
,,J:*'':']-'-:

. .,-l":i]l,ii|:}1!-

ЧугуiЪський районний центр соцiа_пьних служб
для сiм'i, дiтей та молодi
(ЧуryiЪський РЩСССДИ)

НОМЕНКЛАТУРА сIIрАв
Np&

20l8

Перелiк типових документiв, що створюютъся пiд час дiяльностi державних
органiв та органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприемств та
органiзацiй, iз з€вначенням cTpoKiB зберiгання документiв, затверджений
нак€Lзом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд |2,04.2012 року J\b 57815,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни |7.04.20|2 року За Jф

57 1/20884 (iз змiнами).

до гrл9ссдл
'Z4.В.Р'ябiнiна

на к

Iндекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

кiлькiсть
справ
(ToMiB,
частин)

Строки
зберiгання

справи (тому,
частини) i

номер статей за
перелiком

Примiтки

1 ) 3 4 5

01 -Докуменmuзосновно i Diя,цьносmi'
01_01 Закони, постанови,

рiшення Верховноi
Ради УкраiЪи,
Укази, розпорядження
Президента УкраiЪи,
,Щекрети, постанови,
розпорядження
Кабiнету MiHicTpiB
Украiни (копii)

!оки не мине
потреба

01-02 Розпорядження голiв
обласних, районних
державних
адмiнiстрацiй з питань
органiзацiйноi роботи
(копiТ)

!оки не мине
потреба



-г

1 2 3 -l 5

01_0з Нацiональнi,
державнi, галузевi та

регiональнi цiльовi
програми за
напрямками
дiялъностi центрiв
соцiа-шьних служб
для ciM'T, дiтей та
молодi
(копii)

.Щоки не
мине

потреба

01-04 Положення про
ЧугуiЪський
районний центр
соцiальних служб
для ciM'i, дiтей та
молодi (копiя)

.Щоки не
мине

потреба

Оригiна-п
зберiгаеться пiд
розпорядженням
голови
райдержадмiнiстрачii
з основноТ дiяльностi

01_05 Посадовi iнструкцii
спецiалiстiв центру

5 poKiB ЕIIК
ст.4З

пiсля замiни новими

01-06 Посадовi iнструкцii
фахiвцiв iз
соцiальноi роботи
центру

t

poKiB ЕПК
ст.43

пiсля замiни новими

01_07 Накази директора
центру з основноi
дiяльностi

Постiйно
ст.lб а

01-08 колективний
договiр мiж
адмiнiстрацiсю i
трудовим
колективом
Чугуiвського
районного центру
соцiальних спужб
для сiм'i, дiтей та
молодi

Постiйно
ст. З95

01_09 ,Щоговори, угоди про
спiвпрацю з iншими
органiзацiями

5 poKiB
ст. l 14



1 ) 3 4 5

01_10 Щокументи (плани,
довiдки, листування
тощо) з питань
забезпеченнrI
доступу до
публiчноi iнформацii

5 poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПК

Щержархiву
XapKiBcbKoT областi
протокол Jф 4 вiд

25.05.1 1

01-1l Iнструкцiя з
дiловодства (копiя)

Щоки не
мене

потреба

Оригiнал
. зберiгасться у

наказах з основнот
дiяльностi

01-12 запити та копii
вiдповiдей на
публiчну
iнформацiю

рокlв Строк зберiгання
встановлено ЕПК

.Щержархiву
XapKiBcbKoi областi
протокол JЪ 4 вiд
25.05.1 l

01-1з Акти прийому
передачi документiв
що мiстять публiчну
iнформацiю

poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПК

,Щержархiву
XapKiBcbKoi областi
протокол Jф 4 вiд
25.05.1 1

01-14 Заяви та скарги
громадян особистого
та другорядного
характеру та
докуМенти з ik
розглядY

5 poKiB
ст. В2 б

У разi неодноразо-
вогозвернення-5р.

