
Сектор у справ€lх
молодi та спорту
ЧуryiЪськоi районноi
державноТ адмiнiстрацiT
XapKiBcbKoT областi

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завiдувач сешору
у справil( молодi та спорту
ЧугуiЪськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii,

,,4: I.M. рябiнiна_
n tb, -?оr сГс>."tZ-еi, съ20 1 5р._v-д

Номенклатура справ
/ц./.4,аgý_N, ё
на 2016 piK

' Перелiк типових докуrиентiв, що створюються пiд час дiяльностi держЕlвних органiв та
органiв мiсцевого сЕlпdоврядуванЕя, iнших установ, пiдприемств та органiзацiй, iз зазначенням
cTpoKiB зберiгання докупtентiв, затверджений наквом MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи
12.04,201'2 Ns 578/5, зареестровшrий в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 17 квiтня 2012 р.
за М 571120884

Iндекс Заюловок справи
(тому, частини)

Кiлькiс
тъ. сппяIl

Строки
зберiгання

справи (тому,
частини) i

номер статей
за пеоелiком

Примiтка

(ToMiB,
частин)

1 2 a
_) 4 5

01- документи з ocHoBHol дlяльност1
01-01 Закони, постанови, рiшення

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

,Щоки не мине
потреба 1

01-02 Розпорядження, дору{ення
голови Чугуtвськоi районноi
державноi адмiнiстрацiй з
питань органiзацii роботи
(копii)

,Щоки не мине
потреба

01-03 Накази завiдувача сектору у
справах молодi та спорту
ЧуryiЪськоi районноi
державноi адмiнiстрацii з
ocHoBHoi дiяльностi

Постiйно
ст. 16а



1 2 aJ 4 5

01-04 Протоколи засiдань
Координацiйноi ради з питань
органiзацii вiдпочинку та
оздоровJIення дiтей i
rrHiBcbKoi молодi

Постiйно
ст. 14а

01-05 Протоколи засiдань ЕК
сектору у справах молодi та
спорту Чугуrвськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ

Постiйно
ст. 14а

01-06 Положення про
справах молодi

сектор }
та спорт}

районноiЧуryiЪськоТ
державноТ
(копiя)

адмlнlстрац1

,Щоки не мине
потреби

Оригiнал
зберiгаеться пiд
розпорядженЕям

голови РЩА

01-07 Посадовi iнструкцii
працiвникiв сектору у справах
молодi та спорту ЧугуiЪськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii

5 poKiB
ст.43

01-08 ПоложенЕя про apxiB сектор}

у справах молодi та спорry
ЧуryiЪськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
(копiя)

.Щоки не мине
потреби

Оригiнал
зберiгаеться пiд

наказом начшIьникв
з основноi
дiяльностi

01-09 Пропозицii сектору у справаi
молодi та спорту ЧуryiЪськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii дс
перспективного план}
(основних напрямiв)
дiяльностi Чугуrвськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii на pik

,Щоки не мине
потреба
ст. |62

01-10 Гfuан роботи на кварт€rл
сектору у справах молодi та
спорту ЧуryiвськоI районноi
державноТ адмiнiстрацii

1 piK
ст. 161



1 2 -,J 4 5

01-11 ГIлан роботи на мiсяць
сектору у справal( молодi та
спорту ЧугуiЪськоi районноi
державноi адмiнiстрацii

1 piK
ст. |62

0|-12 Рiчний план роботи
експертноi KoMicii сектору у
справах молодi та спорту
ЧуryiвськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii

5 poKiB
ст.1 б0

01-13 Звiт роботи експертноi
KoMicii сектору у справах
молодi та спорту Чугуiвськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii

Постiйно
ст.З01

01-14 Звiт сектору у справЕж молодi
та спорту ЧугуiЪськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii про виконанЕя
перспективною плану
(основних напрямiв)
дiяльностi Чугуrвськоi
районноi державноi
адмiнiстрацiт за pik

1 piK
ст.299

01-15 Звiт про виконання основних
заходiв сектору у справах
молодi та спорту ЧугуiЪськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii за кварт€rп

1piK
ст.299

01-16 Звiт про виконання основних
заходiв сектору у справil(
молодi та спорту ЧуryiЪськоi
районноi державноi
адмiнiстрацiT за мiсяць

piK
299

01-17 Справа фонду (iсторична
довiдка та доповненЕя до неi,
акти про вилrIення дJIя
знищення документiв, не
внесених до НАФ, акти
приймання- передавання
докrментiв)

Постiйно
ст.1 30

У разi лiквiдацii
перодаються до

архiвного вiддiлу
ЧугуiЪськоi
районноi
державноi

адмiнiстраrrii

01-18 Опис справ постiйного
зберiгання

Постiйно
ст.lЗ7а



1 2 J 4 5
01-19 Паспорт apxiBy сектору у

справ€ж молодi та спорту
ЧуryiЪськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii

З роки
ст. 131

пiсля заллiни
новим

01-20 Запит та копiТ вiдповiдей на
публiчну iнформацiю

5 poKiB Строк
зберiгання

встановлено
ЕIIк

,Щержархiву
XapKiBcbKoT

областi
вiд 25.05.11о.. Ns 4

0|-2| .Щокрленти (довiдки,
iнформацii, тощо) з питань
забезпечення доступу до
публiчноi iнформацii

рокlв Строк
зберiгання

встаIIовлено
Епк

,Щержархiву
XapKiBcbKoi

областi
вiд 25.05.1lp.

