
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАТВЕРДЖУЮ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Начальник управління праці
НАСЕЛЕННЯ ЧУГУЇВСЬКОЇ та соціального захисту населення
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ районної державної адміністрації
АДМІНІСТРАЦІЇ ________________О.С. Лисянський
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ “____” __________ 2015 року

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
_____________№________
НА 2016 РІК

Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кіль-
кість 
справ
(то-
мів, 
час-
тин)

Строки
зберіган-
ня справи

(тому,
частини)
і номери
статті за
перелі-

ком

Примітка

1 2 3 4 5
01 – ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

01-01 - ДОКУМЕНТИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
01-01-01 Накази, постанови Міністерства  

соціальної політики України 
(копії)

Доки не 1

мине
потреба

01-01-02 Накази Департаменту соціального 
захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба

01-01-03 Розпорядження та доручення голів
Харківської обласної державної 
адміністрації та Чугуївської 
районної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба

01-01-04 Накази начальника управління 
праці та соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації з основної
діяльності

Постійно
ст. 16 а

1. Перелік  типових  документів,  що  створюються  під  час  діяльності  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, Київ,
2012,  затверджено наказом Міністерства юстиції  України 12.04.2012 № 578/5 та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.
2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345, затверджено в Міністерстві
юстиції України 6 жовтня 2006 року за № 1098/12972.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066.



1
2

3 4 5

01-01-05 Накази начальника управління 
праці та соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації з 
особового складу

75 років
ст. 16 б

01-01-06 Накази начальника управління 
праці та соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації про 
надання щорічних оплачуваних 
відпусток та відпусток у зв’язку з 
навчанням

5 років
ст. 16 б

01-01-07 Накази начальника управління 
праці та соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації про 
короткострокові відрядження 
працівників

5 років
ст. 16 б

01-01-08 Положення про управління праці 
та соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається

під
розпоряджен
ням голови

райдержадмі
ністрації

01-01-09 Положення про відділи управління
праці та соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається
під наказом
начальника з

основної
діяльності

01-01-10 Положення про архівний підрозділ
управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської 
районної державної адміністрації 
(копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається
під наказом
начальника з

основної
діяльності

01-01-11 Положення про експертну комісію
управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської 
районної державної адміністрації 
(копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається
під наказом
начальника з

основної
діяльності

01-01-12 Протоколи оперативних нарад 
начальника управління праці та 
соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації та документи до них

5 років
ЕПК
ст. 13
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1 2 3 4 5
01-01-13 Протоколи засідання експертної 

комісії управління праці та 
соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації 

Постійно
ст. 14 а

01-01-14 Квартальні та місячні плани 
роботи управління праці та 
соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації

1 рік
ст. 161

01-01-15 Звіти про виконання квартальних 
планів роботи управління праці та 
соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації

3 роки 
ст. 296 г

Інформація
входить до

звіту
районної

державної
адміністрації

01-01-16 Звернення (пропозиції, заяви, 
скарги) громадян особового та 
другорядного характеру, 
документи з їх розгляду 

5 років 
ст. 82 б

У разі
неоднора-

зового
звернення –

5 р. після
останнього
розгляду

01-01-17 Картки контролю 3 роки
ст. 123

01-01-18 Справа фонду (історична довідка 
до фонду, акти приймання-
передавання документів, акти, 
довідки про результати 
перевіряння наявності й стану 
документів, акти про вилучення 
документів для знищення, про 
нестачу й невиправні 
пошкодження документів, акти 
про видавання справ у тимчасове 
користування)

Постійно1

ст. 130

У разі
ліквідації

управління
передаються
до архівного

відділу
Чугуївської
райдержадмі

ністрації

01-01-19 Описи справ постійного 
зберігання

Постійно
ст. 137 а

01-01-20 Описи справ з особового складу 3 роки
ст. 137 б

Після
знищення

справ

01-01-21 Описи справ тривалого (понад 10 
років) зберігання

3 роки
ст. 137 б

Після
знищення

справ

01-01-22 Паспорт архіву управління праці 
та соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 

3 роки
ст. 131

Після заміни
новими

3



адміністрації

1 2 3 4 5
01-01-23 Довідки про стан справ у 

соціальній сфері управління праці 
та соціального захисту населення 
Чугуївської районної державної 
адміністрації

5 років
ЕПК 

ст. 44 б

01-01-24 Довідки про підсумки перевірок 
архівним відділом Чугуївської 
районної державної адміністрації 
стану діловодства та архівної 
справи

5 років
ЕПК

ст. 113

Після
наступної
перевірки

01-01-25 Запити на публічну інформацію та 
копії відповідей до них

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

01-01-26 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

01-01-27 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з основних питань 
діяльності управління

5 років
ЕПК

ст. 22 

01-01-28 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з основних питань 
діяльності управління

5 років
ЕПК
ст. 22

01-01-29 Листування з підвідомчими 
(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з основних питань 
діяльності управління

5 років
ЕПК
ст. 23

01-01-30 Листування з державними 
архівними установами з 
організаційно – методичних 
питань діловодства і архівної 
справи 

3 роки
ст. 136
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01-01-31
Документи з грифом “Для 
службового користування”, що 
стосуються діяльності управління

ЕК

1 2 3 4 5
01-01-32 Журнал реєстрації наказів 

начальника управління з основної 
діяльності

Постійно 
ст. 121 а

01-01-33 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з 
особового складу

75 років
ст. 121 б

01-01-34 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління про 
надання щорічних оплачуваних 
відпусток та відпусток у зв’язку з 
навчанням

5 років
ст. 121 б

01-01-35 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління про 
короткострокові відрядження 
працівників

5 років
ст. 121 б

01-01-36 Журнал реєстрації прийому 
громадян начальником управління

3 роки
ст. 125

01-01-37 Журнал реєстрації пропозицій, 
заяв та скарг громадян

5 років 
ст. 124

01-01-38 Журнал реєстрації вхідних 
документів 

3 роки
ст. 122

01-01-39 Журнал реєстрації вихідних 
документів

3 роки
ст. 122

01-01-40 Журнал обліку видачі посвідчень 
про відрядження працівникам 
управління

5 років
ст. 533

Після
закінчення
журналу

01-01-41 Журнал обліку перевірок та 
ревізій в управлінні 

5 років
ст. 86

01-01-42 Журнал відбитків печаток та 
штампів управління 

Постійно 
ст. 1033

01-01-43 Журнал реєстрації документів з 
грифом “ДСК” 