пiсля останнього
розгляду

01-15 Листування з
Харкiвським
обласним центром
соцiальних служб
для ciM'i, дiтей та
молодi з профiльних
питань дiяльностi

poKiB ЕПК
ст.22

01-1б Лисryвання з
Чугуiвською
районною
державною
адмiнiстрацiею та
виконкомами
сiльських та
селищних рад з
профiльних питань
дiяльностi

poKiB ЕПК
ст.22
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01-17 Листування з
освiтнiми
навч€tпьними
закладами з
профiльних питанъ
дiяльностi

З роки
ст.26

01-18 Листування з
органiзацiями та
установами з
основних питань
дiяльностi

poKiB ЕПК
ст.22

01-19 Журнал реестрацii
накz}зiв директора
центру з основноi
дiялъностi

Постiйно
ст.|2| а

01-20 Журнал реестрацiТ
вхiдних документiв

3 роки
cT.l22

01-2l Журнал реестрацii
вихiдних документiв

З роки
cT.l22

01-22 | Журнал прийомуl,^
l 
громадян

l директором

3 роки
cT.L25

01-2з Журнал реестрацii
теrцефонограм

1 piK
cT.126

01-24 Журнал облiку
печаток та штампiв

З роки
ст. l 0З4

01-25 Журнал облiку
запитiв на публiчну
iнформацiю

5 poKiB
ст.88

01-26 Журнал реестрацii
договорiв, угод про
спiвпрацю з iншими
органiзацiями

5 poKiB
ст.З52

0|-27 Номенклатура справ
центру

5 poKiB
ст. lI2a

Пiсля за:r,tiни lIовими
та за умови
скJIадення зведених
описiв справ

02 - Докvменmu вiddiлу соцiа.lьно'i робоmu
02_0l Мiсячнi, KBapTa-rrbHi

плани роботи центру
з основноТ дiяльностi

piK
l61ст.

02_02 Рiчнi плани роботи
центру з основноТ
дiяльностi

Постiйно
ст.157 а

За наявностi вiдповt-
днихзвiтiв-5р.



рiчний статистичний
iнформацiйно-
аналiтичний звiт

Постiйно
ст.З02 б

Квартальнi
статистичнi та
iнформацiйно-
аналiтичнi звiти

3 роки
ст.З02 в

За вiдсутностi
рiчних, пiврiчних -
постiйно

Мiсячнi сruти.rич"i
та iнформацiйно-
аналiтичнi звiти

l piK
ст.302 г

За вiдсутностi рiч-
них, пiврiчних, квар-
таJIьних - постiйно

02_06 .Щокументи
(реестрацiйна картка,
положення, плани
роботи шкiл
волонтерiв,
iнформацiя про
проведену роботу,
навч€Llrъна робота та
iH.) про волонтерсъку
дiяльнiсть

5 poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПк
Щержархiву
XapKiBcbKoT областi
протокол }lb 4 вiд
l З.05.2009п.

02-07 Щокументи (облiково
статистичнi картки,
списки осiб з числа
дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених
батькiвсъкого
пiклування) (копii

,.Щоки не мине
потреба

02-08 Щокументи (

ре€страцiйна картка,
положення, план
роботи, графiк
прийому |ромадян,
матерiа;lи роботи та
iH.) про роботу
консулътацiйного
пункту при
пологовому
вiддiленнi LРЛ

5 poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПК
протокол
Щержархiву
XapKiBcbKoi областi
Ng4
вiд 13.05.2009р.



02-09 Щокументи (
реестрацiйна картка,
положеЕня, план
роботи, графiк

}риЙому |ромадян та
iH.) про робоry
служби соцiалъноi
пiдтримки ciM'i

Строк зОфБан""
встановлеЕо ЕПк
[ержархiву
XapKiBcbKoi областi
протокол М 4 вiд
13.05.2009р.

02-1 0 ,Щокуменr"(..rра",
соцr€шIъного
супроводу, банк
даних сiмей та осiб,
якi опинились у
складних життевих
обставинах, банк
даних сiмей та осiб,
якi знаходяться пiд
соцiалъним
супроводом, акти
соцiалъних
lнспектувань та iH.)
про роботу з сiм'ями
та оообами, якi
опинились у складних
життевих обставинах

5 poKiB
З дня

припинення
соцiа-шъного
супроводу

Строк зОфБання
встановлено ЕПК
Державного apxiBy
XapKiBcbKoi областi
протокол Р 4_ вiл
13.05.2009

02-11 !окументи ( копii
особових справ та iH.)
про роботу з
прийомними сiм'ями
та дитячими
будинками сiмейного
типу

