
ЧуryiЪський районний центр соцiалыrих служб
для ciM'T, дiтей та молодi
ЧуryiЪська районна державна адмiнiстрацiя

НОМЕНКЛАТУРА
/с а. ldrб м

спрАв
1

на 2017 ni

ПеРеЛiК ТИПоВИх документiв, що створюlоться пiд час дiяльностi дер)l(авнj.lх
ОРГаНiВ Та Органiв мiсцевого самовряlIування, iнших установ, пiдпlэисмств 1,а

ОРГаНiЗаЦiЙ, iЗ ЗаЗначенням cTpoKiB зберiгання документiв вiд 12.04.20l2 року
J\b 57815 Зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 17.04.2012 року за
Jф 5711208В4 (iз змiнами).

l

к

Iндекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

кiлькiсть
справ
(ToMiB,
частин)

Строки
зберiганняl

справи (TtlMy,
.lастини) i

номер стаt,геii за
перелiкопr

Примir,ки

1 2 J 4 5

0 l - fокулlенmu з ocHoBHoi' diяльttоcttti
01-01 Закони, постанови,

рiшення ВерховноТ Ради
Украiни,
Укази, розпорядження
Президента УкраТни,

{екрети, постанови,
розпорядження Кабiнету
MiHicTpiB Украiни (копii)

{оки не мине
потреба

01-02 Розпорядлсення голiв
обласних, районних
державних адмiнiстрацiй з
питань органiзацiйноI
роботи (копii)

.Щоки не мине
потреба



1 2 J 4 )
01-03 Нацiональнi, державнi,

галузевi та регiональнi
цiльовi програми за
напрямками дiяльностi
центрiв соцiальних слуя<б

для ciM'T, дiтей та молодi
(копii)

Щоки не Mинe
потреба

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

Щоки не мине
потреба

Оригiнал зберiгаетьсlt
пiд poзпoprli_(iкelII,IrlN.l

голови

райдержадмiнiст,llаLtii' з

осгtовноi дiял t,I t oc,I,i

01-05 посадовi iнструкцii
спецiа-lliстiв центру

5 poKiB ЕГ[К
ст.4З

Пiсля замiни l loB1.1r\1 l.,l

01-0б Посадовi iнструкцii
фахiвцiв iз соцiальноi
роботи центру

5 poKiB ЕГtК
ст.4j

Пiсля замirt и lIol,}14]\4 Il .

0 1_07 Накази директора центру
з основноi дiяльностi

Постiйно
ст.lб а

01-08 Itолективний договiр мiж
адмiнiстрацiею i
трудовим колективом
Чугуiвського районного
центру соцiа_llьних служб
для сiм'i, дiтей та молодi

Постiйно
ст. З95

01-09 Полояtення про ЕК
(копiя)

flоки не M}IHе

потреба
Оригiнаrr зберiгас,гьсяt
пiд наказом дl.{ректора з

основноj'дiяrl bHocTi

01-10 Полояtення про архtвний
пiдроздiл (копiя)

ffоки не MI.IHе

потреба
Оригirrал зберiгасr:ьсlt
пiд наказом директора з

основноi дiялыtос,I,i
01-1 l Протоколи засiдання ЕК Постiйно

ст. l 4а
Оригiнал зберiг:lстьсlt
пiд t-lаказом диреl{тора з

oclroBttt-,l' дill.'l 1,1l.,c l i

01_12 !оговори, угоди про
спiвпрацю з iншими
органiзацiями

) poкlB.
ст. 1 ]4

01-13 !окументи (плани,
довiдки, листування
тоrцо) з питаFIь
забезпечення доступу до
публiчноi iнформачii

