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Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількіс
ть

справ
(томів,
частин)

Строк
зберігання

справи (тому,
частини) і

номер статті
за  переліком

Примітка

1 2 3 4 5
 12 – Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

12-01 Законодавчі  та  нормативно-
правові акти (копії)

Доки 
не мине
потреба

12-02 Розпорядження,  доручення
голів  обласної  та  районної
державних  адміністрацій
(копії)

Доки 
не мине
потреба

12-03 Розпорядження,  доручення
голови  районної  державної
адміністрації (копії)

Доки 
не мине
потреба

Оригінал
зберігається  у
розпорядженнях  з
основної
діяльності

12-04 Положення  про відділ
забезпечення  доступу  до
публічної інформації районної
державної адміністрації (копії)

Доки 
не мине
потреба

Оригінал
зберігається  у
розпорядженнях  з
основної
діяльності

12-05 Посадові  інструкції
працівників  відділу
забезпечення  доступу  до
публічної інформації районної
державної адміністрації (копії)

Доки 
не мине

потреба

Оригінал 
зберігається у 
відділі кадрової 
роботи апарату 
райдержадміністра
ції

12-06 Регламент районної державної
адміністрації (копія)

Доки 
не мине
потреба

Оригінал
зберігається  у
розпорядженнях  з
основної
діяльності

12-07 Інструкція  з  питань
діловодства  в  районній
державній  адміністрації

Доки 
не мине
потреба

Оригінал
зберігається  у
розпорядженнях  з
основної
діяльності



(копія)

1 2 3 4 5
12-08 Квартальні,  місячні  та

щотижневі  плани роботи
відділу  забезпечення  доступу
до  публічної  інформації
районної  державної
адміністрації 

1 рік
ст.161

12-09 Квартальні  звіти  про
виконання  планів  роботи
відділу  забезпечення  доступу
до  публічної  інформації
районної  державної
адміністрації

1 рік
ст.299

Інформація
надається  до
зведеного  звіту
райдержадміністра
ції

12-10 Місячні  звіти  про  виконання
планів  роботи  відділу
забезпечення  доступу  до
публічної інформації районної
державної адміністрації

1 рік
ст.299

Інформація
надається  до
зведеного  звіту
райдержадміністра
ції

12-11 Запити  на  публічну
інформацію та копії відповідей
на них

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

12-12 Документи (інформації, довід-
ки) з питань діяльності відділу
забезпечення  доступу  до
публічної інформації районної
державної адміністрації

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

12-13 Документи (довідки, доповідні
записки)  про  стан  організації
забезпечення  доступу  до  пуб-
лічної  інформації  в  струк-
турних  підрозділах  районної
державної адміністрації

5 років ЕПК
ст.44б

12-15 Документи (довідки, доповідні
записки)  про  стан  організації
забезпечення  доступу  до  пуб-
лічної  інформації  у  викон-
комах  сільських,  селищних
рад

5 років ЕПК
ст.44б

12-16 Акти прийому-передачі  доку-
ментів,  що  містять  публічну
інформацію,  створених  у
структурних  підрозділах
районної  державної

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

1 2 3 4 5
12-17 Листування  з  питань  за  без-

печення доступу до публічної
інформації з  організаціями,
установами та підприємствами
району та області

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

12-18 Журнал  реєстрації  вхідних
документів

3 роки
ст. 122

12-19 Журнал  реєстрації  вихідних
документів

3 роки
ст. 122

12-20 Журнал реєстрації  особистого
прийому  громадян  начальни-
ком відділу забезпечення дос-
тупу  до  публічної  інформації
районної  державної
адміністрації

3 роки
ст. 125

12-21 Журнал  реєстрації  запитів  на
інформацію

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

12-22 Журнал  обліку  заявок  на  ви-
писку рахунка для здійснення
оплати  витрат  на  копіювання
або  друк  документів,  що
надаються  за  запитом  на
інформацію

3 роки 
ст. 122

12-23 Витяг  з  номенклатури  справ
відділу  забезпечення  доступу
до  публічної  інформації
районної  державної
адміністрації 

3 роки
ст. 112в

Після  заміни
новими та за умови
передавання  справ
до  архіву  апарату
районної
державної
адміністрації 

Начальник  загального відділу
апарату райдержадміністрації                        В.О. ГЕРМАН

10 жовтня 2012р.

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

Протокол засідання ЕК               Протокол засідання
                                                                                          ЕПК Державного 
Чугуївської райдержадміністрації                                архіву Харківської області

від 11 жовтня 2012 № 5                              від 21 листопада 2012 № 11
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