3 роки
ст. 122

01-01-44 Журнал реєстрації заяв громадян 
по фонду соціального захисту 
населення району

3 роки
ст. 122

01-01-45 Журнал реєстрації телефонограм 1 рік
ст. 126

01-01-46 Журнал обліку бланків суворої 
звітності

3 роки
ст. 127 а

01-01-47 Журнал обліку надходження та До ліквідації

5



вибуття документів з архіву
організації

ст. 139
01-01-48 Журнал реєстрації архівних 

довідок
5 років
ст. 141

1 2 3 4 5
01-01-49 Журнал реєстрації запитів на 

інформацію
5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

01-01-50 Номенклатура справ управління 
праці та соціального захисту 
населення Чугуївської районної 
державної адміністрації

5 років
ст. 112 а

Після заміни
новими та за

умови
складення
зведених

описів справ

01-02 - ДОКУМЕНТИ З КАДРОВОЇ РОБОТИ
01-02-01 Особові справи службовців (заяви,

автобіографії, накази про 
прийняття, переміщення, 
звільнення, переведення, копії 
особистих документів, декларації 
державних службовців, 
характеристики, листки з обліку 
кадрів)

75 років
ст. 493

Після
звільнення 

01-02-02 Посадові інструкції працівників 
управління

5 років
ст. 43

Після заміни
новими

01-02-03 Річні статистичні звіти про 
кількість працівників, їх якісний 
склад (ф.ф.№6-ПВ, №9-ДС)

Постійно
ст. 302 б

01-02-04 Протоколи засідань, рішення 
атестаційних комісій

5 років
ст. 636

01-02-05 Протоколи засідань конкурсної 
комісії із заміщення вакантних 
посад державних службовців

75 років
ЕПК

ст. 505
01-02-06 Протоколи засідання комісії з 

встановлення трудового стажу для
виплати надбавок за вислугу років
та документи до них

10 років
ст. 5011

1За
відсутності
наказів про
встановлен-
ня надбавок

75 років

01-02-07 Документи (характеристики, 
атестаційні анкети, листи, 
висновки тощо) про проведення 
атестації працівників

75 років
ст. 637

Зберігаються
в особових
справах. 
Ті, що не

увійшли до
особових

справ – 5 р.

01-02-08 Порядок проведення конкурсу, Доки не Оригінал

6



щодо заміщення вакантних посад 
державних службовців (копія)

мине
потреба

зберігається
під наказом
начальника з

особового
складу

1 2 3 4 5
01-02-09 Документи (заяви, особові картки, 

копії документів про освіту, копії 
паспорта, декларації) для участі в 
конкурсі на заміщення вакантних 
посад державних службовців

75 років
ст. 506

Зберігаються
у складі

особових
справ. Осіб,
що не прой-
шли за кон-
курсом–3 р.

01-02-10 Екзаменаційні білети для 
конкурсантів

1 рік
ст. 550

01-02-11 Порядок проведення щорічної 
оцінки виконання державними 
службовцями покладених на них 
обов’язків і завдань (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається
під наказом
начальника з

особового
складу

01-02-12 Документи (подання, біографічні 
довідки, інформації про службову 
діяльність) про представлення до 
нагородження Почесними 
грамотами Департаменту 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації та Чугуївської 
районної державної адміністрації 
працівників управління

75 років 
ЕПК

ст. 654 б

01-02-13 Графіки про надання відпусток 
працівникам управління

1 рік 
ст. 515

01-02-14 Довідки про наявність вакантних 
посад в управлінні 

1 рік
ст. 507

01-02-15 Списки кандидатів на висування 
за посадою (кадровий резерв)

5 років 
ст. 525 е

01-02-16 Документи (плани, звіти, копії 
наказів, листи) про стажування 

5 років
ст. 512

01-02-17 Звіти до центру зайнятості про  
наявність вакантних посад, 
вивільнення та прийняття 
працівників

5 років
ст. 363

01-02-18 Трудові книжки працівників 
управління праці та соціального 
захисту населення Чугуївської 
районної державної адміністрації

До
запитання,
не затре-

бувані – не
менше 50

років
ст. 508
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01-02-19
Штатно-посадова книга 
працівників управління

75 років
ст. 503

1 2 3 4 5
01-02-20 Журнал обліку особових справ 

працівників управління 
75 років
ст. 528

01-02-21 Журнал обліку видачі трудових 
книжок державних службовців

50 років
ст. 530 а

01-02-22 Журнал обліку видачі довідок про 
стаж, місце роботи, заробітну 
плату

3 роки 
ст. 535

01-02-23 Журнал реєстрації листків 
непрацездатності

3 роки
ст. 739

Після
закінчення
журналу

01-02-24 Номенклатура справ (витяг) 3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за
умови пере-

давання
справ до
архівного
підрозділу
управління

праці та
соціального

захисту
населення

Чугуївської
райдержадмі

ністрації

02 - ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
02-01 Методичні вказівки, інструкції 

вищестоящих організацій з питань
планування та фінансування 
затрат на виплату пенсій та 
допомог 

До
заміни
новими
ст. 20 б

02-02 Посадові інструкції спеціалістів 
відділу планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності (копії)

Доки не
мине

потреба

02-03 Положення про відділ планування,
бухгалтерського обліку та 
звітності (копія)

Доки не
мине

потреба

02-04 Штатний розпис управління та 
переліки змін до нього

Постійно
ст. 37

02-05 Річний кошторис управління Постійно
ст. 193 а

02-06 Річний фінансовий звіт управління Постійно
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ст. 311 б
02-07 Квартальний фінансовий звіт 

управління
3 роки

ст. 311 в

За відсутності
річних -
постійно

1 2 3 4 5
02-08 Звіт про суми нарахованої 

заробітної плати застрахованих 
осіб та сум нарахованих страхових
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування працівників 
управління (персоніфікований 
облік)

75 років
ст. 678

02-09 Щоквартальні плани роботи 
відділу планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності

1 рік 
ст. 161

02-10 Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності

Доки не
мине

потреба
ст. 162

02-11 Первинні  документи  і  додатки  до
них, що фіксують факт виконання
господарських  операцій  і  стали
підставою для  записів  у  регістрах
бухгалтерського  обліку  (касові,
банківські  документи,  ордери,
виписки  банків,  корінці
банківських  чекових  книжок,
повідомлення  банків,  акти  про
приймання,  здавання  і  списання
майна й матеріалів, табелі, авансові
звіти та інше)

3 роки 
ст. 3361

1.За умови заверше-
ння  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання  подат-
кового  законодав-
ства,  а  для  органів
виконавчої  влади,
державних  фондів,
бюджетних  органі-
зацій,  суб’єктів
господарювання
державного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  органі-
зацій,  які  отриму-
вали  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи  кому-
нальне
майно, – ревізії,
проведеної
органами державної
контрольно-ревізій-
ної служби за суку-
пними  показниками
фінансово-госпо-
дарської  діяльності.
У  разі  виникнення
спорів  (суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  зберіга-
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ються до ухвалення
остаточного
рішення. Документи
які містять інформа-
цію  про  фінансові
операції, що 

1 2 3 4 5
підлягають
фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-12 Акти документальних ревізій 
фінансово-господарської 
діяльності управління, у тому 
числі перевірок каси

5 років
ст. 341

02-13 Акти  звірки  розрахунків  по
субсидіях,  допомогам  та  по
фінансово  –  господарській
діяльності 

3 роки Строк зберігання
встановлено ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №10

від 18.11.2009р.

