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1 2 э 4 5

01 _ Б|дд1л документального забезпечення та контрол!о апарату
01-01 3акони }кра|ни, ука3и

[{резидента !кра|ни (коп|!)
.{оки не

мине
-7потре0а

1!-{о стосусться
д]яльност!
адм1н!страц1| _
пост1йно

01-02 |{о станови 1{аб|нету 1!1|н|стр|в
}кра!ни (коп||)

[оки не
мине

потреба

11{о стосусться
д1яльност1
адм!н|страц|| _
пост|йно

01-03 Регламент районно| дер>кавно1
адм|н|страц|| (коп|я)

!оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер!гасться у
розпорялженн| з

основно|
д!яльност1

01-04 Розпорядх{ення голови

районно| державнот
адм|н|страц!| з основнот
д1яльност|

|{ост|йно
ст. 16-а

|{ерел1к типових док1ълент1Б, |{Ф створ}ототься п1д нас д|яльност1 дер:кавних орган|в та

орган1в м|оцевого самоврядування' |нтпих установ' п1дприсмств 1 орган1зац|й, 1з

зазначенням строк|в збер|гання документ1в' затверджений Ёаказом \4|н|стерства тостиц1|

}кра|ни в1д |2кв|тня 201.2 р' ]\ъ 578/5, заресстрованим у \41н1стерств| тостиц1| }кра|ни
в1д17 кв|тня 2012р. ]\ъ 571120884 (|з зм|нами).
[1рим1рна номенклатура справ а||арыц районно|, районно| у мм. 1{исв| та €евастопол|

дер>кавно| адм|н|страц||, погоджена на зас|данн| цвпк !ер:кавно| арх|вно| слркби
}кра|ни 22.|| '201з' протокол }'|'о 7 (1з зм|нами, внесеними зг1дно з протоколом зас1дання

цвпк }крдер:карх|ву ]ф | в|д29.03.20|7).
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01-05 Розпоряд}кення голови

районно| дер>кавно|
адм|н|страц||, голови ком1с1| з

реорган|зац|| {угу|всько]
районно? дер>кавно|
адм!н!страц!| щодо
реорган|зац|| районних
дер)кавних адм|н|страц1й

|{ост|йно
от. |6-а

01-06 Ёакази кер|вник а аларату

районно| дерх<авно|
адм|н|страц|] з основно|
д|яльност|

|{ост1йно
ст. |6-а

0\-07 [орунення голови районно|
дерх{авно] адм1н|страц|! та
його засцпник|в з основно|
д|яльност|

|!ост|йно
от.6-а

01 -08 1нструкц|я з д|ловодства в
9угу|вськ|й районн|й
дерэкавн|й адм|н|страц||
)(арк|воько| област| (коп|я)

[оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер|гасться у
розпорядх<енн! з

основно|
д|яльност1

01-09 |{оло>кення про в|дд|л

документального забезпечення
та контрол}о районнот
деря{авно| адм|н|страц||
(коп|я)

.{оки не
мине

потреба

Фриг1нали
збер|гаються у
розпорядженн| з
основно|
д|яльност|

01-10 |!осадов| |нструкц||
прац|вник|в в1дд|лу

документального забезпечення
та контрол}о апарац районно|
дер)кавно| адм|н|страц|т (коп||)

[оки не
мине

потреба

Фриг!нали
збер|галоться у
в1дд!л1

управл!ння
персоналом
апарату районно!
державно|
адм1н1страц1]

01-11 |{р ото кол и зас|дань кол ег|т

районно| державнот
адм|н|страц||

|1ост|йно
ст.9-а

0\-12 |{ротоколи роз1пирених нарад
голови з пер1шим 3асцпником
голови, засцпниками голови'
кер|вником апарсшу'
кер|вниками структурних
п|дрозд|л|в районно|
дер)кавно| адм|н1страц|т, служб

району, органами м|сцевого
самоврядування

5 рок|в
впк
ст. 13
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01-13 |{ротоколи оперативних нарад
голови з пер1шим заступником
голови' заступниками голови

районно| державно|
адм|н1страц|| з кер|вником
апарату' кер1вниками
структурних п|дрозд|л|в

районно| дерхсавно|
адм|н|страц1] та слркб району

5 рок|в
впк
ст. 13

01-14 |{ротоколи робоних нарад
голови з пер1пим засцпником
голови, заступниками голови

районно| дерх<авно|
адм1н1страц||, кер1вником
аларату' кер|вниками
структурних п!дрозд|л|в

