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Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кіль-
кість
справ
(томів,
частин)

Строк
зберіганн
я справи
(тому,

частини) і
номери

статей за
переліком

Примітка

1 2 3 4 5
01- ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ

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

фінансів України (копії)

               1

Доки не
мине

потреба
01-01-02 Рішення,  накази  Департаменту

фінансів 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
з основної діяльності

Постійно
ст. 16 а

01-01-05 Накази  начальника  управління
з особового складу

75 років
ст. 16 б

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
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01-01-06 Накази начальника управління про
надання  щорічних  оплачуваних
відпусток та  відпусток в  зв’язку  з
навчанням

5 років
ст. 16 б

01-01-07 Накази начальника управління про
короткострокові відрядження
працівників, стягнення

5 років
ст. 16 б

01-01-08 Положення про фінансове
управління районної державної
адміністрації (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається

під розпорядженням
голови

райдержадміністрації

01-01-09 Положення про відділи
фінансового управління  районної
державної адміністрації (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається
під наказом

начальника з
основної діяльності

01-01-10 Положення про експертну комісію
та  архів  фінансового управління
районної  державної  адміністрації
(копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається
під наказом

начальника з
основної діяльності

01-01-11 Квартальні та місячні плани роботи
фінансового управління  районної
державної адміністрації

1 рік
ст. 161

01-01-12 Звіти  про  виконання  квартальних
планів роботи фінансового
управління  районної  державної
адміністрації

1 рік
ст. 299

01-01-13 Протоколи апаратних нарад
начальника  управління  з  основної
діяльності та документи до них

5 років
ЕПК
ст. 13

01-01-14 Протоколи засідання експертної
комісії управління

Постійно
ст. 14 а

01-01-15 Картки контролю, зведення
контролю

3 роки
ст. 123

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

5 років
ст. 82 б

У разі
неодноразового

звернення – 5 р. після
останнього розгляду

01-01-17 Справа фонду (історичні довідки до
фондів,акти  приймання-
передавання  документів,  акти,
довідки про результати перевіряння
наявності й стану документів, акти
про  вилучення  документів  для
знищення,  про  нестачу  й

Постійно
ст. 130

У разі ліквідації
управління

передаються до
архівного відділу

райдержадміністрації

2



невиправні  пошкодження
документів,  акти  про  видавання
справ у тимчасове користування

1 2 3 4 5
01-01-18 Описи справ постійного зберігання Постійно

ст. 137 а
01-01-19 Описи справ з особового складу 3 роки

ст. 137 б

Після знищення
справ

01-01-20 Описи справ тривалого ( понад 
10 років) зберігання 

3 роки
ст. 137 б

Після знищення
справ

01-01-21 Паспорт архіву управління 3 роки
ст. 131

Після заміни
новими

01-01-22 Запити та  копії  відповідей  на
публічну інформацію

5 років
ЕПК

Строк зберігання
встановлено ЕПК

Державного архіву
Харківської обл.
протокол № 4 від

25.05.2011

01-01-23 Акти прийому-передачі
документів,  що  містять  публічну
інформацію

5 років
ЕПК

Строк зберігання
встановлено ЕПК

Державного архіву
Харківської обл.
протокол № 4 від

25.05.2011

01-01-24 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації  з  основних  питань
діяльності 

5 років
ЕПК
ст. 22

01-01-25 Листування з районною державною
адміністрацією  з  основних  питань
діяльності 

5 років
ЕПК
ст. 22

01-01-26 Листування  з  підвідомчими  та
іншими  організаціями  з  основної
діяльності управління

5 років
ЕПК
ст. 23

01-01-27 Журнал  реєстрації  наказів
начальника  управління  з  основної
діяльності

Постійно
ст. 121а

01-01-28 Журнал  реєстрації  наказів
начальника управління з особового
складу

75 років
ст.121 б

01-01-29 Журнал  реєстрації  наказів
начальника управління про надання
щорічних оплачуваних відпусток та
відпусток у зв’язку з навчанням

5 років
ст. 121 б

01-01-30 Журнал  реєстрації  наказів
начальника  управління  про
короткострокові  відрядження
працівників