02-14 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк зберігання
встановлено ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

02-15 Оборотні відомості 3 роки 
ст. 3511

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними  подат-
ковими  органами  з
питань  дотримання
податкового законо-
давства,  а  для
органів  виконавчої
влади,  державних
фондів,  бюджетних
організацій,  суб’єк-
тів  господарювання
державного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи  кому-
нальне
майно, – ревізії,
проведеної
органами державної
контрольно-ревізій-
ної  служби  за
сукупними  показ-
никами  фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
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містять інформа-цію
про  фінансові
операції,  що  підля-
гають  фінансовому
моніторингу – 5 р.

1 2 3 4 5
02-16 Реєстри фінансових та юридичних

зобов’язань 
3 роки 
ст. 3511

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства, а для
органів  виконавчої
влади,  державних
фондів,  бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного сектору 
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-ревізій-
ної  служби  за
сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять інформа-цію
про  фінансові
операції,  що  підля-
гають  фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-17 Головна книга 3 роки 
ст. 3511

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства, а для
органів  виконавчої
влади,  державних
фондів,  бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
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бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,

1 2 3 4 5
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-ревізій-
ної  служби  за
сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення

Документи, які
містять інформа-
цію про фінансові
операції, що підля-
гають фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-18 Особові рахунки працівників 
управління

75років
ст. 317а

02-19 Касова книга 3 роки 
ст. 3511

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними  подат-
ковими  органами  з
питань  дотримання
податкового
законодавства, а для
органів  виконавчої
влади,  державних
фондів,  бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-ревізій-
ної  служби  за
сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
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лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять інформа-цію
про  фінансові
операції, що підля-

1 2 3 4 5
гають фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-20 Договори, угоди (господарські, 
операційні тощо

3 роки
ст. 3301,2

1. Після закінчення
строку  дії
договору, угоди. 
2.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства,  а
для  органів  вико-
навчої  влади,
державних  фондів,
бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-
ревізійної  служби
за  сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спо-
рів  (суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять  інфор-
мацію  про  фінан-
сові  операції,  що
підлягають  фінан-
совому  моніто-
рингу – 5 р.

02-21 Документи (протоколи засідання 
інвентаризаційної комісії, акти 
інвентаризації, описи, порівняльні 
відомості) про інвентаризацію 
основних засобів, матеріальних 
цінностей тощо

3 роки
ст. 3451

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства,  а
для  органів  вико-
навчої  влади,
державних  фондів,
бюджетних
організацій,
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суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій, які отри-

1 2 3 4 5
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-
ревізійної  служби
за  сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спо-
рів  (суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять  інформа-
цію  про  фінансові
операції, що підля-
гають фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-22 Листки непрацездатності 3 роки
ст. 716

02-23 Листування про соціальне 
страхування та про надання всіх 
видів державної соціальної 
допомоги

3 роки 
ст. 694

02-24 Листування з фінансовим 
управлінням Чугуївської районної 
державної адміністрації про 
фінансово-господарську діяльність

3 роки
ст. 349

02-25 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації про затвердження й 
уточнення фінансової звітності 

3 роки
ст. 347

02-26 Журнал обліку бланків суворої 
звітності

3 рік
ст. 127 а 

02-27 Журнал обліку платіжних 
доручень

3 роки
ст. 352 г1

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства, а для
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органів  виконавчої
влади,  державних
фондів, бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання дер-

1 2 3 4 5
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-ревізій-
ної  служби  за
сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять інформа-цію
про  фінансові
операції,  що  підля-
гають  фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-28 Журнал обліку довіреностей 3 роки
ст. 352 г1

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства, а для
органів  виконавчої
влади,  державних
фондів, бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-
ревізій-ної  служби
за  сукупними
показниками
фінансово-
господарської
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діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття судами

1 2 3 4 5
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять інформа-цію
про  фінансові
операції,  що  підля-
гають  фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-29 Журнал обліку касових ордерів 3 роки
ст. 352 г1

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  з  питань
дотримання
податкового
законодавства, а для
органів  виконавчої
влади,  державних
фондів, бюджетних
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами  державної
контрольно-ревізій-
ної  служби  за
сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення  спорів
(суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення  остаточного
рішення
Документи,  які
містять  інформа-
цію  про  фінансові
операції, що підля-
гають фінансовому
моніторингу – 5 р.

02-30 Номенклатура справ відділу 
планування, бухгалтерського 
обліку та звітності

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
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управління
праці та

соціального
захисту

населення 

1 2 3 4 5
03 – ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

03-01 – ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
03-01-01 Рішення сесій Чугуївської 

районної ради стосовно питань 
роботи відділу (копії)

Доки не
мине

потреба 
03-01-02 Рішення колегій Чугуївської 

районної державної адміністрації 
стосовно питань роботи відділу 
(копії)

Доки не
мине

потреба 

03-01-03 Розпорядження голови Чугуївської
районної державної адміністрації з
питань охорони праці (копії)

Доки не
мине

потреба
03-01-04 Посадові інструкції працівників 

відділу з питань праці та 
зайнятості населення (копії)

Доки не
мине

потреба 
03-01-05 Квартальні плани роботи відділу з 

питань праці та зайнятості 
населення

1 рік 
ст. 161

03-01-06 Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу з питань праці 
та зайнятості населення

Доки не
мине

потреба 
ст. 162

03-01-07 Положення про відділ з питань 
праці та зайнятості населення 
(копія)

Доки не
мине

потреба 
03-01-08 Протоколи засідань районної 

тристоронньої соціально-еконо-
мічної ради та документи до них

Постійно
ст. 14 а

03-01-09 Протоколи засідань районної 
комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних 
виплат та документи з реалізації її 
рішень 