5 poKiB
Пiсля

досягнення
дитиною

повнолiття

Строк зберiгання
встановлено ЕПК
,Щержархiву
XapKiBcbKoT областi
протокол j\Ъ 4 вiд
13.05.2009



1 2 3 4 5

02-|2 ,Щокументи (плани

роботи, iнформацiя
про проведену роботу
та iH.) по роботi з
неповнолiтнiми та
молоддю, якi
звiльнилися з мiсць
позбавлення волi, та
засуджених до
покарання, не
пов'язаних з
позбавленням волi

5 poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПк
.Щержавного apxiBy
XapKiBcbKoi областi
протокол Jф 4 вiд
l3.05.2009p.

02-1з Списки осiб, якi е
учасниками АТО,
демобiлiзованi або
загинули в зонi АТО
(копii)

,Щоки не мине
потреба

02-14 Картка облiку роботи
з особами якi с
учасниками АТО,
сiм'ями, в яких члени
ciM'i демобiлiзованi
або загинули в зонi
Ато 

!,

5 poKiB з дня
закриття
картки

отримувача
послуг

ЕIаказ

!ержсочслужби вiд
24.05.2007р. Jф 24
(п. 5,3)

02-15 Списки внутрiшньо
перемiщених осiб,
сiмей (копii)

,Щоки не мине
потреба

02-16 Картка облiку роботи
з внутрiшньо
перемiщеними
особами, сiм'ями

5 poKiB з дня
закриття
картки

отримувача
послуг

Наказ

!ержсоцслужби вiд
24.05.2007р. JФ 24
(п.5.3)

02-|7 Листування з
органами мiсцевого
самоврядування по

роботi з особами з
числа дiтеЙ-сирiт та
дiтей, позбавлених
батькiвського
пiклування

poKiB ЕПК
ст.22



г

1 ) 3 4 5

02-18 Листування з
Управлiнням працi та
соцiального захисту
населення ЧуryiЪськоi
районноТ Щержавноi
Адмiнiстрацii, щодо
цiльового
використаннrI
державноi допомоги
при народженнi
дитини

5 poKiB ЕПК
ст.22

02-|9 Лисryвання з

державними органами
та органами
мiсцевого
самоврядування IIро

роботу з особами,
сiм'ями, якi е

учасниками АТО, в
яких члени ciM'i
демобiлiзованi або
загинули в зонi АТО

poKiB ЕПК
ст.22

02-20 Журнал облiку сiмей,
якi опинилися у

г

складних життевих
обставинах

poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПК
,Щержавного apxiBy
XapKiBcbKoT областi
протокол JФ _4_ вiд
25.05.20]'I

02-2l Журнал облiку осiб,
якi опинилися у
складних житт€вих
обставинах

poкlB Строк зберiгання
встановлено ЕПК
.Щержавного apxiBy
Харкiвськоi областi
протокол Jф _4_ вiд
25.05.20]lI

02-22 Журнал облiку
особових справ
соцiа-пьного
супроводу сiмей i
осiб, якi опинилися у
скJIадних життсвих
обставинах

5 poKiB Строк зберiгання
встtIновлено ЕПК
,Щержавного apxiBy
XapKiBcbKoi областi
протокол Jф _4_ вiд
25.05.2011

02-2з Журна_lr облiку осiб з

приводу жорстокого
поводження з дiтьми,
насильства в ciM'i або
загрози ix вчинення

рокlв Строк зберiгання
встановлено ЕПК
,Щержавного apxiBy
Харкiвськоi областi
протокол Ns _4_ вiд
25.05.20|l
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02-24 Журнал облiку
неповнолiтнiх та
молодi, якi
звiльнилися з мiсць
позбавлення волi

рокlв UTpoK зоерrr,ан

встановлено ЕПк
.Щержавного apxiBy
XapKiBcbKoT областi
lrротокол Ns _4_ вiд
25.05.2011

02-25 Журнал облiку
неповнолiтнiх та
молодi, засуджених
до покарань, не
пов'язаних з

позбавленням волi

poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПК
.Щержавного apxiBy
XapKiBcbKoT областi
протокол Ns _4_ вiд
25.05.201 1

02-26 Журнал реестрацtt
наданих групових
консультацiй у
рамках роботи
Консультацiйного
пункту при
пологовому будинку