районно| дер:кавно|
адм|н|страц|| та слух<б району

5 рок|в
впк
ст. 13

01-15 |!ротоколи наради з питань
виконавсько| дисц илл|ни

5 рок|в
впк
ст. 13

01-16 1{вартальн| плани роботи
в|дд|лу д окументально го
забезпечення та контрол}о
алар ыц районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

1 р1к
ст. 161

0\-\7 1!ом|сяин| плани роботи
в|дд|лу дочментального
забезпечення та контрол}о
алар ату р ай о нн о| дер х<авн о|
адм|н|страц||

[оки не
мине

потреба
от. |62

01-18 3в|ти про виконання
квартальних план|в в|дд1лу

документального забезпечення
та контрол}о апарац районно|
дер)кавно] адм|н1страц||

1 р1к
от.299

01-19 3в|ти про виконання
щом|сянних план|в в1дд|лу

доцментального забезпечення
та контрол}о апарац районно|
дерх{авно1 адм1н1страц11

1 р1к
от.299

01,-20

дск
{окументи з грифом <.{ля

сл ужбово го користування))
вк
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0\-21 Б|домост| про стан
виконавсько| дисципл|ни в

районн|й дер>кавн|й
адм|н|страц||

5 рок1в
впк

ст.44-6

0\-22 Б|домост| про документооб|г в

районн|й державн1й
адм1н!страц1|

5 рок1в
ст. 115

0|-2з 3в|ти по робот| з
контрольними документами

5 рок1в
ст. 303

0\-24 3аяви, залити громадян |

орган|зац|й про надання
арх|вних дов|док, коп|й,
витяг|в з документ|в та
документи (арх|вн| дов|дки,
коп1|, витяги, листи-в|дмови) з
]х виконання

5 рок|в
ст. |32

0\-25 Акти про 3нищення з|псованих
бланк]в районно| дер>кавно|
адм|н|страц||, документ|в
суворо| зв|тност|

3 роки
ст. 119

01-26 |окументи (плани, дов!дки,
листування тощо) з питань
забезпечення доступу до
публ|чно| |нформац1|

5 рок1в
€трок збер1гання
встановлено 8||(
!ер:карх!ву
[арк|всько|
област! протокол
в|д 25.05.2011 ]ф4

01-27 {окументи (допов|дн| записки,
дов1дки) про х|д та п|дсумки
виконання ц|льових
комплексних (районних)
поогоам

5 рок|в
впк

ст.44-б

01-28 .{окументи (допов|дн1 записки,
дов|дки) про х|д та п|дсумки
виконан[{'{ доручень голови

районно| дер>кавно}
адм|н|страц|| та його
заступник|в

5 рок|в
впк

ст.44-б

0\-29 .{окументи (допов|дн| записки,
дов|дки) про х|д та п|дсумки
виконанн'1 дов|док про

результати вивчення отил}о та
метод!в роботи структурних
п1дрозд1л1в раионно1
дер)кавно| адм1н|страц||

5 рок|в
впк

ст.44-б
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01-30 !окументи (допов|дн| запиоки,

дов|дки) про х1д та п|дсумки
виконання акт|в перев|рки
зд1иснення органами м1сцевого
с амо врядування делегованих
повноважень орган|в
виконавчо| влади

5 рок|в
впк

ст.44-б

01-3 1 ,{окументи (допов|дн| записки,
дов1дки) про х|д та п1дсумки
виконанн'1 з питань виконання
протокол1в нарад голови

районно| дерхсавно|
адм|н|страц||

5 рок|в
впк

ст.44-6

0!-з2 ,{окументи (допов|дн| записки,
дов|дки) про х|д та п|дсумки
виконанн'{ розпорядт{ень
голови районно| дер>кавно|
адм1н|страц|]

5 рок|в
впк

ст.44-б

01-33 -[истування з дер)к авними
органами | органами м|сцевого
самоврядування'
об'еднаннями щомадян'
п|дприемствами та
орган|зац\ями 3 питань роботи
адм1н1стративних орган|в,
внутр|тшньо| | зовн|тшньо|
пол|тики

5 рок|в
впк
ст.22

01-з4 .[{истування 3 дер)кавними
органами 1 органами м|сцевого
самоврядування'
об'сднаннями щомадян та
орган|зац1ями 3 питань

ф |нансув ання ) складання |

використ ання районного
бтод>кету використання
бтодх<етних котпт|в тощо

5 рок|в
впк
ст.22

01-3 5 .[{исцвання 3 державними
органами | органами м|сцевого
с€|моврядування' об' сднаннями
громадян та орган|зац|ями з