) poкlB Строк зберiгztннlt
встаJJоI]лено ЕГIl(

Щержархiву
Харкiвськоi об,пастi

протоI(оJI М 4 вiд
25.05. l 1



I 2 _l-,J

0l |4 Iнструкцiя з дiловодства
(копiя) flоки не мене

потреба
Oplr гirл.r,lr збсрi r lсi..я л

наI(азах з tlcHtlBbloi

01-15 запити та копii
вiдловiдей на публiчну
iнформацirо

5 poKiB Строк зберiганняr
встаIIовлеttо EllK

f{eplrtapx iBy
ХzLркiвсыtоl' обrrас.гi
про,l оliол },(r -l rзi. t

)i пi l1
0I-1б Акти прийому перелачi

документiв шо мiстять
гtублiчну iнформацilо

5 poKiB Строк збс;liгалtгlrt
встановлеItо ЕГjl{

f(epirtapxirlv
X:rprtiBcbttoj' сlб-цас.r-i

про гоI(ол М ] Bi. r

f i nq ] l

01-17 Заяви та скарги громадян
особистогоf@
другоряднфо характеру
та доку}.1егКи з [х

розгляду

5 poKiB
ст. 82 б

У разi неодljоразового
зверFlенllя - 5 р. гliсляI
остаFIнього i]оз-гJIriду

0]-i8 Листування з
Харкiвським обласним
центром соцiальних
слутсб для ciM'i. дiтей та
молодiз профiльних
питань дiяльностi

poKiB ЕГtК
ст.22

0]_l9 Листування з
Чугуiвською районною
державноIо
адмiнiстрацiсю та
виконкомами сiльських
та селиLцних рад з
профiльних питань

poKiB ЕГIК
ст.22

0i-20 Листування з освiтнiми
навчальними закладами з
профiльних питаlIь
дiяльностi

З роки
ст.26

01-21 Листування з
органiзацiями та
установами з основних
питань

5 poKiB ЕГIIt
ст.22

01-22 Журнал ресстрацii
наказiв директора центру
з основноiдiяльностi

Постiйн<l
ст.121 а

0l -23 Журна"т ресстрацiТ
вхiдних документiв

З роки
ст.122



Пtурнал реестрацiТ
в ихlдних док\..д,Iентlв
Журна-гr прийому
громадян

1 piK
ст. l 2б
3 роки
ст. l 0З4

Журнал облiку печаток
та штампiв
Журнал облiку запитiв на
публiчну iнформацiю
Журнал р@страцii
договорiв.lr,гол про
спiвпрачю ýншими

ганlзацlями

5 poKiB
ст.352

_.
5 poKtB
ст. i l2a

Номенклатура справ
центру

Мiсячнi, KBapTa,TbHi плани
роботи центру з основноi
дiяльностi
Рiчнi плани роботи центру
з основноi дiяльностi

постiйrrо
cT.l57 а

рiчний статистичний
iнформацiйно-аналiтичний
звiт

Постiйно
ст.З02 ei

Квартальнi статистичнr та
i н формацiйно-аналiтичнi
звiти
Мiсячнi статистичн1,[а
iнформацiйно-аналiтичнi
звiти

02-06 ] !окументи (ресстрацiйна
картка, полохtення, плани
роботи шкiл волонтерiв,
iнформаuiя про проведену

роботу, навчальна робота
та iH,) про волонтерську
дiяльнiсть

0]-07 ffокументи(облiково
статистичн1 картки, слиски
осiб з числа дiтей-сирiт та
дiтей , позбавленлtх
батькiвського пiклування)
(копiТ)

02- нmu вidliл couuLlbHol

Пiсля замiни Ilовиfi4i.t l,tt

за yМol]tt скJIадеllI-Iя

зведеttих olll.tci в clIpztlj

За llаявllос li Lri.tlluBi.t-
t+ихзвi,гiв-5р.

]

За BiztcyTrlocT,i рi.tttих.
пi tзрi.t н tlx - llос,гiй гtо

За вiдсу,I,1 lос,t,i pi чit l.tx.