5 років
ст. 121 б
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01-01-31 Журнал  реєстрації  прийому
громадян начальником управління

5 років
ст. 125

01-01-32 Журнал реєстрації пропозицій, заяв
та скарг громадян

5 років
ст. 124

01-01-33 Журнал  реєстрації  вхідних
документів

3 роки
ст. 122

01-01-34 Журнал  реєстрації  вихідних
документів

3 роки
ст. 122

01-01-35 Журнал  реєстрації  вхідних
електронних документів

3 роки
ст. 122

01-01-36 Журнал  реєстрації  вихідних
електронних документів

3 роки
ст. 122

01-01-37 Журнал  реєстрації  приходу  на
роботу  і  виходу  з  роботи
працівників управління

1 рік
ст. 1037

01-01-38 Журнал  обліку  видачі  посвідчень
про  відрядження  працівникам
управління

5 років
ст. 533

Після закінчення
журналу

01-01-39 Журнал обліку перевірок та ревізій
управління

5 років
ст. 86

01-01-40 Журнал обліку відбитків печаток та
штампів управління

Постійно
ст. 1033

01-01-41 Журнал реєстрації телефонограм 1 рік
ст. 126

01-01-42 Журнал  обліку  відправленої
кореспонденції

1 рік
ст. 128

01-01-43 Журнал  реєстрації  інформаційних
запитів

5 років
ЕПК

Строк зберігання
встановлено ЕПК

Державного архіву
Харківської обл.
протокол № 4 від

25.05.2011

01-01-44 Журнал  реєстрації  висновків
державної  податкової  інспекції  на
повернення або перекид помилково
сплачених  платежів  до  місцевих
бюджетів

3 роки
ст. 122

01-01-45 Журнал  обліку  надходження  та
вибуття документів з архіву

До ліквідації
організації

ст. 139
01-01-46 Номенклатура  справ  фінансового

управління  районної  державної
адміністрації

5 років
ст. 112 в

Після заміни новими
та за умови

передавання справ до
архівного підрозділу

управління
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01- 02-ДОКУМЕНТИ З КАДРОВОЇ РОБОТИ
01-02-01 Особова  справа  начальника

управління  (заяви,  автобіографія,
наказ про прийняття, переміщення,
звільнення,  переведення,  копії
особистих  документів,  декларації
державного  службовця,
характеристики,  листки  з  обліку
кадрів)

Постійно
ст. 493 а

Довідки з місця
проживання,

медичні довідки
та інші

документи
другорядного
значення - 3р. 

01-02-02 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 в

Довідки з місця
проживання,

медичні довідки
та інші

документи
другорядного
значення - 3р.

Після звільнення

01-02-03 Посадові  інструкції  працівників
управління

5 років
ст. 43

Після заміни
новими

01-02-04 Річні  статистичні  звіти  про
кількість  працівників,  їх  якісний
склад (ф.ф.№6-ПВ, №9-ДС)

Постійно
ст. 302 б

01-02-05 Звіти до про наявність вакантних 
посад,  вивільнення  та  прийняття
працівників

5 років
ст. 363

01-02-06 Протоколи  засідань,  рішення
атестаційних комісій

5 років
ст. 636

01-02-07 Протоколи  засідань  конкурсної
комісії  на  заміщення  вакантних
посад державних службовців

75 років
ЕПК

ст. 505
01-02-08 Документи  (характеристики,

атестаційні анкети, листи, висновки
тощо)  про  проведення  атестації
працівників управління

75 років
ст. 637

Зберігаються в
особових справах.
Ті, що не увійшли

до особових
справ–5р.

01-02-09 Порядок  проведення  конкурсу,
щодо  заміщення  вакантних  посад
державних службовців (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається у

наказах
начальника з

особового складу

01-02-10 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
пройшли за

конкурсом -3 р.

5
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01-02-11 Екзаменаційні  білети  для
конкурсантів

1 рік
ст. 550

01-02-12 Протоколи  засідань  комісій  з
встановлення трудового стажу для
виплати надбавок за вислугу років

10 років
ст. 501

За відсутності
наказів про

встановлення
надбавок-75р.

