
Чугуївська районна
державна адміністрація
Харківської області

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови
районної державної адміністрації
________________Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
«16»___________грудня          2015 рік

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ АПАРАТУ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                          
________№_______________                                            
на 2016 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
Відділ з питань надання адміністративних послуг Чугуївської районної

державної адміністрації 
01 - Організація роботи та планування відділу з питань надання

адміністративних послуг Чугуївської районної державної адміністрації 
01-01 Закони  Верховної  Ради

України,  укази  Президента
України (копії)

Доки не мине
потреба

01-02 Розпорядження  голови
районної  державної
адміністрації (копії)

Доки не мине
потреба

01-03 Положення про відділ  з питань
надання  адміністративних
послуг  Чугуївської  районної
державної адміністрації (копії)

Доки не мине
потреба

Оригінал зберігається в  
розпорядженнях з 
основної діяльності

01-04 Посадові  інструкції
працівників відділу  з  питань
надання  адміністративних
послуг  Чугуївської районної
державної адміністрації 

5 років
ст. 43

Після заміни новими

01-05 Документи  (довідки,  доповіді Доки не мине



Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кіль-
кість
справ
(томів,
частин)

Строк
зберігання

справи (тому,
частини) і

номер статті
за  переліком

Примітка

тощо)  на  засідання  колегії
районної  державної
адміністрації (копії)

потреба

01-06 Квартальні  плани  роботи
відділу  з  питань  надання
адміністративних  послуг
Чугуївської районної державної
адміністрації

1 рік
ст. 161

01-07 Щомісячні  плани  роботи
відділу  з  питань  надання
адміністративних  послуг
Чугуївської районної державної
адміністрації

Доки не
мине

   потреба
ст. 162

01-08 Звіти  про  виконання
квартальних  планів  відділу  з
питань  надання
адміністративних  послуг
Чугуївської районної державної
адміністрації

1 рік
ст. 299

01-09 Звіти  про  виконання
щомісячних  планів  відділу з
питань  надання
адміністративних  послуг
Чугуївської районної державної
адміністрації

1 рік
ст. 299

01-10 Листування  з  Харківською
обласною  державною
адміністрацією  щодо  надання
адміністративних послуг (копії)

5 років ЕПК
ст. 22

01-11 Звернення  громадян
(пропозиції,  заяви,  скарги)  та
документи з їх розгляду (копії)

Доки не мине
потреба

Оригінали зберігаються
в  загальному  відділі
апарату

01-12 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

01-13 Запити на публічну інформацію 5 років Строк  зберігання
встановлено  ЕПК



Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кіль-
кість
справ
(томів,
частин)

Строк
зберігання

справи (тому,
частини) і

номер статті
за  переліком

Примітка

та копії відповідей на них Держархіву Харківської
області  протокол  №4
від 25.05.2011

01-14 Акти  прийому-передачі
документів,  що  містять
публічну інформацію,  створені
у  структурних  підрозділах
районної  державної
адміністрації (копії)

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

01-15 Журнал  реєстрації  особистого
прийому громадян начальником
відділу з  питань  надання
адміністративних  послуг
Чугуївської районної державної
адміністрації

3 роки
ст. 125

01-16 Журнал  реєстрації  пропозицій,
заяв і скарг громадян

5 років
ст. 124

01-17 Журнал  реєстрації  запитів  на
інформацію та копії відповідей
на них (копії)

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

01-18 Книга скарг та пропозицій 5 років,
ст. 124

01-19 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

02- Документи адміністраторів відділу з питань надання адміністративних
послуг Чугуївської районної державної адміністрації 

02-01 Регламент  Центру  надання
адміністративних  послуг  при
Чугуївській  районній
державній адміністрації (копія)

Доки не мине
потреба

Оригінал  зберігається  в
розпорядженнях  голови
районної  державної
адміністрації   

02-02 Звернення  (заяви  фізичних  та
юридичних осіб  щодо надання
адміністративних  послуг),
результати  надання
адміністративних послуг (копії)

5 років,
ст. 82 б



Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кіль-
кість
справ
(томів,
частин)

Строк
зберігання

справи (тому,
частини) і

номер статті
за  переліком

Примітка

02-03 Журнал  реєстрації
адміністративних послуг

5 років,
ст. 124

03- Документи державних адміністраторів відділу з питань надання
адміністративних послуг Чугуївської районної державної адміністрації 

03-01 Дозвільні  справи  суб’єктів
господарювання  щодо
отримання  документів
дозвільного характеру

5 років,
після

закінчення
строку дії
дозволу

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

03-02 Журнал  обліку  реєстрації  заяв
та  документів,  необхідних  для
видачі  документів  дозвільного
характеру,  які  подає  суб’єкт
господарювання  або
уповноважена  ним  особа
державному  адміністратору
дозвільного офісу

5 років,
після

закінчення
журналу

Строк  зберігання
встановлено  ЕПК
Держархіву Харківської
області, протокол  №2
від 11.03.2009 

03-03 Журнал  обліку  проведених
спільних обстежень

5 років, 
після

закінчення
журналу

Строк  зберігання
встановлено  ЕПК
Держархіву Харківської
області, протокол  №2
від 11.03.2009 

Начальник загального відділу
апарату районної державної адміністрації                            В.О. Герман

“14” грудня   2015р.

        
С Х В А Л Е Н О П О Г О Д Ж Е Н О

Протокол засідання ЕК      
Чугуївської районної
державної адміністрації                      

Протокол засідання                                 
ЕПК Державного
архіву Харківської області

 від “14” грудня   2015  № 3          від “14” грудня   2015  № 3
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