гtiврiчгtlлх" I(I}tlp,liiulb,

них - постiйнсl

CTpott зберiгаttнrt
BcTa-t]ol]Jlel,Io Ell j(

fiериtархiву
XalrKiBcbrcoi' об.;rасr,i

протоI{оJI Л! 4 вiд
1З.O_i.2009rэ,

1 piK
ст.161

.Щоки не миliе
потреба



l 2 з 1

jCTpoK зберiгагrня
]tsстанов.гIеllо I]IlIi

п ро гоко.l Дсil;rtlrIlх iBr
Xa1lltiBcl,tttrl' ,,,l. lltc t i

-\ч -.|

Bi: l _l. Ll_;.]t rl r,.,p

02-08 /f,окументи 1 р"с.rрuцiЬu
картка, положення. план
роботи, графiк прийому
громадян, матерiали
роботи та iH.) про роботу
J{онсуJIьтацiйного пункту
при пологовому вiддiленнi
црл

5 poKiB

02-09 {окументи ( реестрацiйЙ
картка, полоя(ення, l]лан
роботи, графiк прийому
громадян, матерiа;rи
роботи та iH.) лро роботу
служби соцiальноТ
пiдтримки ciM'i

5 poKiB ('т1-19ц rбеl,illiйrll
1BcTaHoB,-lerro EilK
, Дер,,rtаllх iзr
1 XapKiBcbKoi' uб.rас t i
]

, llpo lUliU_| ___ l =лl:
] lj O_i.]00qp

02- I0 
| 
Докумеlrти { справи

i соцIальlIого супроводу.

| 
банк даних сiмей та осiб.

l якI опинились у складних

l )r(иттсвих обставинах. банк

| 
ланих сiмей та осiб. якi

l знаходяться пiд

| 
сошiальним супроводом.

i 
акти соцlаJlьних

J 
II{спектувань та iH. ) гrро

| поботч з сiм'ями та

] 
особами. якi опилlились у

| 
склалllих життсtsих

i оOставинах

) po](lB
З дня

припине[Itjrl
соцiального
супровод(у

Cтpo r< збе1-1i га гl t t ll
t]cTalIot]jlello l]liK
/{eprlcaBlrot о ltllx iB_r

Xitlltti 1jc1,,,r'|' t lý, 1;1L,, 1

гlротоI(оJl М 4_ Biit
lj.05,2()09

02-1 I ffокументи ( копii
особових справ та iH.) про
роботу з прийомними
сiм'ями та дитячими
будинками сiмейнс,lго типу

5 poKiB
Пiсля

досягненнrI
дитино]о

повноriiтг:t

Строк зберiiЙЙ'
вста}IовлеlIо EI]K
!eplltapx ir11

Xaptci Bcblcol' облас гi
llpo,1,сll(ojl Л! 1 oi.r 

]

I.1.(}5.]U(}t,

,02-12 !окументи (плани роботи,
iгlформацiя про проведену
роботу та irr.) по роботi з
l-tеповнолiтнiми та
молоддIо, якi звiльнилися з
мiсць позбавлення волi, та
засудх(ених до покарання,
rlе пов'язаних з
гtозбавленням волi

) poкlB am-
l}c,t,aIIoJJJIelIo ljllIi ]

ff ерittzttзгtсl го арх i в1,

XapKiBcbrtoj' об,цас,ri 
]

прот(Jкоrl Л, j1 u;л 
]lj.05,2009p. 
i



1 2 J 4 э
02_13 списки ооiб, якi с

учасниками АТО,
демобiлiзованi або
загинули в зоrri АТО
(копiТ).