01-02-13 Порядок  проведення  щорічної
оцінки  виконання  державними
службовцями  покладених  на  них
обов’язків  і  завдань  управління
(копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається у

наказах
начальника з

особового складу

01-02-14 Списки кандидатів на висування за
посадою (кадровий резерв)

5 років
ст. 525 е

01-02-15 Документи  (плани,  звіти,  копії
наказів, листи) про стажування

5 років
ст. 512

01-02-16 Документи (доповіді, огляди, звіти,
довідки)  про  стан  та  перевірку
роботи з кадрами управління

Постійно
ст. 489

01-02-17 Колективні договори Постійно
ст. 395 а

01-02-18 Документи  (копії  звітів,  витяги  з
протоколів,  висновки,  заяви,
довідки,  списки  працівників)  про
виплату  допомоги,  пенсій  оплату
листків  непрацездатності  з  фонду
соціального страхування

3 роки
ст. 320

01-02-19 Документи  (плани,  довідки,
листування  тощо)  з  питань
забезпечення доступу до публічної
інформації

5 років
ЕПК

Строк зберігання
встановлено ЕПК

Державного архіву
Харківської обл.
протокол № 4 від

25.05.2011

01-02-20 Списки (штатно-обліковий склад) 
працівників управління 

75 років
ст. 503

01-02-21 Журнал  обліку  особових  справ
працівників управління

75 років
ст. 528

01-02-22 Журнал  обліку  видачі  трудових
книжок працівників управління

50 років
ст. 530

01-02-23 Журнал обліку видачі  довідок про
стаж  та  місце  роботи,  заробітної
плати

3 роки
ст. 535

01-02-24 Журнал  реєстрації  листків
непрацездатності

3 роки
ст. 739

Після закінчення
журналу

01-02-25 Книга  обліку  видачі  довідок  про
стаж, місце роботи, заробітну плату

3 роки
ст. 535
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01-02-26
Журнали  реєстрації  інструктажів
(первинного,  повторного) з питань
охорони праці та техніки безпеки 

10 років
ст. 482

Після закінчення
журналу

01-02-27 Журнал обліку декларацій про 
майно, доходи, втрати і 
зобов’язання фінансового 
характеру

75 років
ст. 528

01-02-28 Витяг з номенклатури справ 
фінансово – господарського відділу

5 років
ст. 112 в

Після заміни новими
та за умови

передавання справ до
архівного підрозділу

управління

01- 03- ДОКУМЕНТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
01-03-01 Штатний  розпис  фінансового

управління та переліки змін до них
Постійно

ст. 37
01-03-02 Річний кошторис управління Постійно

ст. 193 а
01-03-03 Особові  рахунки  працівників

управління 
75 років
ст. 317 а

01-03-04 Посадові  інструкції  працівників
відділу 

5 років
ст. 43

Після заміни
новими

01-03-05 Положення  про  фінансово-
господарський відділ (копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінали
зберігаються у

наказах
начальника з

особового складу

01-03-06 Річний фінансовий звіт управління Постійно
ст. 311 б

01-03-07 Квартальний  фінансовий  звіт
управління 

3 роки
ст. 311 в

За відсутності
річних - постійно

01-03-08 Місячний  фінансовий  звіт
управління

1 рік
ст. 311 г

За відсутності річних
і квартальних  -

постійно

01-03-09 Місячні  звіти  про  бюджетну
заборгованість бюджету району

1 рік
ст. 311 г

За відсутності річних
і квартальних  -

постійно

01-03-10 Квартальні та місячні плани роботи
фінансово – господарського відділу

1 рік
ст. 161

01-03-11 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,

3 роки
ст. 336

За умови завершення
перевірки

державними
податковими

органами з питань
дотримання
податкового

законодавства, а для
органів виконавчої
влади, державних

фондів, бюджетних
організацій, суб’єктів

господарювання
державного сектору
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повідомлення  банків,  акти  про
приймання,  здавання  і  списання
майна й матеріалів, табелі авансові
звіти та інше)

економіки,
підприємств і

організацій, які
отримували кошти з
бюджетів усіх рівнів
та державних фондів
або використовували