5 poKiB Строк зберiгання
встановлено ЕПк
,Щержавного apxiBy
Харкiвськоi областi
протокол Ns _4_ вiд
25.05.20i 1

Строк зберiгання
встановлено ЕПк
.Щержавного apxiBy
XapKiBcbKoi областi
протокол Ns _4_ вiд
25.05.20 l l

02-21 Журнал облiку сiмей,
якi опинилися у
складних життевих
обставинах

5 poKiB

02-28 Витяг з номенклатури
справ

З ооки | lllсля замlни нOtsими

ст. l 12 в l ,u за умови
l передавання справ

| до apxiBy цунтрУ

03 - Робоmа з u

0з_01 Накази директора
центру з особового
скпяпv

75 poKiB
ст.16 б

0з-02 Накази директора
центру про надання

щорiчних
оплачуваних
вiдпусток та
вiдпусток у зв'язку з

навчанням

5 poKiB
ст. 16 в

5 poKiB
ст. 16 в

03-03 Накази директора
центру про надання
короткострокових
вiдрядженъ

03-04 Особова справа
диDектора центру

Постiйно
ст. 493а



a

пiсля звiльнення

Зберiгаrоться у
особових справах.
Ti, що не ввiйшли
до особоврIх справ -

5 poKiB.

Журнал облiку руху
трудових книжOк та
вкладок до них
Журнал облiку

робочого T 8су

50 poKiB
ст.530 а

1 piK
ст, 408

пiсля звiльнеrrня75 poKiB
ст. 49ЗвlrрацiвЕикiв ц
75 poKiB
ст. 493в

Особовi справи

фахiвцiв iз соцiальноi

Що
запитання, не
затребуванi
tTe менше 50

poKiB
ст. 50В

Трудовi книхdки

Щокументи (вiдryки,
характеристики,
атестацiйнi анкети,
листи тощо)

75 poKiB
ет.6З7

75 poKiB
cT"I2i б

5 poKiB
ст. l21 в

XtypHerrr реестрачiТ
наказiв з особовогсl

Пtурнал реестрацii
наказiв про надання
rцорiчних
оплачуваних
вiдпусток та

.t!
вiдпусток у зв'язку з
навчанtшм

0з_10

5 poKiB
ст. l21 в

75 poKiB
ет.528

Журнал ре€страц11
ваказiв про
короткоотllоковi
вiдрядrкення

особових спраts

03_14

]



l 2 3 4 5

03-15 Журна.пи перевiрки
стану облiку вiйсько-
возобов'язаних i
призовникiв

З роки
ст,6]|

0з-16 Витяг з номенклатури
справ

3 роки
cT.l12B

Пiсля заI,I1ни

новими та за }мови
передавання справ

до apxiBy центру

04 - Бухzшtmерськiй облiк
04-01 Штатний розпис та

перелiк змiн до нього
Постiйно

ст.ЗJа
04-02 Рiчний кошторис

доходiв та видаткiв
Постiйно
ст.193а

04-03 Рiчний
бухга-гlтерський звiт i
ба-панс та
пояснюваrrьнi
записки до них

Постiйно
ст,296 б

04-04 Квартаrrьний
бухга_гrтерський звiт i
баланс та
пояснюъатrьнi
записки до них

3 роки
ст,296 г

За вiдсутностt

рiчних. пiврiчних
постiйно

04-05 Особовi рахунки
працiвникiв

75 poKiB
ст.317 а



-.

04-06 .Щокументи
(протоколи засiдань
iнвентаризацiйних
комiсiй, iHBeHTapHi
описи, акти, звiряльнi
вiдомостi) про
iнвентаризацiю

За умови
завершення пе-

ревiрки державними
податковими
органами з питань
дотримання подат-

давства, а для орга-
HiB виконавчоi вла-
ди, державних фон-
дiв, бюджетних ор-
ганiзацiй, суб'ектiв
господарювання
державного сектору
економiки, пiд-при-
емств i органiзацiй,
якi отримуваJ,Iи кош-
ти з бюджетiв ycix
piBHiB та державних
фондiв або викорис-
товували державне
чи комунаJIьне май-
но, - ревiзii, прове-
деноТ органаN{и

державного
фiнансового
контролю за сукуп-
ними покапникаI4и

фiнансово-господар-
ськоТ дiяльностi. У
разi виникнення спо-
piB (суперечок), по-
рушення кримiналь-
них справ, вiдкриття
судаNrи провадження
у справах - зберiга-
ються до ухваIIення
остаточного рiшення2-
лок}менти. якI Mlc-

тять iнформацiю про

фiнансовi операцii,
що пiдлягають
фiнансово-му
монiторингу, - 5 р.

