
в;дд1л охорони здоров'ячуц]ъсько|
районно| державно'' адм;я!страц1|

зАтввРддую

начшъник в!дд!пу
здоров', чуц]ъсько!
районяо] державпо'| а]щ;!;отрац!т

]{.м. гвРвз

20!€р.

номенклатра справ
л!

ва 2016 Р!к <а!

01 квРтвнип тво
01-01 нак3!' р;шенн, колег!й

м;н;стерства охо!опи здоров!я

01-02 нак3и департамен} охорояи
здоров'я облаово] дсржавно]
адм!н1отоац;] (коп!])
Розпор'дженгя обласнот державно'|
адм|н;страц1] (коп1])

о]_04 Розпорядхеяня рйояяо| дерхавяо|

0]_о5 накази начальника в;дд|лу охорояи
здоров'я районно| дерхавно|
адм!п'стоац!| з оояовво|дйлъноот;

01-06 нак3и вачшьпика в]дд;лу охорони
здоров!я райояяо1 державно1
адп{1н1отрац1| з особового складу

01 -07 положенм про в;дд;л охоРони
здоров'я райояяо] державяо|
адм!в{страц1] (коп1я)

|перел1к 0ловп до((1меят'!, цо створюються п!д час д!шьпост! орш!в держ!вяо'
!Ф!овр,дув0 ю |вш п )с.."о" ! !рч'у' в а ор 

'!!]а! 
:].

звваченням сФок|в з6ер'гапвя локумен!в' заперд^ен!й 1]аказом м'я1стерс1ва юс1иц!!
укра!ни 12'о4'20!2 ]'[9 5'8/5 та зар{ст!ован!й в м!п|стерш| юст!ц1! уща]'п ]?.04' 2о!2



0|-08 посадов; ;нструкц;'; пРац1впк!в
в!дд!лу охорони здоров'я районно|
дерх3но1 адм;$страц;|

01-09 положешя гро арх;в в1дллу
охорони здоров'я районно!
держ3но| адм!н;страц1т (коп!я)

01-10 кяив обл;!9 вадходхеяш тд
вибутгя докумевг]в аРх;ву в1дд;г),
охорояи здоров'я рйоняот
державно] адм|н!сщац;|

до
л1кв;дац!;

РдА
01-11 кяигд видвм справ

арх!восховища у в;дд!й охоро|{и
здоРов'я райопно! державвот

!
140

0|-12 положеяня про вкспертц ком!с|ю
при в!дд]л| охорони здоров'я
райопяо| державво'; 1дм!н!стац!]
(копй)

доки не

0]_]з протоколи зас;дань БкспеРпо1
ком;с;т при в;дды охоРояи здороы'
райо}гно] дерхавно; адм]н!сграц;!

01 -14 проюколи зас!дшь
коорд!яа];йш рад при в]дд]л;
охорони здоров|я райояно|
держшяо| а.ц!;я!от!ац;|

пост!йно,

0| -15 Р|щ!й шш ро6оти в;дд!]у
охорони здоров'я райопно!
дерюво| адм;н!от!ац;|

1 р;к'

01-16 квартмьй шм роботи в;дд!лу
охоров! здоров'я райояво!
державво1 адм!1{|стоац!т

1

1б]

о1-17 м!сяч|т] плап ро6оп в{дд{лу
охорояи здоров'я райовяо|
державнот адм1я!сщац;1

01-18 документи (1нформац!! дов;дки'
листи) з птаяь за6езпечеяяя

5 рок;в



достущ до публ!чяо| ;яформац;|

01-19 Аюи п!ийому'передач; докумепт;в,
що м;стять публ]щу ;яформац!ю.
створевпх у в;дд!л1 охорони
здоРов'я райошо| дерхавво]

0!-20 журнм ре.страц|! вх;дпих
документ]в по в;дд;лу охорони
здоров!я райояво! дер)кавяот
адм!я!страц1?

.1 122

01-21 журнал ре€сщаф| вп;дяп
документ;в по в;дд1лу охо!они
здоров'' районяо! деРхояот

о1-22 журяш ресстрац;т пропозиц;й, змв
с\.124

0] _2з лиоцвавяя з департамеятом
охорони здоров|я обласно|
державво! ад.!;йстац1т

5 роЁв вт1к

о1-24 лисцваявя з с1рукцршш
п]дрозд!лами райояво1 державно']
адм;йстац!] з п!оф!льних шапъ

впк
Ф.22

01 -25 ]ьсцвшм з м;сцсв!ми
оргаяъац!'мп та п!дпри€мсвами з
проф;лънв питань ро6оти гшу:];

втк

о1-26 журнал о6лку осо6истого прийому
тромадяв по в;дц|лу охорон'
здо!ов'я райошот дерхавво_!
адм]н;страц!|



о\-27 журнал обл]ц запит!в яа
;вфоРмац|''' ям яадходять до
в;дд;лу охорони здоров'я райояво!
державяот адм1н!страф''

5 роь;в

01 -28 номенк'ацра справ в!дд|лу
охо!ояи здоров'я райовяо''
деРхавнот адм!н!стра{|

5 рок;в'

01 -29 витяг з воменшацри справ в!дд]лу
охорони здоров'я районно!
дерх8во1 адмь!страц1?

