
роботи районної держав-
ної адміністрації на рік

1 рік
ст. 161 ТП

01-16 Індивідуальні  плани
працівників  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області (ф. 112)

1 рік
ст. 161 ТП

01-17 Квартальні  плани-звіти
роботи  Архівного  відді-
лу  Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської  області
(ф. 110)

3 роки
ст. 296 г ТП

01-18 Плани роботи Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області на квартал

1 рік
ст. 161 ТП
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01-19 Плани роботи Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області на місяць

Доки не мине
потреба

ст. 162 ТП

01-20 Плани роботи Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області на тиждень

Доки не мине
потреба

ст. 162 ТП

01-21 Річний звіт про виконан-
ня плану-розвитку архів-
ної  справи  в  Чугуївсь-
кому районі (ф. 201)

Постійно
ст. 296 б ТП

01-22 Річний  звіт  про  роботу
Архівного  відділу  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської  області
(ф. 209)

Постійно
ст. 296 б ТП

01-23 Річний  звіт  про  стан  і
обсяг  документів  НАФ,
що  зберігаються  в
архівних  підрозділах
підприємств,  установ  і
організацій та приватних
архівних зібраннях

Постійно
ст. 296 б ТП

01-24 Звіт  про  виконання
перспективного  плану
(основних  напрямів)
діяльності  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської  області  архівним
відділом за рік

1 рік
ст. 299 ТП

01-25 Річні  звіти  про  вико-
нання  плану  розвитку
архівної  справи  в
Чугуївському  районі
Харківської  області  з
додатками (ф. 207,ф.212)

Постійно
ст. 296 а

ТП
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01-26 Звіти  про  виконання
плану  роботи  Чугуївсь-
кої  районної  державної
адміністрації  Харків-
ської  області  архівним
відділом за квартал

1 рік
ст. 299 ТП

01-27 Звіти  про  виконання
плану  основних  заходів
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської  області
архівним  відділом  за
місяць 

1 рік
ст. 299 ТП

01-28 Звіти  про  виконання
плану  основних  заходів
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської  області
архівним  відділом  за
тиждень

1 рік
ст. 299 ТП

01-29 Документи  (довідки,
доповідні  записки)  з
основної  діяльності,  що
подаються  керівництву
районної  державної
адміністрації

5 років ЕПК
ст. 44 б ТП

01-30 Документи  (акти,  довід-
ки) тематичних та конт-
рольних перевірок окре-
мих напрямів діяльності
Архівного  відділу  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської області

5 років ЕПК
ст. 77 ТП

01-31 Копії документів (позов-
ні  заяви,  акти,  дору-
чення,  апеляційні  скар-
ги,  довідки,  доповідні
записки,  характеристики
тощо), що подаються до
судових  органів;  копії
рішень,  вироків,  окре-
мих ухвал, постанов

3 роки1

ст. 89 ТП

1Після прийняття 
рішення
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01-32 Документи (акти, листу-
вання  тощо)  з  питань
забезпечення доступу до
публічної інформації

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

01-33 Звернення  (пропозиції,
заяви,  скарги)  громадян
особистого  та  другоряд-
ного характеру

5 років1

ст. 82 б ТП

1У разі 
неодноразового 
звернення – 
5 років після 
останнього 
розгляду

01-34 Запити  та  копії
відповідей  на  публічну
інформацію

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

01-35 План-звіт  роботи  особи,
відповідальної за роботу
з  документами  Трудо-
вого архіву (ф. 110)

Постійно1

ст. 157 ТП

1За наявності 
відповідних звітів 
– 5 років

01-36 Паспорти Трудових архі-
вів (ф. 202)

До заміни
новими

ст. 147 ГП
01-37 Листування  з  Чугуївсь-

кою  районною  держав-
ною  адміністрацією
Харківської області з ос-
новних  питань  діяль-
ності

5 років ЕПК
ст. 22 ТП

01-38 Листування  з  Держав-
ним архівом Харківської
області  з  основних
питань діяльності

5 років ЕПК
ст. 22 ТП

01-39 Листування  з  ЕПК
Державного  архіву
Харківської області

3 роки 
ст. 25 ТП

01-40 Листування  з  Головним
територіальним  управ-
лінням  юстиції  у
Харківській області

5 років ЕПК
ст. 22 ТП
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01-41 Листування  з  юридич-
ними  особами  –  джере-
лами  комплектування
архівного  відділу,  у
діяльності  яких  утво-
рюються  та  не  утво-
рюються  документи
НАФ, з основних питань
діяльності  