державне чи
комунальне майно, -
ревізії, проведеної

органами державної
контрольно-

ревізійної служби за
сукупними

показниками
фінансово-

господарської
діяльності. У разі

виникнення спорів
(суперечок),
порушення

кримінальних справ,
відкриття судами

провадження у
справах – зберігання

до ухвалення
остаточного рішення

1 2 3 4 5
01-03-12 Акти  документальних  ревізій

фінансово-господарської діяльності
управління, в тому числі перевірок
каси

5років
ст. 341

01-03-13 Акти  звірки  по  фінансово-
господарській діяльності
управління

3 роки
ст. 324

01-03-14 Договори,  угоди  (господарські,
операційні тощо)

3 роки
ст. 330

Див. 
01-03-11 

01-03-15 Договори  про  повну  матеріальну
відповідальність

3 роки
ст. 332 в

Після звільнення
матеріально-

відповідальної особи

01-03-16 Листки непрацездатності 3 роки
ст. 716

01-03-17 Головна книга 3 роки
ст. 351

Див. 
01-03-11 

01-03-18 Оборотні відомості 3 роки
ст. 351

Див. 
01-03-11 

01-03-19 Облікові  регістри  (реєстри
фінансових  та  юридичних
зобов’язань)

3 роки
ст. 351

Див. 
01-03-11 

01-03-20 Облікові  регістри  (картки  обліку
касових,  фактичних  видатків  та
отриманих асигнувань)

3 роки
ст. 351

Див. 
01-03-11 

01-03-21 Касова книга 3 роки
ст. 351

Див. 
01-03-11 

01-03-22 Документи (картки, описи) 
наявності, залишків матеріалів і 

3 роки
ст. 1007

Див. 
01-03-11 
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обладнання
1 2 3 4 5

01-03-23 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
(персоніфікований облік)

75 років 
ст. 678

01-03-24 Документи  (протоколи  засідань
інвентаризаційної  комісії,  акти
інвентаризації,  описи,  порівняльні
відомості)  про  інвентаризацію
основних  засобів,  грошових
коштів,  матеріальних  цінностей
тощо

3 роки
ст. 345

Див. 
01-03-11 

01-03-25 Документи  (звіти,   витяги  з
протоколів,  висновки,  заяви,
довідки,  списки  працівників)  про
виплату  допомоги,  пенсій  оплату
листків  непрацездатності  з  фонду
соціального страхування

3 роки
ст. 320

01-03-26 Листування  про  виплату
лікарняних  із  Фонду  соціального
страхування працівникам
управління

3 роки
ст. 694

01-03-27 Листування про оформлення пенсій 3 роки
ст. 696

01-03-28 Листування з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації  з  основних  питань
діяльності управління

5 років
ЕПК
ст. 22

01-03-29 Листування з районної державною
адміністрацією  з  основних  питань
діяльності управління

5 років
ЕПК
ст. 22

01-03-30 Листування  з  підвідомчими  та
іншими  організаціями  з  основної
діяльності управління

5 років
ЕПК
ст. 23

01-03-31 Картки обліку експлуатації 
автопокришок

3 роки
ст. 1111

Після списання

01-03-32 Журнал  обліку  бланків  суворої 3 роки
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звітності
ст. 127 а

01-03-33 Книга  реєстрації  платіжних
доручень

3 роки
ст. 352 г

01-03-34 Книга реєстрації довіреностей 3 роки
ст. 352 г

01-03-35 Книга реєстрації касових ордерів 3 роки
ст. 352 г

01-03-36 Витяг з номенклатури справ 
фінансово –господарського відділу 

3 роки
ст. 112 в

Після заміни новими
та за умови

передавання справ до
архівного підрозділу

управління
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1 2 3 4 5
02-ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

02-01 Закони, укази, постанови, 
розпорядження Уряду України, 
інших міністерств і відомств з 
питань планування та виконання 
місцевих бюджетів (копії)

Доки не
мине

потреба

02-02 Методичні рекомендації з питань 
складання та виконання бюджету

До заміни
новими
ст. 20 б

02-03 Класифікація доходів та зміни до 
неї

До заміни
новими 
ст. 260 б

02-04 Посадові інструкції працівників 
відділу 

5 років
ст. 43

Після заміни
новими

02-05 Положення про відділ планування
та виконання місцевих бюджетів 
(копія)