Постійно
ст. 14 а

03-01-10 Протоколи засідань координацій-
ного комітету сприяння зайнятості
населення та документи них

Постійно
ст. 14 а

03-01-11 Протоколи засідань комісії з 
легалізації робочих місць та 

Постійно
ст. 14а
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подолання тіньової зайнятості та 
документи до них

1 2 3 4 5
03-01-12 Протоколи засідань робочої групи 

з питання проходження громадя-
нами України альтернативної 
(невійськової) служби

Постійно
ст. 14а

03-01-13 Особові справи громадян 
направлених на проходження 
альтернативної (невійськової) 
служби

45 років Постанова
КМУ 

від
10.11.1999

№ 2066

03-01-14 Доповідні записки, довідки про 
перевірку виконання делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади, про досвід роботи 
виконкомів сільських та селищних
рад, тематичні перевірки з 
виконання розпоряджень голови 
районної державної адміністрації

5 років
ЕПК

ст. 44 б

Інформація
надсилається

до
Чугуївської

районної
державної

адміністрації

03-01-15 Програма зайнятості населення 
Чугуївського району на період до 
2017 року (копія)

Доки не
мине

потреба
03-01-16 Документи (довідки, інформації) з 

розробки районної програми 
зайнятості населення (копії)

Доки не
мине

потреба 
03-01-17 Регіональна угода між Чугуїв-

ською районною державною 
адміністрацією, Чугуївською 
районною організацією 
роботодавців та профспілковими 
об’єднаннями Чугуївського 
району на 2014-2016 роки

Постійно 
ст. 395 а

03-01-18 Документи (доповідні записки, 
довідки) про перевірку виконання 
угоди

Постійно 
ст. 396

03-01-19 Документи (аналізи, таблиці) 
щодо динаміки росту середньої 
заробітної плати 

5 років
ЕПК

ст. 392
03-01-20 Колективні договори між 

адміністрацією та трудовим 
колективом підприємств, 
організацій та установ 
Чугуївського району, зміни та 

До заміни
новими
ст. 395 б
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доповнення до них
03-01-21 Звіти про проходження 

громадянами альтернативної 
(невійськової) служби

5 років
ст. 359

1 2 3 4 5
03-01-22 Документи (таблиці, звіти) про 

реалізацію районної програми 
зайнятості населення

5 років 
ст. 367

03-01-23 Документи (статистичні звіти, 
відомості, довідки) про стан ринку
праці та зайнятість населення, 
працевлаштування, створення 
робочих місць

Постійно
ст. 362

03-01-24 Правила внутрішнього трудового 
розпорядку

1 рік
ст. 397

Після заміни
новими

03-01-25 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

03-01-26 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу з питань праці та 
зайнятості населення

5 років
ЕПК
ст. 22

03-01-27 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу з питань 
праці та зайнятості населення

5 років
ЕПК
ст. 22

03-01-28 Листування з підприємствами, 
установами та організаціями з 
питань соціально - трудових 
відносин та оплати праці

5 років
ЕПК

ст. 427

03-01-29 Книга обліку громадян, які 
проходять альтернативну 
(невійськову) службу

75 років4 Постанова
КМУ 

від
10.11.1999

№ 2066

03-01-30 Журнал реєстрації заяв громадян, 
які звернулися з питання 
проходження альтернативної 

3 роки
ст. 122
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(невійськової) служби

03-01-31 Журнал реєстрації колективних 
договорів і угод

5 років
ст. 406

Після
закінчення
журналу

1 2 3 4 5
03-01-32 Номенклатура справ відділу з 

питань праці та зайнятості 
населення

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу

УПСЗН

03-02 - ДОКУМЕНТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
03-02-01 Протоколи засідань районної 

комісії з розслідування нещасних 
випадків невиробничого характеру

Постійно
ст. 14 а

03-02-02 Довідки щодо виконання Закону 
України “Про охорону праці” 
управлінням праці та соціального 
захисту населення Чугуївської 
районної державної адміністрації

5 років
ЕПК

ст. 437

03-02-03 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з питань охорони 
праці

5 років
ЕПК
ст. 22

03-02-04 Журнал обліку заяв та 
повідомлень про вчинення 
насильства в сім’ї або реальну 
загрозу його вчинення

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№4 від
25.05.2011р.

04 - ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСПЕКТОРІВ
04-01 Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, 
розпорядження Міністерства 
соціальної політики України з 
питань діяльності відділу (копії)

Доки не
мине

потреба

04-02 Положення про відділ контролю 
та соціальних інспекторів (копія)

Доки не
мине

потреба
04-03 Посадові інструкції працівників 

відділу контролю та соціальних 
Доки не

мине
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інспекторів (копії)
потреба

04-04 Квартальні плани роботи відділу 
контролю та соціальних 
інспекторів

1 рік
ст. 161

1 2 3 4 5
04-05 Щомісячні плани роботи 

спеціалістів відділу контролю та 
соціальних інспекторів

Доки не
мине

потреба
ст. 162

04-06 Квартальні статистичні звіти за 
результатами проведення 
перевірок правильності 
призначення (перерахунку) та 
виплати пенсій управлінням 
Пенсійного фонду України в 
Чугуївському районі 

5 років
ст. 303

04-07 Квартальні статистичні звіти про 
результати проведення перевірок

5 років
ст. 303

04-08 Акти про перевірку правильності 
призначення (перерахунку) та 
виплати пенсій управлінням 
Пенсійного фонду України в 
Чугуївському районі

5 років
після

завершення
виплати 

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол
№10 від

18.11.2009р.

04-09 Акти про проведення перевірки 
достовірності інформації про 
доходи на підприємствах, в 
установах та організаціях, у 
фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності 
відділом контролю та соціальних 
інспекторів

5 років
після

завершення
виплати

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол
 №10 від

18.11.2009р.

04-10 Акти про проведення перевірки 
правильності та повноти 
інформації, що надається 
заявниками для призначення 
житлових субсидій та соціальних 
допомог

5 років
після

завершення
виплати

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№10 від

18.11.2009р. 