5 років ЕПК
ст. 22 ТП

01-42 Листування  з  устано-
вами, підприємствами та
організаціями  з  питань
діяльності  експертної
комісії  Архівного  від-
ділу  Чугуївської  район-
ної  державної  адміні-
страції Харківської обла-
сті 

5 років ЕПК
ст. 23 ТП

01-43 Листування  з  органами
місцевого самоврядуван-
ня  з  питань  діяльності
Трудових архівів

5 років ЕПК
ст. 22 ТП

01-44 Листування з  державни-
ми  органами,  органами
місцевого самоврядуван-
ня,  підприємствами,
установами  і  організа-
ціями

5 років ЕПК
ст. 22 ТП

01-45 Листування  про  доступ
користувачів  до  доку-
ментів у читальному залі
Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

5 років ЕПК
ст. 193 ГП

01-46 Журнал реєстрації  нака-
зів начальника архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської  області  з  основної
діяльності

Постійно 
ст. 121 а ТП
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01-47 Журнал  відбитків  і
зліпків  печаток  та
штампів

Постійно 
ст. 1033 ТП

01-48 Журнал  обліку  видачі
печаток та штампів

3 роки
ст. 1034 ТП

01-49 Журнал  реєстрації
вхідних документів

3 роки
ст. 122 ТП

01-50 Журнал  реєстрації
вихідних документів

3 роки
ст. 122 ТП

01-51 Журнал  реєстрації  осо-
бистого прийому грома-
дян  начальником  архів-
ного відділу Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

3 роки
ст. 125 ТП

01-52 Журнал  реєстрації
пропозицій,  заяв  і  скарг
громадян

5 років
ст. 124 ТП

01-53 Журнал  реєстрації
інформаційних запитів

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

01-54 Номенклатура  справ
Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

5 років1

ст. 112 а ТП

1Після заміни 
новими та за 
умови складення 
зведених описів 
справ

02 – Контроль за
організацією діловодст-

ва та станом архівної
справи в організаціях

02-01 Наглядові  справи  юри-
дичних  осіб  –  джерел
формування НАФ

5 років ЕПК1

ст. 5 ГП

1Після  виключен-
ня  зі  списку
юридичних осіб  –
джерел формуван-
ня  НАФ  та  за
умови  передаван-
ня  документів  до
ДАХО

02-02 Наглядові справи Трудо-
вих архівів 

Постійно
ст. 9 ГП
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02-03 Картотека обліку роботи
з юридичними особами –
джерелами  формування
НАФ

5 років ЕПК1

ст. 11 ГП

1Після  виключен-
ня  зі  списку
юридичних осіб  –
джерел формуван-
ня  НАФ  та  за
умови  передаван-
ня  документів  до
ДАХО

02-04 Паспорти  архівних
підрозділів організацій

3 роки1

ст. 14 ГП

1Після заміни 
новими

02-05 Журнал обліку паспортів
архівних  підрозділів
організацій Чугуївського
району 

3 роки1

ст. 24 ГП

1Після закінчення 
журналу 

02-06 Журнал  обліку  семі-
нарів,  нарад  з  підви-
щення кваліфікації діло-
водів, членів експертних
комісій  та  відповідаль-
них за архів, проведених
Архівним  відділом  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської  області,  або
до  яких  залучалися
працівники відділу 

3 роки1

ст. 25 ГП

1Після закінчення 
журналу 

02-07 Журнал обліку консуль-
тацій,  наданих  праців-
никам  організацій  з  пи-
тань  архівної  справи  та
діловодства в Архівному
відділі  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

3 роки1

ст. 51 ГП

1Після закінчення 
журналу 

03 – Експертиза
цінності документів 

03-01 Протоколи засідань Екс-
пертної комісії  Архівно-
го  відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

Постійно
ст. 31 а ГП
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03-02 План роботи Експертної
комісії  Архівного  відді-
лу  Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

5 років 
ст. 160

03-03 Звіт про роботу Експерт-
ної  комісії  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

Постійно
ст. 301

03-04 Експертні  висновки  на
описи  справ,  акти,  інст-
рукції з діловодства, но-
менклатури справ, поло-
ження про служби діло-
водства,  положення  про
ЕК та архівні підрозділи

5 років ЕПК
ст. 32 ГП

03-05 Журнал реєстрації  доку-
ментів,  які  надійшли на
розгляд  ЕК  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