Щоки не мине
потреба

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

5 poKtB з днrl
закриття KapTKI{

отримувачri
послуг

] Iаказ

f{ерлtсоцслу;l<би вrд
24.05.2007р. ЛЪ 24

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

,Щоки не миllе
потреба

02-1 6 Картка облiку роботи з
внутрiшньо перемiщеними
особами. сiм'ями

) potclB з длlя
закриття картки

отримувача
послуг

F[аrtаз

/{е;эlксоrцслу;tби вiд
24.05.2007р. JФ 24

02-11 Листування з органами
мiсцевого самоврядування
по роботi з особами з
числа лiтей-сирiт та дiтей ,

позбавлених батькi вс ько го
пlклrвання

poKiB Ellli
ст.),2

02-18 Листування з Управлtнням
прачi та соцiального
захисту населення
Чугуiвськоi районноТ
.ЩержавноТ Адмiнiстрацii,
щодо цiльового
використання державноi
допомоги при народженнi
дитини

poKiB EI1K
ст.22

02-19 Листування з державними
органами та органами
мiсцевого самоврядування
про роботу з особами,
сiм'ями, якi с учасниками
АТо. в яких члени ciM'i
демобiлiзованi або
загинули в зонi АТО.

poKiB ЕПК
ст.22

02-20 Журна-lr облiку сiмей, якi
опинилися у складних
}Itиттсвих обставинах

) poкlB Cr:poit зберit,аннrt
встановлеtlо Ellk
!ер;tсавнr_lго li1,1.1iз1

XapKiBcbIcoi' об.rас l i

протокол N9 _4 вiд
2j 0]-2!Ц



t 2 J 1 э

02-21 Журнал облiку осiб, якi
опинилися у складi{их
життевих обставинах

5 poKiB Cr';эort зберiгittrttя
IJcTaIloIiJIeIlo EllK
flе1l;tсавtltlго lrllxiBy
Xaptci вс t,lcoi' t lý_ 111L, 1 ;

ilpoTol(oJl Лс _4* Bi/t
2_5.0_;.20l l02-22 /tурнал оолlку особових

справ соцiального
суtIроводу сiмей i осiб, якi
олиrIилися у склад]]их
житт€вих обставинах

5 poKiB
_ъ]
С ГРОк ;бellil allttlt
ItclaIIoBJlcHo EllIt
/]ер;ttавгrого apxiB1, 

]

Хlрtсilзсt,lсt_ll' об. llrc,l i

протоI(ол Лл _4_ Bi;r i

]5.U5.]0 i I02-2з ,iкурнал облtку осiб з
tlриводу жорстокого
lIоводження з дiтьми.
насильства в ciM'i або
загрози ix вчинення

5 poKiB С'гроlс зберiгztttllяl
t]cT;lllotiJlelIo IrIIIi
7Г{c1l;lcaBltt,l,, ltllxitrr
Xlr;lrciltcLI(ul ,,б;lltt. l i

проl,оltоJl ЛI9 _.+ Bi,tt
]{ гi{ ]rl l l

02-24 Журнал облiку
неповнолiтнiх та молодi,
якi звiльнилися з мiсць
гlозбавлення волi

) poкlB

п

Э,гроl< збер iгаl tri.lt

]о,гаLlоIJJIеIIо l]ll К
lcpllcitBlloгcl ltllxitlr
{allKi tlc t,tcol' uб.,rасl i

tllо,гоtсtl,,t ,NJ! :{_ Bi;l 
])i r)< ]a\ l I

02-25 IКурнал облiку
llеповнолiтнiх та молодi,
засуджеяих до покараItь,
tte пов'язаних з
позбавленням волi

poKiB -TpoIt :]Oel]ll-ttIlFlrl
,cl,alIot]JIclltl ЕПIi
{ep;KaBlttltt; ttllxiBv
iallttiBcbr<oi' обласl.r
poTol(ojl Лq _"J_ lliл

02-26 Журнал ресстрацiТ нiцаних
групових консультацiй у
рамках роботи
Консультацiйного ]lyHKTy
пl]и пологовому будинку