Доки не
мине

потреба

Оригінал
зберігається у

наказах начальника з
особового складу

02-06 Квартальні та місячні плани 
роботи відділу

1 рік 
ст. 161

02-07 Доручення голови Харківської 
обласної державної адміністрації з
питань бюджету (копії), 
документи з їх виконання

Доки не
мине

потреба

02-08 Розпорядження голови 
Харківської обласної державної 
адміністрації з питань бюджету 
(копії), документи з їх виконання 

Доки не
мине

потреба

02-09 Розпорядження голови районної 
державної адміністрації з питань 
бюджету (копії), документи з їх 
виконання 

Доки не
мине

потреба

02-10 Рішення сесій обласної ради з 
питань бюджету (копії)

Доки не
мине

потреба
02-11 Рішення сесій районної ради з 

питань бюджету (копії)
Доки не

мине
потреба

02-12 Документи (розрахунки, довідки 
про зміни) по доходах районного 
бюджету та розпис доходів 

3 роки
ст. 175
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районного бюджету

1 2 3 4 5
02-13 Звіт про виконання місцевих 

бюджетів за доходами за день 
(форма 412 зведений бюджет)

5 років
ст. 269

За умови завершення
перевірки

державними
податковими

органами з питань
дотримання
податкового

законодавства, а для
органів виконавчої
влади, державних

фондів, бюджетних
організацій, суб’єктів

господарювання
державного сектору

економіки,
підприємств і

організацій, які
отримували кошти з
бюджетів усіх рівнів
та державних фондів
або використовували

державне чи
комунальне майно, -
ревізії, проведеної

органами державної
контрольно-

ревізійної служби за
сукупними

показниками
фінансово-

господарської
діяльності. У разі

виникнення спорів
(суперечок),
порушення

кримінальних справ,
відкриття судами

провадження у
справах – зберігання

до ухвалення
остаточного рішення

02-14 Звіт про виконання місцевих 
бюджетів за доходами за день 
(форма 412 районний бюджет)

5 років
ст. 269

Див. 
02-13 

02-15 Аналіз виконання доходної 
частини зведеного бюджету

5 років
ст. 269

Див. 
02-13 

02-16 Щомісячний аналіз виконання 
доходної частини райбюджету

5 років
ст. 269

Див. 
02-13

02-17 Довідки про виконання доходів 
зведеного, районного, сільських та
селищних бюджетів

5 років
ст. 269

Див. 
02-13

02-18 Щомісячний аналіз стану 
розрахунків по бюджетним 
установам району по видатках за 
спожиті енергоносії

3 роки
ст. 177

02-19 Документи (контрольні 3 роки

12



показники, розрахунки, таблиці, 
довідки) до проекту бюджету 
району по доходах

ст. 175

1 2 3 4 5
02-20 Бюджет Введенської селищної 

ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-21 Бюджет Кочетоцької селищної 
ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-22 Бюджет Малинівської селищної 
ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-23 Бюджет Новопокровської 
селищної ради (документи по 
складанню, кошторисів, рішень 
сесій та довідок про внесення 
змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-24 Бюджет Есхарівської селищної 
ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-25 Бюджет Великобабчанської 
сільської ради (документи по 
складанню, кошторисів, рішень 
сесій та довідок про внесення 
змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-26 Бюджет Волохов'ярської сільської
ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-27 Бюджет Граківської сільської ради
(документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-28 Бюджет Зарожненської сільської 
ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-29 Бюджет Кам’яноярузької сільської Доки не
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ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

мине
потреба

1 2 3 4 5
02-30 Бюджет Мосьпановської сільської

ради (документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-31 Бюджет Старогнилицької 
сільської ради (документи по 
складанню, кошторисів, рішень 
сесій та довідок про внесення 
змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-32 Бюджет Старопокровської 
сільської ради (документи по 
складанню, кошторисів, рішень 
сесій та довідок про внесення 
змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-33 Бюджет Чкаловської селищної 
ради, обраної об’єднаною 
територіальною громадою 
(документи по складанню, 
кошторисів, рішень сесій та 
довідок про внесення змін) (копії)