04-11 Акти прийому-передачі 5 років Строк
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документів, що містять публічну 
інформацію

ЕПК зберігання
встановлено

ЕПК
Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

1 2 3 4 5
04-12 Листування з Департаментом 

соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу контролю та 
соціальних інспекторів

5 років
ЕПК
ст. 22

04-13 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу контролю 
та соціальних інспекторів

5 років
ЕПК
ст. 22

04-14 Листування з підвідомчими 
(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи відділу контролю та 
соціальних інспекторів 

5 років
ЕПК
ст. 23

04-15 Журнал реєстрації прийому 
громадян заступником начальника
управління – начальником відділу 
контролю та соціальних 
інспекторів, головним державним 
соціальним інспектором

3 роки
ст. 125

04-16 Журнал реєстрації справ, які 
перевіряються з питань 
призначення субсидії

5 років
після

завершення
виплати

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол,
№10 від

18.11.2009р.

04-17 Журнал реєстрації справ, які 
перевіряються з питань 
призначення державних 
соціальних допомог

5 років
після

завершення
виплати

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№10 від

18.11.2009р.

04-18 Журнал реєстрації справ, які 
перевіряються з питань 

5 років
після

Строк
зберігання

встановлено
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призначення та перерахунку 
пенсій

завершення
виплати

ЕПК
Держархіву
Харківської

області
протокол
№10 від

18.11.2009р.

1 2 3 4 5
04-19 Номенклатура справ відділу 

контролю та соціальних 
інспекторів

3 роки
ст. 112в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
управління

05 – ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
05-01 Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, 
накази Міністерства соціальної 
політики України (копії)

Доки не
мине

потреба 

05-02 Протоколи засідань районної 
конфліктної комісії з питань 
призначення державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, надання населенню 
субсидій та пільг для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива 

Постійно
ст. 14 а

05-03 Протоколи районної робочої групи 
з оперативного вирішення питань 
призначення субсидій за 
спрощеним порядком

Постійно
ст. 14 а

05-04 Положення про відділ прийому 
заяв та документів (копія )

Доки не
мине

потреба
05-05 Посадові інструкції працівників 

відділу прийому заяв та 
документів (копії)

Доки не
мине

потреба
05-06 Квартальні плани роботи відділу 

прийому заяв та документів
1 рік

ст. 161
05-07 Щомісячні плани роботи 

спеціалістів відділу прийому заяв 
та документів

Доки не
мине

потреба
ст. 162

05-08 Особові справи одержувачів 5 років Після зняття
одержувача з
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субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива

ст. 676 обліку

1 2 3 4 5
05-09 Особові справи одержувачів усіх 

видів державної соціальної 
допомоги 

5 років
ст. 676

Після зняття
одержувача з

обліку

05-10 Особові справи інвалідів з 
дитинства та дітей-інвалідів, яким 
надається державна соціальна 
допомога

75 років
ст. 675

05-11 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

05-12 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу грошових виплат і 
компенсацій

5 років
ЕПК
ст. 22

05-13 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу грошових 
виплат і компенсацій

5 років
ЕПК
ст. 22

05-14 Листування з підвідомчими 
(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи сектору прийому заяв та 
документів

5 років
ЕПК
ст. 23

05-15 Журнал реєстрації приймання заяв
і документів для призначення усіх 
видів соціальної допомоги

5 років
ст. 700

05-16 Журнал архівних справ 
отримувачів усіх видів соціальної 

3 роки 
після

Строк
зберігання

встановлено
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допомоги
закінчення
журналу

ЕПК
Держархіву
Харківської

області
протокол 

№7 від
17.08.2011р.

1 2 3 4 5
05-17 Журнал видачі особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної 
допомоги

3 роки 
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№7 від
17.08.2011р.

05-18 Журнал реєстрації приймання заяв
та документів для зняття з обліку 
отримувачів соціальної допомоги

3 роки
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№7 від

17.08.2011р.

05-19 Номенклатура справ відділу 
прийому заяв та документів

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
управління

праці та
соціального

захисту
населення 

06 – ВІДДІЛ ГРОШОВИХ ВИПЛАТ І КОМПЕНСАЦІЙ
06-01 Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, 
накази Міністерства соціальної 
політики України (копії)

Доки не
мине

потреба 

06-02 Розпорядження та доручення голів
Харківської обласної державної 
адміністрації та Чугуївської 
районної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба 

06-03 Накази Департаменту соціального 
захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба

06-04 Положення про відділ грошових Доки не
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виплат і компенсацій (копія )
мине

потреба
06-05 Посадові інструкції працівників 

відділу грошових виплат і 
компенсацій (копії)

Доки не
мине

потреба
1 2 3 4 5

06-06 Квартальні плани роботи відділу 
грошових виплат і компенсацій

1 рік
ст. 161

06-07 Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу грошових 
виплат і компенсацій

Доки не
мине

потреба
ст. 162

06-08 Квартальний звіт про надання 
населенню субсидій

3 роки
ст. 296 г

За відсут-
ності річних
– постійно 

06-09 Місячний звіт про надання 
населенню субсидій

1 рік
ст.296 ґ

За
відсутності
квартальних
– постійно

06-10 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

06-11 Норми споживання та тарифи на 
житлово-комунальні послуги, 
котельно-пічне паливо та 
скраплений газ (копії)

Доки не
мине

потреба

06-12 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу грошових виплат і 
компенсацій

5 років
ЕПК
ст. 22

06-13 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу грошових 
виплат і компенсацій

5 років
ЕПК
ст. 22

06-14 Листування з підвідомчими 
(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи відділу грошових виплат і 
компенсацій

5 років
ЕПК
ст. 23

06-15 Журнал реєстрації прийнятих Постійно2 Наказ
Міністерства
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рішень по призначенню усіх видів 
соціальної допомоги

праці та
соціальної
політики

України від
19.09.2006 

№ 345

1 2 3 4 5
06-16 Журнал реєстрації обробки 

заяв/особових справ усіх видів 
соціальної допомоги

3 роки
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№3 від

14.03.2012р

06-17 Журнал обліку видачі посвідчень 
отримувачам соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам; особам, які не мають 
право на пенсію та інвалідам

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол

№10 від
18.11.2009р 

06-18 Переліки уповноважених 
власників (наймачів), яким 
призначено субсидії для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

5 років
ст. 687

Після зняття
одержувача
субсидії з

обліку

06-19 Номенклатура справ відділу 
грошових виплат і компенсацій

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
управління

праці та
соціального

захисту
населення

Чугуївської
райдержадміні

страції

07 - ВІДДІЛ ПО ВИПЛАТІ КОМПЕНСАЦІЙ ТА ГРОШОВИХ ВИПЛАТ
07-01 Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, 
накази Міністерства соціальної 
політики України (копії)

Доки не
мине

потреба 

07-02 Розпорядження голів Харківської 
обласної державної адміністрації 
та Чугуївської районної державної
адміністрації (копії)

Доки не
мине

потреба 

27



07-03
Накази Департаменту соціального 
захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба

1 2 3 4 5
07-04 Положення про відділ по виплаті 

компенсацій та грошових виплат 
(копія)

Доки не
мине

потреба

07-05 Посадові інструкції спеціалістів 
відділу по виплаті компенсацій та 
грошових виплат (копії)

Доки не
мине

потреба

07-06 Протоколи засідань районної ради 
з питань надання матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 
верствам населення

Постійно
ст. 14 а

07-07 Протоколи засідань районної 
комісії з питань надання допомоги
на поховання деяких категорій 
осіб, виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка 
зобов’язалася поховати померлого

Постійно
ст. 14 а

07-08 Протоколи засідань комісії з 
питань надання одноразової 
матеріальної допомоги інвалідам 
та непрацюючим малозабезпе-
ченим особам та документи до них

Постійно
ст. 14 а

07-09 Протоколи районної комісії з 
розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим чи 
внутрішньо переміщеним особам

Постійно
ст. 14 а

07-10 Квартальні плани роботи відділу 
по виплаті компенсацій та 
грошових виплат

1 рік
ст. 161

07-11 Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу по виплаті 
компенсацій та грошових виплат

Доки не
мине

потреба
ст. 162

07-12 Річний звіт з виплати соціальних 
допомог

Постійно
ст. 302 б

28



07-13
Квартальний звіт з виплати 
соціальних допомог

3 роки
ст. 302 г

За
відсутності

річних –
постійно

07-14 Місячний звіт з виплати 
соціальних допомог

1 рік
ст. 302 ґ

За відсутності
річних і

квартальних –
постійно

1 2 3 4 5
07-15 Звіт 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, які 
отримують соціальні допомоги 
(персоніфікований облік) 

75 років
ст. 678

07-16 Особові рахунки одержувачів 
компенсацій та грошових виплат

5 років
ст. 317 б

Після
завершення

виплати
допомоги

07-17 Супровідні описи відомостей на 
виплату пенсій, соціальних 
допомог

5 років
після

завершення
виплати

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол

№10 від
18.11.2009р.

07-18 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

07-19 Заяви громадян про надання 
матеріальної допомоги

3 роки 
ст. 1245

07-20 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу грошових виплат і 
компенсацій

5 років
ЕПК
ст. 22

07-21 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу грошових 

5 років
ЕПК
ст. 22
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виплат і компенсацій
07-22 Листування з підвідомчими 

(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи відділу 

5 років
ЕПК
ст. 23

1 2 3 4 5
07-23 Книга реєстрації видачі разових 

доручень на виплату допомоги та 
компенсацій

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол

№10 від
18.11.2009р.

07-24 Книга обліку пенсій, соціальних 
допомог, поштових відправлень, 
що видаються для доставки 
адресатам

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол

№10 від 
18.11.2009р.

07-25 Журнал реєстрації особових 
рахунків з виплати соціальних 
допомог та компенсацій

5 років
ст. 317

Після
завершення

виплати
допомог та

компенсацій

07-26 Журнал реєстрації заяв про 
отримання допомоги на поховання
непрацюючих працездатних осіб

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол

 №10 від
18.11.2009р.

07-27 Журнал реєстрації заяв про 
отримання одноразової 
матеріальної допомоги інвалідам 
та непрацюючим 
малозабезпеченим особам

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол

№10 від
18.11.2009р.

07-28 Журнал реєстрації видачі довідок 
про перебування на обліку 
отримувачів допомог

3 роки
ст. 122

07-29 Номенклатура справ відділу по 3 роки Після заміни
новими та за
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виплаті компенсацій та грошових 
виплат

ст. 112 в умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу

УПСЗН

1 2 3 4 5
08 - ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ТА ПІЛЬГ

08-01 Закони України, постанови 
Кабінету Міністрів України, 
накази Міністерства соціальної 
політики України (копії)

Доки не
мине

потреба

08-02 Закони України, постанови 
Кабінету Міністрів України, 
нормативні акти щодо соціального
захисту громадян постраждалих 
внаслідок ЧАЕС (копії)

Доки не
мине

потреба

08-03 Накази Департаменту соціального 
захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба

08-04 Розпорядження та доручення голів
Харківської обласної державної 
адміністрації та Чугуївської 
районної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба 

08-05 Положення про відділ соціальних 
гарантій та пільг (копія )

Доки не
мине

потреба
08-06 Посадові інструкції працівників 

відділу соціальних гарантій та 
пільг (копії)

Доки не
мине

потреба
08-07 Протоколи засідання районної 

комісії для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням 
статусу учасника війни 

Постійно
ст. 14 а

08-08 Протоколи засідань комісії з 
питань визначення статусу 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Постійно
ст. 14 а

08-09 Протоколи засідання районної 
комісії по розгляду документів і 
видачі посвідчень громадянам, які 
постраждали внаслідок 

Постійно
ст. 14 а
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Чорнобильської катастрофи 
08-10 Протоколи вручення посвідчень та

вкладок громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

75 років
ст. 685

1 2 3 4 5
08-11 Протоколи засідань районної 

комісії з питань звільнення 
громадян від плати за соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) в структурних 
підрозділах Територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг)
та документи до них

Постійно
ст. 14 а

08-12 Протоколи засідань районного 
комітету забезпечення доступності 
інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури 

Постійно
ст. 14 а

08-13 Квартальні плани роботи відділу 
соціальних гарантій та пільг

1 рік
ст.161

08-14 Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу соціальних 
гарантій та пільг

Доки не
мине

потреба
ст. 162

08-15 Особові справи громадян, які 
постраждали від наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС

Постійно Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№10 від

18.11.2009р.

08-16 Особова справа інваліда, дитини-
інваліда щодо забезпечення 
технічних та інших засобів 
реабілітації

5 років3

після
зняття з
обліку

Постанова
Кабінету
Міністрів

України від
05.04.2012 

№ 321

08-17 Особові справи на компенсаційні 
виплати громадян (на продукти 

5 років Строк
зберігання

встановлено
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харчування, щорічна допомога на 
оздоровлення, на бензин, ремонт 
та технічне обслуговування 
автомобілів, транспортне 
обслуговування)

ЕПК
Держархіву
Харківської
області від
18.11.2009р

№10

1 2 3 4 5
08-18 Акти прийому-передачі 

документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

08-19 Списки громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, які перебувають на 
квартирному обліку для 
забезпечення житлом

75 років
ст. 685

08-20 Заяви про прийняття та зняття з 
обліку громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

75 років
ст. 685

08-21 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу соціальних 
гарантій та пільг

5 років
ЕПК
ст. 22

08-22 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу соціальних 
гарантій та пільг

5 років
ЕПК
ст. 22

08-23 Листування з підвідомчими 
(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи відділу соціальних 
гарантій та пільг

5 років
ЕПК
ст. 23

08-24 Журнал реєстрації заяв на 
забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації 
інвалідів

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
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протокол
№10 від

18.11.2009р.