) рокlв CTpcllc зберiганlля
l]cl-ultlol]JleIIo EIlK,
fiе1lltiавгlого аlэхiвlri
Харкiвсt,ltоi'rlбласt.i 

i

t-lрс"l,t,оttол Лл 4 Birt 
1

)\ ni ){ll I

02-27 
] 
}(урнал оОлlку звернень

l 
o1no"ru.гiB в опiку1,1и,

l IIlклувальIlики. llрийомлri
i батьки та батьки-
l

] вихователl

) pol(lB 
I 

L T1loK lбcllililtllllr
]ltcTlttIoRJIclIo ElIIi
' Дсi';lii,I,1l,,l ,, ltllxitrl
l rzXlt 1-1ttt llu bt,tll' t,,l_ tlc,t i

, ll1rolu,,n.,, N, _-.l _ Bi.i
l ]{ г)i ]г)l ] i

02-28 
J Витяг з

| справ
номенклатури З роки

cT,1 12 B
Пiс,ля заtмittи tloBI],vI14

],it за yivl о IJ lJ

lIepeдatBziiliIrI справ ло
arpxiB1, I{yItl-p,v



1 2 -] 4 f,

02_1з списки осiб, якi с
учасниками АТО,
демобiлiзованi або
загинули в зонi АТО
(копii).

flоки FIе миllе
потреба

02-14 Картка облiку роботи з

особами, сiм'ями якi с
учасниками АТО, в яких
члени сiм'i демобiлiзованi
або загинули в зонi дто.

5 poKiB з дгtяi

закриття картки
отримувачal

послуг

1-Iаказ

fiер;ttсошслужбlл rзi;t

24.05.2007р. Nл 2zl

02-15 Списки внутрiшньо
перемiщених осiб. сiмей
(копiТ)

.Щоки не мипе
потреба

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

5 poKiB з д}IrI

закриття картки
отримувача

послуг

Нака,з

/[ержсоtцс'lLуilсби Bi,l(

24.05.2007р. Ji{ч 24

02-17 Листування з органами
м i сцевого самоврядування
по роботi з особами з
числа дiтей-сирiт та дiтей ,

позбавлених батькi вського
пiклування

poKiB Ellli
ст._1 /

02-18 Листування з Управлiнням
праui та соцiального
захисту населення
ЧугуiвськоТ районноi
f, еряtавноТ Адмi нiстрацii,
щодо цiльового
використання державноi
допомоги при народженнi
дитини

poKiB EIlK
ст,22

02-19 Листування з державними
органами та органами
мiсцевого самоврядування
про роботу з особами,
сiм'ями, якi е учасниками
АТо. в яких члени ciM'i
демобiлiзованi або
:tагинули в зонi АТО.

poKiB ЕIII{
ст.22

02-20 Журrrал облiку сiмей, якi
опинилися у складних
>ltиттсвих обставинах

) poкtB Стрсlк зберit-itttttrt

встаtIовлеliо EtlI(
,|{ер;ttаtзноtо ltllxiBr
XapKiBcbl,,,i об.rас t i

протокоJL\Гg _4 вiд
25.05.20 l 1



l 2 з 4

03 - Робопtа з u
0з_0 l Накази директора центру з

особового складу
75 poKiB
ст.lб б

03_02 Накази директора центру
rlpo надання щорiчних
оплачуваних вiдпусток та
вiдпусток у зв'язку з
навчанням

) pol(lB
ст. ]6 в

0j-Oз Особова справа директора
центру

Постiйно
ст. 49Зir

03-04 Особовi справи
працiвникiв центру

75 poKlB
493вст.