112в

0|_зо РесстР опис!в в;!ц!лу охо!ош
здоров'я райояяо] державно|
адм;н;стац!т

пост|йяо,
ст. 1з9

01_з 1 опис справ пос{йно.о збер!гаяня пос{йио'

01_з2 опио справ з особовото сшаду
Ф.1з7 б

01_зз справа Фовду (;стор!чяа дов!дка та
доповнеяя'1 до яе|;, акт! про
вищчеяш дш зяищеФ
дочмепт;в, не внесен1{х до нАФ,

прпймаявя'передававн'

01-14 паспоРт арх!ву в;ддйу охо!ови
здоров|я райояно| державво!



02_ БухгАлт[Рськ|{й оБл1к тА зв!тн1сть
02-01 Р;чй коштоРис! адм]|!;сщативно_

господаРських та ущавл1всьтп ви-

о2-о2 кващдь!; кошториси адп{!я]сща-
тйвно_.оспода!оьмх та упраы!я ст. ] 94б

02_0з зведеяий р;ч!'ий ф;вшсовпй зв;т з
ст- з1|а

о2-о4 Р1чя! ф;нансов; зв!ти з додатками

о2_05 квар€льп! ф;яансов! зв!п з
ст. з 1]в

о2-о6 1цтатй розписи та пе!ел;м зм;в до

о2-о'7 квартшьв! зв1п (вьомоо{) про
парахуваям та перерачувани
стРмов1!х внеск1в яа деркав!1е та
ведержавве соц;дьне стахуваявя
(у зв'язц

02-08 цом|сячв! зв!тд (в;домост!) про
нарахуваям в перер|1хувавяя
стрцових внест;в ва дерхавпе та
недержавяе соц|ш!не стр&уваяяя
до ортан1в пеяо1Ёвого фояду

1 Р!к,
с1- з22т

о2-о9 кваршь!! статистпв! зв!ти й таб-
лиц| з ус!х основних вид;в д1яльяо-
ст; в;дд]лу

1 р1к,

о2-10 особов! Рвувки прац'вяик;в
в1дд!лу

02-1| Розр'{унково-шат;жн; в]домост;

о2-12 доцмевп (хоп!! зв;т!в' витг!] 3

протоколв,
дов!дки! спт!см Фац;ввийв) про
виплац допомоп' оплату листюв
непрацездатяост; з фов.щ

ст. з20



соц!швого стр&{увшш
02_]з Розрахункоы в;домост| сшат!

впесЁв до р]зпв фо1ц1в

з ром,
.т- з23

02-\4 ]истки непРацвдапост;
ст.716

о2-]5 договоРи про повяу матер;альв/
.1. зз2

о2-16 зразм п1дпис|в (матер;альяо-
в;дпов1дшьш ос;б)

о2-17 договори, угоди (тосподарськ;'
операц1йн! тоцо)

з роки'



02-18 пеРвивя; документи 1 додатки до
пв' що ф!ксуюъ Фаю вшо!шш
тосподарсъкп операц;й ; иал! п;д_
ст3ою дп зап11с!в у рег1страх 6ух_
гвлтерською оол'ку та податковп
документах (касов', бшк!воьк! до_
]9мевти' ордери, пов;домлевпя
банк!в | переказп; вшом' виписк!

банк'вськг{ чековв
пРо пР!ймаяня, здавання 1 сл|!сан_
н, майна й матеР!д1в, шшаяц11 !

пашадя; з обл!ц товарно-матер|
альних ц!нпостей, аваясов! зв;т!



02-19 дочмеяп (мая'' зв;ти)
протоколи, ак'и, дов;дк]1, допов]дв;
записк}]) доцментальн|'( рев1з1й,
перев!Рок в ауд!ц ф!вавсово
господарсько{ д]яльносй' конФоль_
во'рев!з1йшот Роботи' у тому числ!
перев!рок каси' правильност!
отяпеяяя податЁв тоцо

ст. з4]

о2-2о дою,!'еш (протоколи засишъ ;н-
вевтаризац!йн!'( ком!с;й' акги
!явептаршац1ц ;явевтаР!зац;йя;
описи, пор!ввялья! в;домост!) про
!нве|{таризац1ю основних засоб!в)
нематер;шьих кт!в;в' щошовв
кошйв' матер;альвп ц]нвоФей

Ф. з45

о2-21 з роки,



о2-22

02-2з
ст. з51



о2-24 книт! облфдогоюР;в
ст. з52в



о2-25 журнал о6л!ц
ст. з52г

02-26 ж)Р1ал облку дов|ренос'тей з ро@,
Ф. з52т



0217
ст. з52г

о2-2в обоРоп1 в!домост; товаряо-
матер!алънп ц1шостей



о2-29 коп!! дов;док, виданп пра{вш_
кш про стах ; м!сце Роботи' з!роб;

о2-'\о 1&ип{ о6л;ю/ видач{ дов;док про
стаж, м;сце Робот!' зароб]тщ плац

о2-з1 лист}вшм про фьФсово-.оспо-
дарсьц д!яльйсъ (що обл|к фо!-
д1в, ншаденяя ! стяпевм !1тра-

ф!в, прий;дяя, здаваяяя, списаяш
матер;аль!1их ц!явостей тощо)

Ф. з49

о2-з2 лиоцвання з ф1вансовши органа-
м! лро поточп; бюджегн, операц1!''

стан ; здритгя поточв!х 1 розра-

з роки'
ст 229

головний спец|ал;съ Фцтшер в!дд;г/
охорони здоров!я райдержадйя|страц||

\11 , цц.Фо.осс 2015 р1\

с)вА]Бно

протокол зас!ддня вк
здоРовя чуц]всько|
райдержадм|н!срац1]
в|л 0| /- )(|1'б ш!

ю.в. мерзлякова

погоддвно

прототФ в|1к

г1'' !.|9 /з