08-25 Журнал реєстрації посвідчень 
виданих громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

75 років
ст. 685

1 2 3 4 5
08-26 Журнал реєстрації виданих 

довідок громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

75 років
ст. 685

08-27 Журнал реєстрації заяв громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи на одержан-
ня санаторно-курортних путівок

75 років
ст. 685

08-28 Журнал реєстрації заяв громадян 
на виплату відшкодування витрат 
на поховання померлих учасників 
бойових дій

3 роки
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№3 від

14.03.2012р.

08-29 Журнал реєстрації заяв інвалідів 
війни на виплату компенсації за 
невикористану санаторно-
курортну путівку

3 роки
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
 №3 від

14.03.2012р.

08-30 Журнал реєстрації заяв та 
направлень інвалідів, які мають 
право на одержання автомобілів та
виплати компенсації на бензин

3 роки 
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-31 Журнал обліку заяв учасників 
війни та членів сімей загиблих на 
одержання санаторно-курортних 
путівок

3 роки 
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-32 Журнал обліку заяв інвалідів 3 роки Строк
зберігання
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загального захворювання на 
одержання санаторно-курортних 
путівок

після
закінчення
журналу

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

1 2 3 4 5
08-33 Журнал обліку заяв інвалідів 

війни на одержання санаторно-
курортних путівок

3 роки 
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-34 Журнал обліку заяв учасників 
бойових дій на одержання 
санаторно-курортних путівок

3 роки 
після

закінчення
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-35 Журнал обліку нарахування 
компенсацій громадянам, які 
потерпіли від аварії на 
Чорнобильській АЕС

Постійно Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-36 Журнал реєстрації видачі довідок 
дітям війни

3 роки 
ст. 122

08-37 Журнал реєстрації заяв та обліку 
видачі путівок до будинків-
інтернатів

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол
№10 від

18.11.2009р.

08-38 Журнал обліку видачі посвідчень 
учасникам війни

Постійно
ст. 698

08-39 Журнал обліку видачі посвідчень 
сім’ям загиблих та померлих 
ветеранів війни

Постійно
ст. 698

08-40 Журнал реєстрації видачі талонів 3 роки
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на пільговий проїзд інвалідам, 
учасникам та ветеранам війни

ст. 122

08-41 Журнал реєстрації видачі 
посвідчень ветеранам праці

3 роки
ст. 122 

1 2 3 4 5
08-42 Журнал реєстрації заяв інвалідів, 

законних представників дітей-
інвалідів на надання 
реабілітаційних послуг в 
реабілітаційній установі

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол №10
від 18.11.2009р

08-43 Журнал обліку видачі посвідчень 
інвалідам війни

Постійно
ст. 698

08-44 Журнал реєстрації заяв на 
обслуговування громадян 
територіальним центром 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
районної державної адміністрації

3 роки
ЕПК

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол №3

від 14.03.2012р

08-45 Журнал обліку учасників бойових 
дій з числа учасників 
антитерористичної операції  для 
забезпечення путівкою на 
санаторно-курортне лікування

3 роки Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-46 Журнал обліку інвалідів війни з 
числа учасників 
антитерористичної операції  для 
забезпечення путівкою на 
санаторно-курортне лікування

3 роки Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

08-47 Журнал реєстрації заяв учасників 
антитерористичної операції, які 
потребують психологічної 
реабілітації

5 років
ст. 124

08-48 Журнал реєстрації направлень на 3 роки
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відпочинок звільнених у запас 
(демобілізованих) 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній 
операції, у санаторно-курортних 
закладах Харківської області

ст. 122

1 2 3 4 5
08-49 Номенклатура справ відділу 

соціальних гарантій та пільг
3 роки

ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
управління

праці та
соціального

захисту
населення

09 - ВІДДІЛ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА
СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

09-01
Закони України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів
України (копії)

Доки не
мине

потреба

09-02
Положення про відділ автома-
тизованої обробки документації та
соціального моніторингу (копія)

Доки не
мине

потреба

09-03

Квартальні плани роботи відділу 
автоматизованої обробки 
документації та соціального 
моніторингу

1 рік
ст. 161

09-04

Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу 
автоматизованої обробки 
документації та соціального 
моніторингу

Доки не
мине

потреба
ст. 162

09-05

Посадові інструкції спеціалістів 
відділу автоматизованої обробки 
документації та соціального 
моніторингу (копії)

Доки не
мине

потреба

09-06

Акти обміну бази даних 
одержувачів пенсій та допомоги з 
управлінням Пенсійного фонду 
України в Чугуївському районі

10 років

Строк збері-
гання встанов-

лено ЕПК
Держархіву
Харківської

області
протокол №10
18.11.2009р.

09-07 Методичні рекомендації по До
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адресній соціальній допомозі
заміни
новими
ст. 20 б

09-08
Методичні рекомендації по 
”Єдиній заяві”

До
заміни
новими
ст. 20 б

1 2 3 4 5

09-09
Методичні рекомендації по 
призначенню та перерахуванню 
допомог

До
заміни
новими
ст. 20 б

09-10
Методичні рекомендації по 
програмно-технічному комплексу 
“Житлові субсидії”

До
заміни
новими
ст. 20 б

09-11

Методичні рекомендації по 
призначенню та перерахуванню 
компенсацій постраждалим 
внаслідок аварії на ЧАЕС

До
заміни
новими
ст. 20 б

09-12

Методичні рекомендації по 
програмно-технічному комплексу 
“Єдиний державний автоматизо-
ваний реєстр пільговиків”

До
заміни
новими
ст. 20б

09-13
Методичні рекомендації по 
системі “Картка”

До
заміни
новими
ст. 20 б

09-14

Методичні рекомендації по 
прикладному програмному 
забезпеченню інформаційно-
аналітичних систем соціального 
захисту населення

До
заміни
новими
ст. 20 б

09-15 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу 

5 років
ЕПК
ст. 22

09-16 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу 

5 років
ЕПК
ст. 22

09-17 Листування з підвідомчими 5 років
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(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи відділу