пiсrrя звiльllегl t-lя

03-05 Особовi справи фахiвцiв iз
соцiа_гrьноi роботи центру

75 poKiB
ст. 49Зв

пiсля звiльItелrня

0з_06 Трудовi книжки !о загrитання.
не затребуваrri
не менше _50

portiB
от. 508

03-07 Журна-ll ресстрацii наказiв
з особового складу

75 poKiB
cT.l2l б

0з-08 Журна-ll ресстрацii наказiв
про надання щорiчних
оплачуваних вiдпусток та
вiдпусток у зв'язку з
навчанням

5 portiB
ст. 12] в

03-09 Журнал облiку особових
справ

75 porciB 
]ст.528 i

0з-l0 Журнатl облiку рух1,
трудових книжок та
вкладок до них

50 poKiB 
l

ст.5З0 а i

03-1 1 Журнатr облiку робочого
часу

l plK
408ст,

0з_12 Rитяг з номенклатури
справ

З роки
cT.l 12 в

пiсля замiгttl гiоt]ими
,l а за ч1\lоItи

передаваFIItяt сltрав д(о ]

архiвч цеI-IтDv ]

04 - Бухzсь,lmепськi й облiк
04-01 IЛтатний розпис та перелiк

зшtiн до нього
Постiйно

ст.37а

04-a,z Рiчний кошторис доходiв
та видаткiв

10 poKiB
ст.1 93

за Micltetvt

розробrrегlгt;I в iнrпих
органiзацiях доки IJe

мине потреба



l 2 J 4 :,)

04-0з Р i чний бухга_гrтерський
звiт i ба_панс та
пояснювальнi записки до
них

Постiйно
ст.296 б

За ,чriсцеvI

рсlзроб.lrеtrrt;l tl ittttttlx
сlргагt iзаl цiях доlt1.1 Iie

04-04 Квартальний
бухгалтерський звiт i
баланс та пояснювальнi
записки до них

З роки
ст.296 г

За вiдсуr,гrостi рiчних
пiврiчних - гlостiйно

04-05 Квартальнi звiти з
t]-liнансування

З роки
ст.18l в

Зzt вi.цсуr,rlс,стi рiчЙi]
- tlос,гiй rlo i

04-06 Особовi рахунки
працiвникiв i службовцiв

75 poKiB
ст.3 ] 7 ir

04-07 ffокументи (протоколи
засlдань
i н вентаризацiйн их lсомiсiй.
irlBeHTapHi описи. акти,
звiряльнi вiдомостi) про
iнвентаризацiю

3 poKll
ст,З45

За ушlови зitllepltleI.1 I{я

1lевiзiй. Уl.азi
B},l 1-I },l t(IJeI I гl rt

c),Ilcl)ctloI(. cllopitl.
с.lliдчих i сl.rових
cIIl)aB - ,lберiгirIо,l ься
до y",,-,au,,rr, 

,

04-08 Акти документальних
ревiзiй фiнансово -
|99ПодарсьtсоТ дiяльностi

5 poKiB
ст.З4l

04-09 Розрахулlковi
( р о зрах ун ково - плат i rrcHi )
вiдомостi на видавання
заробiтноТ плати,
гонорарiв, MaTepiarrbHoi
допомоги та iнших виплат

З роки
ст,]17

З;r Bii(cvтltc.lc.t-i
особсlвlrх ;litхуttltitз
7,5 р

04-1 0 j Допуменrи (копiТ зuirЬ
| 

витяги з протоl<олiв.

] висновки ) про виплату

| 
лопомоги. пенсiй. оплату

l листкlв непрацездатностi з

l rhoH,lry соцiального
| страхуванrrя

З роки
ст.З20

04-1 l Оборотнi вiдомостi 3 poKlr
ст.З_5l

,il v\lt)Ijll,,itltcI]lIIcllll,l

llcBi riй. \'I.,, ,i
l]ltFl иI{ I'l е It ll,I
супереLIок. crlopiB.
слliдчих i судогзих
сп pal] - зберiгаrо-[ ься
до ух вfuгIеI II IrI

o(''l ;l'l'(.]|llIol'n nil lt,,tt,,r,
04_12 Листування з фiнансовими

органами, банками,
пiдприсмствами,
установами, орган iзацiями
з бух. облiку та звiтгtостi