3 роки1

ст. 45 ГП

1Після закінчення 
журналу

03-06 Журнал  обліку  описів
справ,  актів  та  інших
документів, схвалених та
погоджених  ЕПК  Дер-
жавного  архіву  Харків-
ської області

Постійно
ст. 49 ГП

03-07 Журнал  обліку  інструк-
цій  з  діловодства,  поло-
жень  про  служби  діло-
водства,  номенклатур
справ  організацій,  поло-
жень  про  архівні  під-
розділи  та  ЕК  орга-
нізацій,  схвалених  ЕК
Архівного  відділу  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської області

3 роки1

ст. 50 ГП

1Після закінчення 
журналу

10



1 2 3 4 5

04 – Комплектування
04-01 Список  юридичних  осіб

–  джерел  формування
НАФ,  які  передають
документи до Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської  області  (джерел
комплектування),  зміни
та доповнення до нього

Постійно
ст. 53 ГП

04-02 Список  юридичних  та
фізичних  осіб  –  джерел
формування НАФ, які не
передають документи до
Архівного  відділу  Чу-
гуївської  районної  дер-
жавної  адміністрації
Харківської  області,
зміни  та  доповнення  до
нього

Постійно
ст. 54 ГП

04-03 Список юридичних осіб,
у  діяльності  яких  не
створюються  документи
НАФ,  зміни  та
доповнення до нього

Постійно
ст. 58 ГП

04-04 Річні  плани-графіки
приймання-передавання
документів до Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

1 рік
ст. 68 ГП

04-05 Книга  обліку  місцезна-
ходження  документів
ліквідованих  організа-
цій,  документи  з  особо-
вого складу яких перебу-
вають  на  зберіганні  у
правонаступників,  орга-
нах вищого  рівня та  ін-
ших організаціях 

Постійно
ст. 12 ГП
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05 – Забезпечення
збереженості, рес-

таврація, виготовлення
копій документів

05-01 Пофондовий топографіч-
ний покажчик 

1 рік1 
ст. 82 а ГП

1Після заміни 
новим

05-02 Книга  обліку  перевірян-
ня  наявності  та  стану
документів

Постійно
ст. 87 ГП

05-03 Акти  про  видавання
справ,  документів  у
тимчасове  користування
за  межі  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

Постійно1

ст. 91 ГП

1Після повернення
справ 
зберігаються 
у справі фонду

05-04 Разові  перепустки  до
Архівного  відділу
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

1 рік
ст. 1027 ТП

05-05 Перепустки  до  читаль-
ного  залу  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

1 рік
ст. 1027 ТП

05-06 Перепустки  на  винос
документів  та  інших
матеріальних  цінностей
з  Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області 

1 рік
ст. 1027 ТП

05-07 Книга  обліку  видавання
документів (справ) з ар-
хівосховища № 1 праців-
никам Архівного відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області  

30 років1

ст. 104 а ГП

1Після закінчення 
книги та 
повернення 
документів
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05-08 Книга  обліку  видавання
документів (справ) з ар-
хівосховища № 2 праців-
никам Архівного відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області  

30 років1

ст. 104 а ГП

1Після закінчення 
книги та 
повернення 
документів

05-09 Книга  обліку  видавання
документів (справ) з ар-
хівосховища № 3 праців-
никам Архівного відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області  

30 років1

ст. 104 а ГП

1Після закінчення 
книги та 
повернення 
документів

05-10 Книга  обліку  видавання
документів (справ) з ар-
хівосховища № 4 праців-
никам Архівного відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області 

30 років1

ст. 104 а ГП

1Після закінчення 
книги та 
повернення 
документів

05-11 Книга  обліку  видавання
документів  (справ)  у
читальний зал 

30 років1

ст. 104 б ГП

1Після закінчення 
книги та 
повернення 
документів

05-12 Книга  обліку  видавання
документів  у  тимчасове
користування за межами
Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

1 рік1

ст. 104 в ГП

1Після закінчення 
книги та 
повернення 
документів

05-13 Журнал  обліку  видачі
разових  перепусток  до
приміщення  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області 

1 рік
ст. 1174 ТП

05-14 Книга  обліку  відвіду-
вачів архівного відділу

3 роки
ст. 122 ТП
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05-15 Книга обліку перепусток
на винесення документів
та  інших  матеріальних
цінностей  Архівного
відділу  Чугуївської
районної  державної
адміністрації  Харків-
ської області

3 роки
ст. 1035 ТП

05-16 Книга  обліку  відвіду-
вачів  читальної  зали
Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