Доки не
мине

потреба

02-34 Річний  звіт  про  виконання
місцевих  бюджетів  фінансового
управління  районної  державної
адміністрації

Постійно
ст. 311 б

02-35 Річні  звіти  Чугуївського
управління  Державної
казначейської  служби  України
Головного  управління  Державної
казначейської  служби  України  у
Харківській області по виконанню
місцевих бюджетів (копії)

Доки не
мине

потреба

02-36 Місячні  звіти  Чугуївського
управління Державної
казначейської служби України
Головного  управління  Державної
казначейської  служби  України  у
Харківській області по виконанню
місцевих бюджетів (копії)

Доки не
мине

потреба

02-37 Місячні  звіти  Чугуївського Доки не
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управління  Державної
казначейської  служби  України
Головного  управління  Державної
казначейської  служби  України  у
Харківській  області  про
використання  бюджетних  коштів
на  надання  пільг  та  субсидій
населенню (копії)

мине
потреба

1 2 3 4 5
02-38 Проект  бюджету  району  і

документи до нього (розрахунки),
які  подаються  на  розгляд  сесії
районної ради

10 років
ст. 211

02-39 Бюджет  району,  мережа  штатів  і
контингентів,  затверджених
рішенням районної ради 

Постійно
ст. 143 а  

02-40 Мережа  бюджетних  установ,
селищних,сільських  рад  та
об’єднаної  територіальної
громади (копії)

Доки не
мине

потреба

02-41 Розпорядження  на  фінансування,
виписки  Чугуївського  управління
Державної  казначейської  служби
України  Головного  управління
Державної  казначейської  служби
України,  документи  Управління
праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної
адміністрацій  по  розподілу
субвенції  з  державного  бюджету
на  надання  пільг  та  субсидій
населенню (копії)

Доки не
мине

потреба

02-42 Рішення  колегій  районної
державної адміністрацій (копії)

Доки не
мине

потреба
02-43 Штатні  розписи  бюджетних

установ району (копії)
Доки не

мине
потреба

02-44 Штатні  розписи  селищних,
сільських  рад  району  та
Чкаловської  селищної  ради,
обраної об’єднаною  територіаль-
ною громадою району (копії)

Доки не
мине

потреба
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02-45
Документи(висновки,  розрахунки,
довідки)  по  складанню  та
використанню видатків
Чугуївської  районної  державної
адміністрації

3 роки
ст. 175

1 2 3 4 5
02-46 Документи(висновки,  розрахунки,

довідки)  по  складанню  та
використанню  видатків  УПСЗН
районної державної адміністрації

3 роки
ст. 175

02-47 Документи(висновки,  розрахунки,
довідки)  по  складанню  та
використанню  видатків  Відділу
освіти  районної  державної
адміністрації

3 роки
ст. 175

02-48 Документи(висновки,  розрахунки,
довідки)  по  складанню  та
використанню  видатків  Відділу
охорони  здоров’я  районної
державної адміністрації

3 роки
ст. 175

02-49 Документи(висновки,  розрахунки,
довідки)  по  складанню  та
використанню  видатків
Чугуївської районної ради

3 роки
ст. 175

02-50 Документи  (висновки,
розрахунки,  довідки)  по
складанню  та  використанню
видатків  Відділу  культури
районної державної адміністрації

3 роки
ст. 175

02-51 Документи  (аналізи,  паспорти,
довідки)  по  виконанню  бюджету
району 

3 роки
ст. 175

02-52 Розпорядження  на  фінансування
установ районного бюджету

3 роки
   ст. 175

02-53 Документи  (висновки,
розрахунки, довідки) спеціального
фонду  розвитку  територій
Чугуївського району

10 років
ст. 200

02-54 Акти      ревізій      та     перевірок 
фінансового управління районної 
державної адміністрацій з питань 
доходної частини бюджету району
і документи до них

5 років
ст. 341
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02-55
Акти  ревізій  та  перевірок
фінансового  управління  районної
державної  адміністрацій  по
складанню та виконанню бюджету
і документи до них