Ns4
0|-22 Журнал облiку запитiв не

публiчну iнформацiю
5 poKiB Строк

зберiгання
встаноыIено

Епк
.Щержархiву
XapKiBcbKoi

областi
вiд 25.05.11р.

Jt4
0|-2з Звернення (пропозицii, заяви,

скарги) громадян особистою
та другорядного характеру та
докр[енти (листи, довiдки,
аrсти) з ix розгляду

5 poKiB
ст. 82 б

У разi
неоднорtвового

звернення
5 poKiB пiсля
останньою

DОЗГJIЯДY

0|-24 Журнал реестрацii накu}зiв з
основноi дiяльностi секгору у
справах молодi та спорту
ЧуryiЪськоi районноi
державноi адмiнiстрацii

Постiйно
ст. l2la

0|-25 Журнал реестрацii вхiдних
документiв ceKTofry у справах
молодi та спорту Чугуiвськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii

3 роки
ст.122



I 2 J 4 5
0|-26 Журншl реестрацii вихiдних

доку!{ентiв сектору у справах
молодi та спорry ЧугуiЪськоi
районноi державноi
адмiнiстрацii

3 роки
ст. |22

0|-27 Журнал реестрацii прийому
громадян завiдувача сектору у
справ€lх молодi та спорту
ЧуryiЪськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ

3 роки
ст. 125

01-28 Журнал реестрацii
пропозицiй, з€uIв, cкapl
|ромадян

5 poKiB
ст. |24

0I-29 Книга облiку надходження
вибуття документiв apxiBy

Що лiквiдацiТ
секгору у
справах

молодi та
спорту

Чуryiвськоi
районноI

державноi
адмiнiстрацii

ст. 139
01-30 Книга видавання справ у

робочi примiщення установи
1piK

ст.140
пiсля закiнчення
та повернення
документiв до
apxiBy

01-31 Номенклатура справ сектору у
справ€ж молодi та спорту
ЧуryiвськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii

5 роки
ст. 112а

пiсля заlrлiни
новими та за умови
передавання справ

до архiвного
цiцроздiлу сектору
у справах молодi та

споDтч
0I-з2 Витяг з номенкJIатури справ 3 роки

ст. 112в

пiсля заlrлiни
новими та за умови
передавання справ

до архiвного
пiдроздiлу сектору
у справах молодi та

споDтч
эз r 
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1 2 т l4l5
02 документи щодо реалiзацiт державноi молодiжноi полiтики, оздоровJIення

вiдпочинку дiтей та молодi
02-01 ,.Щокументи (списки дiтей,

довiдки що пiдтверджують
статус дитини), якi
потребують соцiальноi
уваги та пiдтримки щодо
направлення до дитячих
закладiв оздоровленЕя та
вiдпочинку

5 poKiB Строк
зберiгання

встановлено
Епк

.Щержархiву
XapKiBcbKoi

областi
вiд 18.11.09

}lъ10

02-02 Протоколи засiдань колегii
ЧуryiЪськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
(копii)

.Щоки не мине
потреба

02-0з Рiшення засiдань сесiй
Чуryiвськоi районноi ради
(копii)

,Щоки не мине
потреба

02-04 Лисryвання з державними
органами та органами
мiсцевого самоврядування,
установами та
органiзацiями районустосовно державноi
молодiжноi полiтики

poKiB ЕПК
ст.22

02-05 Лисryвання з державними
органами та органами
мiсцевого самоврядування,
установами та
органiзацiями району щодо
органiзацii оздоровлення та
вiдпочинку дiтей у дитячих
заклад€ж оздоровпення та
вiдпочинку

3 роки
ст.794

02-0б Витяг з номенклатури
справ

З роки
ст.112в

пiсля замiни
новими та за

умови
передавання справ

до архiвного
пiдроздiлу

сектору у справах
молодi та спорту



03- докупlенти щодо_реалiзацiТ державноi полiтики з питань фiз"ч"оТ,су*"ур"
та спорту

1 2 -J 4 5
03-01 Регламенц положення про

обласнi, спортивнi
змагання, програми i плани
проведення змагань (копii)

,Щоки не мине
потреба

0з-02 Рiчний звiт з фiзичноi
ryльтури та спорту
ЦуryiЪського району за
ЬОРМОЮ ЛЬ 2 ФК

Постiйно
ст. ЗO2а

03-03 Лисryвання з державними
органами та органами
мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами,
органiзацiями, установами,
закладами щодо проведення
фiзкульryрно - оздоровчих
та спортивно масових
заходiв

5 р. ЕПК
ст.22

03-04 Журнал облiку видачi
посвiдчень пDо вiдпядження

5 poKiB
ст. 533

пiслlя закiнчення
журнtlлу

03-05 Витяг з номенклатури
справ

3 роки
ст. 112в

пiсля замiни
IIовими та за

умови
передавання справ

до архiвного
пiдроздiлу

сектору у справах
молодi та споDтч

Завiдувач сектору у справах молодi та спорту
райокноI державкоi адмiнiстрацii,
вiдповiдальний за дiловодство

015р.

СХВАJIЕНО
Протокол засiдання ЕК
сектору у справах молодi та спорту
районноI державноТ адмiнiстрацii

I.M. ряБIнIнА

ПОГОДЖЕНО
Протокол засiдання ЕПК
,Щержавною apxiBy
XapKiBcbKoi областi
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