25 років1

ст. 198 ГП

1Після закінчення 
книги

05-17 Журнал  реєстрації  актів
перевіряння наявності та
стану документів

30 років1

ст. 106 ГП

1Після  закінчення
книги 

05-18 Журнал реєстрації  спос-
тережень за станом тем-
пературно-вологісного
режиму  зберігання
архівних  документів
(архівосховище 1)

1 рік1

ст. 112 ГП

1Після  закінчення
журналу

05-19 Журнал реєстрації  спос-
тережень за станом тем-
пературно-вологісного
режиму  зберігання
архівних  документів
(архівосховище 2)

1 рік1

ст. 112 ГП

1Після  закінчення
журналу

05-20 Журнал реєстрації  спос-
тережень за станом тем-
пературно-вологісного
режиму  зберігання
архівних  документів
(архівосховище 3)

1 рік1

ст. 112 ГП

1Після  закінчення
журналу

05-21 Журнал реєстрації  спос-
тережень за станом тем-
пературно-вологісного
режиму  зберігання
архівних  документів
(архівосховище 4)

1 рік1

ст. 112 ГП

1Після  закінчення
журналу

05-22 Журнал  відвідування
архівосховищ  сторонні-
ми особами

1 рік1

ст. 114 ГП

1Після  закінчення
журналу
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06 – Довідковий апарат
до документів

та їх облік
06-01 Список фондів Постійно

ст. 122 ГП
06-02 Список  справ,  які

знаходяться у розшуку
Доки не мине

потреба 
ст. 125 ГП

06-03 Аркуші фондів Постійно
ст. 130 ГП

06-04 Справи  фондів  (істо-
ричні  довідки,  продов-
ження  до  них,  акти
приймання-передавання
документів тощо)

Постійно
ст. 133 ГП

06-05 Реєстр описів Постійно
ст. 136 ГП

06-06 Описи справ  постійного
зберігання 

Постійно
ст. 139 ГП

06-07 Описи справ з кадрових
питань  (особового  скла-
ду)  

3 роки1

ст. 143 ГП

1Після знищення 
справ

06-08 Описи справ тимчасово-
го зберігання 

3 роки1

ст. 144 ВП

1Після знищення 
справ

06-09 Паспорт  Архівного  від-
ділу  Чугуївської  район-
ної  державної  адміні-
страції Харківської обла-
сті

Постійно
ст. 147 ГП

06-10 Паспорти  архівосховищ
1, 2, 3 та 4

До заміни
новими

ст. 148 ГП
06-11 Систематичний  каталог

Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

Постійно 
ст. 151 в ВП

06-12 Листування  про  переда-
вання  у  тимчасове
користування  архівних
документів

10 років1

ЕПК
ст. 161 ГП

1 Після 
повернення справ
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06-13 Книга  обліку  надход-
ження  документів  до
Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області 

Постійно 
ст. 162 ГП

06-14 Книга  обліку  справ  з
кадрових питань (особо-
вого складу)

Постійно 
ст. 164 ГП

06-15 Книга  обліку  вибуття
документів

Постійно 
ст. 176 ГП

06-16 Книга  руху  фондів  і
справ 

Постійно 
ст. 162 ГП

06-17 Книга  руху  фондів  і
справ  періоду  незалеж-
ності України

Постійно 
ст. 162 ГП

07 – Користування
документами та

використання архівної
інформації

07-01 Документи   (переліки
документів,  тексти пові-
домлень)  з  питань  вис-
тавкової діяльності 

Постійно
ст. 190 а ГП

07-02 Аркуші  користування
справами

Постійно
ст. 93 ГП

07-03 Запити  юридичних  осіб
України  соціально-
правового  характеру  та
документи  (архівні
довідки,  копії,  витяги,
листи) з їх виконання

10 років ЕПК
ст. 194 ГП

07-04 Запити  фізичних  осіб
України  соціально-
правового  характеру  та
документи  (архівні
довідки,  копії,  витяги,
листи) з їх виконання

10 років ЕПК
ст. 194 ГП
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07-05 Запити іноземців та осіб
без  громадянства
соціально-правового
характеру  та  документи
(архівні  довідки,  копії,
витяги,  листи)  з  їх
виконання 

10 років ЕПК
ст. 195 ГП

07-06 Запити  юридичних  осіб
України  тематичного
характеру  та  документи
(архівні  довідки,  копії,
витяги,  листи)  з  їх
виконання

10 років ЕПК
ст. 194 ГП

07-07 Запити  фізичних  осіб
України  тематичного
характеру  та  документи
(архівні  довідки,  копії,
витяги,  листи)  з  їх
виконання 