3 роки
ст.З49

l



l 2 -,, 4
04-1з IHBeHTapHi картки та

журнали облiку основних
засобiв

3 роки
ст.351

За умови завер1llення

ревiзiй. Уразi
tsиникнеtlI-Iя
суперечок. споllilt.
слiдчих i судовrах
справ - зберiгzrrоться
до ух вЕLпеI lllrl

04-\4 Хtурнал облiку листкiв
непрацездатностi з фонду
соцiального страхyвання

З роки
ст.7З9

04_15 головна книга З роки
ст.З 5 l

За умови завеI]шенLlя

1эсвiзiй. Уразi
виникнеFI}lrl
суперечок, c,,o1riB, 

]

слiдчих i судових i

спраI] - зберiгаlоr,,.о 
]

до ухlза,чеttti.,t i

остаточLiого t-lilltellll, ]

04_16 Журнал реестрацii
платiжних доручень

З роки
ст.З52 г

Зzr умови зztвершенt,lя 
]

ревiзiй. Уразi 1

виникне}Iн о j

суперечок, спорiв. 
]

слiдчих i судових l

сIlрав - зберiгаl.,,.о.о 
]

цо ухвzlленllя i

]С'rЛ] ( )(ll lого t,li l t l.-t l l t,l
04-17 Витяг з номенклатури

справ
З роки
cT.il2B

I-1 iслll за.rцitlи l ll ,lll

у]чlоl]и гlерелавагt H.,I i

справ до apxiB1,
Цеl]i'tl]V

05 - Докуменmа
05-0 1 Справа фонду (iсторична

довiдка, доповнення до
неТ, акти перевiряння
наявностi справ, акти
передачi документiв на
державне зберiгання, акти
про видiлення до
знищення документiв)

Постiйно
ст. l 30 У разi rrir<вiдацil

оргаrriзацii
передаIоться дtо

районrtоi' лер;ltавllоi'
адlмirriстрацii

05-02 !окументи (акти, довiдки)
про пiдсумки перевiрок
архiвними установами
стану дiловодства та
apxiBHoi справи

5 poKiB
ст.1 1 3

---i
]

]

l

]

i

05-03 Описи сrrрав постiйного
зберiганн я

постiйrrо
ст.137 а

05-_04 Описи справ з особового
складу

3 роки
ст. l37 б

Пiсля зI-II4Iце}IIIrI

сгIDаI]
05-0.5 Паспорт apxiBy З роки

ст. 13 1

пiсля замiни новими



Юрисконсульт вiддiлу
соцiальlлоТ роботи
ЧугуiЪсьrсого РЩСССДМ,
вiдп_овiдальний за apxiB,ry',fr_y'l zt}lбро,су

СХВАЛЕНо:
Протокол засiдання ЕК
чрцсссдм

вiд ./Г а ilй(, Ng tЦ

,d. ?'.B.MyccBi,l

ПOГОДЖЕI{0:
Пlrоr,оrtо.п засiда нlrяl EIlIt
ff еlrясавrrtlго apxilly
X:rpKiBcbltoi tlб.пас.l-i
вiд Д, //, /Al, N, пr'-

t Ir||_1 ]

05-0б Книга облiку надходження
та вибуття документiв
apxiBy

До лiквiдtiцii
органiзацiТ

ст. ] З9

05-07 Реестр описiв до лiквiдацii
органiзаrlii

а- 11о
05-08 Книга видавання справ з

архiвосховища
lpiK |Гt;сля ,.oi,,uc,*

ст. I40 j ;rсурrlалу .Ilr

],,ouelluteHr,r,

05-09 Витяг з номенклатури
слрав

3 роки
cT.i]2 в

l{UлJ ]\1 Uп l i lJ Л(, jlllЦtУ
Пiс:rlr зitrtitlll ,,, ,,
умови переда BaI] Ilя
cIIpilB Jo allxill1
цеFI]]l]у