5 років
ст. 341

1 2 3 4 5
02-56 Листування з Департаментом 

фінансів обласної державної 
адміністрації з питань надходжень
доходів до бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-57 Листування з Департаментом 
фінансів обласної державної 
адміністрації з питань виконання 
бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-58 Листування з Департаментом 
фінансів обласної державної 
адміністрації з питань видатків за 
енергоносії по бюджетних 
установах району

5 років
ЕПК
ст. 22

02-59 Листування з відділом фінансів 
галузей виробничої сфери 
Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації  з питань 
виконання бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-60 Листування з Департаментом 
фінансів обласної державної 
адміністрації з питань 
комп’ютеризації та програмного 
забезпечення 

5 років
ЕПК
ст. 22

02-61 Листування з обласною 
державною адміністрацією та 
обласною радою з питань 
виконання бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-62 Листування з районною 
державною адміністрацією з 
питань виконання бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-63 Листування з районною 
державною адміністрацією з 
організаційних питань

5 років
ЕПК
ст. 22

02-64 Листування з районною 
державною адміністрацією з 
питань обліку комп'ютерних 
програм

5 років
ЕПК
ст. 22
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02-65 Листування з підприємствами, 
організаціями з питань 
надходження доходів до бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

1 2 3 4 5
02-66 Листування з Чугуївським 

управлінням Державної 
казначейської служби України 
Головного управління Державної 
казначейської служби України з 
питань виконання бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-67 Листування з Чугуївським 
відділенням Харківської ОДПІ 
ГУ ДФС у Харківській області з 
питань виконання бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-68 Листування з  Чугуївським 
відділенням Харківської ОДПІ 
ГУ ДФС у Харківській області з 
питань повернення або перекид 
помилково (зайво) сплачених 
платежів до місцевих бюджетів 
(висновки)

5 років
ЕПК
ст. 22

02-69 Листування з радами, об’єднаною 
територіальною громадою з 
питань надходжень доходів до 
бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-70 Листування з бюджетними 
установами району, сільськими,   
селищними радами та  об’єднаною
територіальною громадою з 
питань видатків на енергоносії

5 років
ЕПК
ст. 22

02-71 Листування з енергопостачалними
та іншими організаціями з питань 
використання енергоносіїв 
бюджетними установами

5 років
ЕПК
ст. 23

02-72 Листування з підприємствами, 
організаціями та установами з 
питань фінансування

5 років
ЕПК
ст. 23
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02-73
Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації  про  стан  виплати
заробітної  плати  працівникам
бюджетних установ

3 роки
ст. 348

1 2 3 4 5
02-74 Листування  з  Департаментом

фінансів  обласної  державної
адміністрації,  обласною  радою,
районною  державною
адміністрацією  та  іншими
відділами  та  управліннями  з
питань виконання бюджету

5 років
ЕПК
ст. 22

02-75 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації з  питань
використання  коштів  Державної
субвенції  на  надання  державної
соціальної  допомоги  сім’ям  з
дітьми  та  малозабезпеченим
сім’ям

3 роки
ст. 694

02-76 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації з  питань
фінансування  пільг  та  субсидій
населенню

5 років
ЕПК
ст. 22

02-77 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації з  питань  планових
показників  обсягів  субвенції  з
Державного бюджету на пільги та
субсидії (річні та помісячні зміни
до них)

5 років
ЕПК
ст. 22

02-78 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації щодо  виконання
завдань  по  пільгах  та  субсидіях
населенню  (заявка-пропозиція,
інформація про перевірки)

5 років
ЕПК
ст. 22

02-79 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації з  питань

5 років
ЕПК
ст. 22
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заборгованості  по  пільгах  та
субсидіях населенню

02-80 Листування  з  Департаментом
фінансів  обласної  державної
адміністрації з  питань  надання
пропозиції  по  погашенню  боргів
відомчим  підприємствам  району
за  надані  житлово-комунальні
послуги по пільгах та субсидіях 