ЕПК
ст. 23

09-18

Журнал реєстрації вихідних 
документів, що відправлені 
електронною поштою

3 роки
ст. 122

1 2 3 4 5

09-19

Номенклатура справ відділу 
автоматизованої обробки 
документації та соціального 
моніторингу

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
управління

праці та
соціального

захисту
населення 

10 - ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ ОТРИМУВАЧІВ ПІЛЬГ
10-01 Закони України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів
України (копії)

Доки не
мине

потреба

10-02 Накази Міністерства соціальної 
політики України та інші норма-
тивно-правові документи (копії)

Доки не
мине

потреба
10-03 Розпорядження та доручення голів

Харківської обласної державної 
адміністрації та Чугуївської 
районної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба 

10-04 Накази Департаменту соціального 
захисту населення Харківської 
обласної державної адміністрації 
(копії)

Доки не
мине

потреба

10-05 Методичні листи Департаменту 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації (копії)

Доки не
мине

потреба 

10-06 Протоколи засідань районної 
комісії щодо розгляду питань 
проведення безоплатного капіта-
льного ремонту та першочергового
поточного ремонту приватних 
житлових приміщень осіб, які 

Постійно
ст. 14 а
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мають право на таку пільгу 
10-07 Положення про відділ 

персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг (копія)

Доки не
мине

потреба
10-08 Посадові інструкції спеціалістів 

відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг (копії)

Доки не
мине

потреба

1 2 3 4 5
10-09 Квартальні плани роботи відділу 

персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг

1 рік
ст. 161

10-10 Щомісячні плани роботи 
спеціалістів відділу 
персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг

Доки не
мине

потреба
ст. 162

10-11 Щомісячний фінансовий звіт по 
пільгам (ф 6-пільга, ф 4-пільга)

1 рік
ст. 181 г

За відсутності
річних і

квартальних -
постійно

10-12 Щомісячний статистичний звіт 
щодо створення Єдиного 
державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на 
пільги

1 рік
ст. 302 ґ

За відсутності
річних і

квартальних -
постійно

10-13 Особові справи громадян, які 
мають право на пільги

5 років
після

останньої
виплати

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
20.04.2011р.

10-14 Первинні документи і додатки до 
них, що фіксують факт виконання 
господарських операцій і є 
підставою для бухгалтерських 
записів (розрахунки щодо вартості 
послуг, наданих пільговикам, 
форма 2 – пільга )

3 роки
ст. 3361

1.  За  умови  завер-
шення  перевірки
державними
податковими
органами  зпитань
дотримання
податкового
законодавства, а для
органів  вико-навчої
влади,  державних
фондів, бюджет-них
організацій,
суб’єктів  господ-
дарювання  дер-
жавного  сектору
економіки,  під-
приємств  і  орга-
нізацій,  які  отри-
мували  кошти  з
бюджетів  усіх
рівнів  та  держа-
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вних  фондів  або
використовували
державне  чи
комунальне
майно, – ревізії,
проведеної  орга-
нами державної 
контрольно-реві-
зійної служби за 
сукупними
показниками
фінансово-
господарської
діяльності.  У  разі
виникнення спо-

1 2 3 4 5
рів  (суперечок),
порушення  кри-
мінальних  справ,
відкриття  судами
провадження  у
справах –  збері-
гаються  до  ухва-
лення остаток-ного
рішення.
Документи,  які
містять інформа-цію
про  фінансові
операції,  що  підля-
гають  фінансовому
моніторингу – 5 р

10-15 Акти звіряння розрахунків з 
підприємствами та організаціями 
по наданню пільг

3 роки
ст. 324

10-16 Акти прийому-передачі 
документів, що містять публічну 
інформацію

5 років
ЕПК

Строк зберігання
встановлено ЕПК

Держархіву
Харківської

області,
протокол №4
від 25.05.2011

10-17 Списки осіб, які мають право на 
отримання компенсації за пільгове
тверде паливо та скраплений газ

3 роки
після

заміни
новими

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
13.03.2012р. 

10-18 Листування з Департаментом 
соціального захисту населення 
Харківської обласної державної 
адміністрації з профільних питань 
роботи відділу персоніфікованого 
обліку отримувачів пільг

5 років
ЕПК
ст. 22

10-19 Листування з Чугуївською 
районною державною 
адміністрацією з профільних 
питань роботи відділу 

5 років
ЕПК
ст. 22
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персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг 

10-20 Листування з підвідомчими 
(підпорядкованими) та іншими 
організаціями з профільних питань
роботи відділу персоніфікованого 
обліку отримувачів пільг 

5 років
ЕПК
ст. 23

10-21 Журнал реєстрації повідомлень 
про реєстрацію смерті громадян

3 роки 
ст. 122

1 2 3 4 5
10-22 Журнал реєстрації осіб пільгової 

категорії громадян
5 років Строк

зберігання
встановлено

ЕПК
Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

10-23 Журнал обліку житлових будинків
та квартир осіб, які мають право 
на проведення безоплатного 
капітального ремонту

3 роки 
ст. 122

10-24 Журнал обліку видачі довідок про 
взяття на облік внутрішньо 
переміщених осіб

3 роки
ст. 122

10-25 Журнал реєстрації довідок про 
право на отримання пільг з 
урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу

5 років Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
14.03.2012р.

10-26 Журнал реєстрації приймання заяв
і документів для призначення усіх 
видів соціальної допомоги

5 років
ст. 700

10-27 Реєстраційна книга видачі 
посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї

5 років
після

закінчена
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 
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№3 від
26.03.2014р.

10-28 Реєстраційна книга видачі 
посвідчення дитини з багатодітної 
сім’ї

5 років
після

закінчена
журналу

Строк
зберігання

встановлено
ЕПК

Держархіву
Харківської

області
протокол 

№3 від
26.03.2014р

1 2 3 4 5
10-29 Номенклатура справ відділу 

персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг 

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
управління

праці та
соціального

захисту
населення

Чугуївської
районної

державної
адміністрації

Заступник начальника управління                                   Д.В. БОНДАРЕНКО

“ ___ ” _____________  2015 року

СХВАЛЕНО                                                           
Протокол засідання ЕК                                           
управління праці та соціального                          
захисту населення Чугуївської                             
районної державної адміністрації

від “ _____ ” ____________ 2015 року № _____
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ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИС 

про категорії та кількість справ, заведених у 2016 році в управлінні праці та
соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації

За строками зберігання Усього У тому числі
таких, що

переходять
з

позначкою
“ЕПК”

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

Відповідальна за діловодство _______________ А.М.Горшкова

“_____” ____________20_____р.

Підсумкові відомості передано в архів управління

“_____” _____________20_____р.
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