Акти документ€lлъних
ревiзiй фiнансово -
господарськот
дiяльностi

5 poKiB
ст.341



/
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04-08 Розрахунково-
платiжнi вiдомостi на
видавання заробiтноi
плати, гонорарiв,
матерiальноi
допомоги та iнших
виплат

3 роки
ст.317

За вiдсутностi
особових paxyHKiB -
75 р.

04-09 Оборотнi вiдомостi 3 роки
ст.351

Щив.04-06

04-10 ,Щокументи (копii
звiтiв, витяги з
протоколiв, висновки
) про виплату
допомоги, пенсiй,
оплату листкiв
непрацездатностi з

фонду соцiального
страхyвання

3 роки
ст,З20

04-1 1 головна книга 3 роки
ст.351

Щив.04-06

04-12 IHBeHTapHi картки
основних засобiв

3 роки
ст. З51

!ив.04-06

04-1з Лист}вання з

фiнансовими
органаNiIи, банками,
пiдприсмствами,
установами,
органiзацiями з
бухга-гrтерського
облiку та звiтностi

3 роки
ст.З49

04-14 Журнал облiку
основних засобiв

3 роки
ст.351

,.Щив.04-06

04-1 5 Журнал облiку
листкiв
непрацездатностi з

фо"ду соцiального
страхування

3 роки
ст,7З9



1 2 3 4 5

04-Iб Журнал реестрацii
платiжних дор)п{ень

3 роки
ст.352 г

Див.04-06

04-17 Витяг з
номенклатури справ

З роки
cT.l12B

пiсля замiни та за

р{ови передавання
справ до apxiBy
центDу

05 - Докуменmu apxiBy
05-0I 

| Положення про ЕК
| (копiя)

,,Щоки не
мине

потреба

Оригiнал
зберiгасться пiд
наказом директора з
основноi дiяльностi

05-02 Протоколи засiдання
Ек

Постiйно
ст. i4a

Оригiнал
зберiгасться пiд
наказом директора з

основнот дiяльностi
05-03 Справа фо"ду

(iсторична довiдка,
доповнення до неi,
акти перевiряння
наявностi справ, акти
передачi докучлентiв
на державне
зоерlганнrl, акти про
видiлення до
знищення
документiв)

Постiйно
ст. l З0 У разi лiквiдацii

органiзацii
передаються до
районноТ держазноТ
адмiнiстрацii

05-04 .Щокументи (акти,
довiдки) про
пiдсумки перевiрок
архiвними
установами стану
дiловодства та
apxiBHoi справи

5 poKiB
ст.1 13

05-05 Описи справ
постiйного зберiгання

Постiйно
ст. l37 а

05-06 Описи справ з
особового складу

3 роки
ст. lЗ7 б

Пiсля знищення
справ

05-07 Паспорт apxiBy 3 роки
ст. 1З1

пiсля замiни новими

05-08 Книга облiку
надходження та
вибуття документiв
apxiBy

Що
лiквiдацii
органiзацii

ст. lЗ9



Реестр описiв До
лiквiдацii
органiзацii

ст.139
Книга видавання
справ з
архiвосховища

Лi!.- , закiнчення
жyPHaJIy та
поЁOрнення

документiв до apxiB
Витяг з
номенклатури справ

пiсля заrrлiни та за
умови передавання
справ до apxiBy

Юрисконсулът
ЧугуiЪського РЦС С СД,{,
вiдповiдальний за дiловодство
<<_ф> рtr 2017року

Юрисконсулът
ЧугуiЪсъкого РЦСССД4,
вiдпо_вЩшьний за apxiB

И Т.В.МусЪвiч

схвАлЕно t,,

Протокол засiдання ЕК
чрцсссдI\4

вiд -4-аf. flа*z N9, ёz

Т.В.Мусевiч

- ,O-/"z,e_

ПОГОДЖЕНО
Протокол засi