5 років
ЕПК
ст. 22

1 2 3 4 5
02-81 Листування  з  Чугуївським

управлінням  Державної
казначейської  служби  України
Головного  управління  Державної
казначейської  служби  України  у
Харківській  області, Чугуївським
відділенням Харківської ОДПІ ГУ
ДФС у Харківській області

5 років
ЕПК
ст. 22

02-82 Листування  з  Чугуївським
управлінням  Державної
казначейської  служби  України
Головного  управління  Державної
казначейської  служби  України  у
Харківській  області  з  питань
надання  пільг  та  субсидій
населенню

3 роки
ст. 694

02-83 Листування  з  Чугуївським
управлінням  Державної
казначейської  служби  України
Головного  управління  Державної
казначейської  служби  України  у
Харківській області про видачу та
повернення позик

3 роки
ст. 258

02-84 Листування  з  сільськими,
селищними  радами  та
бюджетними установами району з
основних питань діяльності

5 років
ЕПК
ст. 22

02-85 Листування  з  відомчими
підприємствами з питань пільг та
субсидій населенню

5 років
ЕПК
ст. 23

02-86 Листування  з  Управлінням  праці
та соціального захисту населення
районної державної адміністрацій

5 років
ЕПК
ст. 22

20



з  питань  пільг  та  субсидій
населенню

02-87 Листування  з  Управлінням  праці
та соціального захисту населення
районної державної адміністрацій
з  питань  нарахування  та
заборгованості  по  пільгах
ветеранам ВВВ, дітям війни

5 років
ЕПК
ст. 22

1 2 3 4 5
02-88 Листування  з  Управлінням  праці

та соціального захисту населення
районної державної адміністрацій
з  питань  нарахування  та
заборгованості  по  пільгах
ветеранам  військової  служби,
внутрішніх справ (соц. ознака)

5 років
ЕПК
ст. 22

02-89 Листування  з  Управлінням  праці
та соціального захисту населення
районної державної адміністрацій
з  питань  нарахування  та
заборгованості  по  пільгах
громадян,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської
катастрофи

5 років
ЕПК
ст. 22

02-90 Листування  з  Управлінням  праці
та соціального захисту населення
райдержадміністрацій  з  питань
нарахування та заборгованості  по
субсидіях населенню

5 років
ЕПК
ст. 22

02-91 Листування  з  Управлінням  праці
та соціального захисту населення
райдержадміністрацій  з  питань
нарахування та заборгованості  по
пільгах  населенню  за  проф.
ознакою

5 років 
ЕПК
ст. 22

02-92 Листування  з  Управлінням  праці
та соціального захисту населення
районної державної адміністрацій
з  питань  нарахування  та

5 років
 ЕПК
ст. 22
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заборгованості  по  пільгах
багатодітним  сім’ям  та  особам
Гірничого загону 

02-93 Листування  з  місцевими  радами,
об’єднанням  та  бюджетними
установами  з  питань  програмно-
цільового методу

5 років
 ЕПК
ст. 22

02-94 Витяг  з  номенклатури  справ
відділу  планування  та  виконання
місцевих бюджетів

3 роки
ст. 112 в

Після заміни
новими та за

умови
передавання

справ до
архівного
підрозділу
організації

Начальник фінансово – господарського
відділу – головний бухгалтер, 
відповідальний за архів                                                                            Л.І. Стадник

“    ”                      2016 р.

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 
ЕК фінансового 
управління Чугуївської 
районної державної   
адміністрації
_________ 20__р. №___

ПОГОДЖЕНО

     

Протокол засідання 
ЕПК Державного архіву
Харківської області
     

 
            

_________  20__р. №___

22



ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИС
про категорії та кількість справ, заведених у 2016 році в фінансовому

управлінні Чугуївської райдержадміністрації

За строками зберігання Усього У тому числі
таких, що

переходять
з позначкою

“ЕПК”
Постійного
Тривалого (понад 10 років)
Тимчасового (до 10 років 
включно)
РАЗОМ:

Начальник фінансово – господарського 
відділу – головний бухгалтер,
відповідальний за архів                                                                    Л.І. Стадник

“____” _____________ 2016 року

Підсумкові відомості передано в архів управління

“____” _____________ 2016 року
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