10 років ЕПК
ст. 194 ГП

07-08 Запити іноземців та осіб
без  громадянства  тема-
тичного  характеру  та
документи  (архівні
довідки,  копії,  витяги,
листи) з їх виконання

10 років ЕПК
ст. 195 ГП

07-09 Запити  юридичних  осіб
України  майнового
характеру  (архівні
довідки,  копії,  витяги,
листи) з їх виконання

10 років ЕПК
ст. 194 ГП

07-10 Запити  фізичних  осіб
України  майнового
характеру  (архівні
довідки,  копії,  витяги,
листи) з їх виконання 

10 років ЕПК
ст. 194 ГП

07-11 Запити іноземців та осіб
без громадянства майно-
вого  характеру  (архівні
довідки,  копії,  витяги,
листи) з їх виконання 

10 років ЕПК
ст. 195 ГП
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07-12 Справи користувачів, які
працюють в читальному
залі  Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

25 років1

ст. 196 ГП

1Особові справи 
видатних 
державних
і політичних 
діячів, діячів 
науки, культури – 
постійно

07-13 Книга  реєстрації  справ
користувачів читального
залу  Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської області

25 років1

ст. 197 ГП

1Після закінчення 
книги

07-14 Книга  обліку  роботи
Архівного  відділу
Чугуївської  районної
державної  адміністрації
Харківської  області  з
використання інформації
архівних документів

Доки не мине
потреба 

ст. 201 ГП

07-15 Журнал реєстрації  запи-
тів  юридичних  осіб
України  з  питань  наве-
дення довідок соціально-
правового характеру  

10 років
ст. 202 а ГП

1Після  закінчення
журналу

07-16 Журнал реєстрації  запи-
тів фізичних осіб Украї-
ни  з  питань  наведення
довідок  соціально-
правового характеру

10 років
ст. 202 а ГП

1Після  закінчення
журналу

07-17 Журнал реєстрації  запи-
тів юридичних та фізич-
них  осіб  іноземних
держав  з  питань  наве-
дення довідок соціально-
правового характеру

10 років
ст. 203 а ГП

1Після закінчення 
журналу

07-18 Журнал реєстрації  запи-
тів  юридичних  осіб
України  з  питань  наве-
дення  довідок  тематич-
ного характеру

10 років
ст. 202 б ГП

1Після закінчення 
журналу
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07-19 Журнал реєстрації  запи-
тів фізичних осіб Украї-
ни  з  питань  наведення
довідок  тематичного
характеру

10 років
ст. 202 б ГП

1Після закінчення 
журналу

07-20 Журнал реєстрації  запи-
тів юридичних та фізич-
них  осіб  іноземних
держав  з  питань  наве-
дення  довідок  тематич-
ного характеру

10 років
ст. 203 б ГП

1Після закінчення 
журналу

07-21 Журнал реєстрації  запи-
тів  юридичних  осіб  Ук-
раїни  з  питань  наведен-
ня  довідок  майнового
характеру

10 років
ст. 202 г ГП

1Після закінчення 
журналу

07-22 Журнал реєстрації  запи-
тів  фізичних  осіб  Ук-
раїни  з  питань  наведен-
ня  довідок  майнового
характеру

10 років
ст. 202 г ГП

1Після закінчення 
журналу

07-23 Журнал реєстрації  запи-
тів юридичних та фізич-
них  осіб  іноземних
держав  з  питань  наве-
дення довідок майнового
характеру

10 років
ст. 203 г ГП

1Після закінчення 
журналу

Головний спеціаліст архівного відділу
районної державної адміністрації                                             М.В. Новікова
 
30 листопада 2016 року

СХВАЛЕНО                                                   ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                                 Протокол засідання ЕПК
Архівного відділу                                          Державного архіву
Чугуївської районної                                     Харківської області
державної адміністрації
Харківської області
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02 грудня 2016 р. № 09                                  «___» _________ 20___ р. № ___   

Підсумковий  запис  про  категорії  та  кількість  справ,  складених  у  2017  році
в Архівному відділі Чугуївської районної державної адміністрації Харківської
області:

За строками зберігання Разом У тому числі
таких, що переходять з відміткою «ЕПК»

Постійного 
Тривалого 
(понад 10 років)
Тимчасового 
(до 10 років включно)
Усього

Головний спеціаліст архівного відділу
районної державної адміністрації                                            М.В. Новікова
 
«____» ________________ 20____ року
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