питань х{итлово-комун€ш{ьного
го сподарств а, м|стобудр ання
та арх|тектур и, 11адзвичайних
ситуац1й

5 рок|в
впк
ст.22
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01-3 6 .[{исцвання з дерх{авними
органс1ми | органами м|сцевого
сам оврядування' об' сднаннями
громадян, п|дприсмствами та
орган|зац]ями з питань роботи
п€ш1ивно- енергетичного
комплексу' транопорту 1 зв'язку

5 рок1в
впк
ст.22

0|-з7 .[{истування з держ авними
орган€|ми | органами м|сцевого
сам оврядування, об' сднаннями
громадян, п|дприсмотвами' 3

питань розвитку
агропромислового комплекоу
використання земл|,
в одопо ст ачанътя т а м ел1 ор ац1|

5 рок|в
впк
ст.22

01-з8 -[{истування з дер}к авъ|ими
органами | органами м|сцевого
самоврядування' о б' сднаннями
громадян, п1дприсмствами,

установами та орган|зац|ями з
питань соц|ально-економ|чного
розвитку райо}у, управл|ння
майном, приватизац||, сприяння
розвитку п1дприемництва

5 рок|в
впк
ст.22

01-39 -[{исцвання з державними
органами | органами м|сцевого
самовряду вання, об' сднаннями
громадян, п1дприсмствами'

установами та орган|зац|ями з
питань соц1ального захисц та
соц|ального забезпечення'
зайнятост1 населення, прац| та
з ароб|тно\ ллати, охорони
здоров'я

5 рок1в
впк
ст.22

01-40 )1исцвання з дерх{авними
органами | органами м|сцевого
самоврядування' об' сднаннями
громадян, п|дприсм ствами'

установами та орган|зац|ями з

г{итань осв1ти, кульцри,
ф|зкульцри | спорц,
материнс тва | дитинства, с|м' |
та молод|

5 рок|в
впк
ст.22
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01-41 -[{истування ком|с|1 з питань

реорган|зац|| районних
дер}(авних адм|н|страц|й

5 рок|в
впк
ст.22

0\-42 Рлектронна база даних
розпорядх(ень голови районно|
державно] адм|н|страц|| з

основно| д|яльност|

|{ост|йно
ст. |2\-а

0|-4з Блектронна 6аза даних
розпоряд)кень голови районно|
дер)кавно| адм1н|страц||,
голови ком|с|| з реорган|зац|]
9угу|всько| районно|
дер)кавно| адм1н|страц|] щодо
реорган|зац|| районних
деря{авних адм|н|страц1й

|{ост|йно
ст. |2|-а

0\-44 Блектронна 6аза даних наказ|в
кер|вник а алФыц районно|
дер)кавно] адм|н|страц|| з
основно| д|яльност|

|{ост|йно
ст. 1'2|-а

0\-45 Блектронна база даних
вх|дних документ|в

3 роки
ст. |22

0\-46 Блектронна 6аза вих|дних та
внутр|тшн|х (заяв, допов|дних |

поясн}овальних записок тощо)
документ|в

3 роки
ст. |22

0\-41 Ресстри на в|дправлену
кореспонденц|то

1 р|к
ст. 128

01-48 }{урнал обл1ку врунено|
кореспонденц|]

1 р1к
|27-гст.

0\-49 }{урнал обл1ку бланк1в суворо?
зв1тност|

1
-) роки

127-аст.

01-50 ,{,{урнал в|дбитк|в печаток та
тштамп|в

|{ост|йно
ст.1033

01-5 1

та тптамп|в
3 роки

ст. 1034

0\-52 }{урнал обл|ку перев|рок

д|яльност| в районн|й
дерэкавн|й адм1н|страц1]

5 рок|в
ст. 86

01-53 )(урнал ресстрац|| телеграм,
тецефоноф?й, факсограм, як|
над|йтшли до районно|
дер)кавно| адм|н|страц|]

1 р|к
\26ст.
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01-54 ,}(урнал реестрац|| телефо-
нограм, як| передатоться

районното деря{авно}о
адм|н|страц|ето

1 р!к
от. |26

01-55

дск
}{урнал обл|ку конверт1в
(пакувань) з грифом <.(ля
олух<бового корисцвання)

3 роки
€трок збер|гання
встановлено на
зас!данн! Ё|!1{

.{ер:карх|ву
{арк!всько|
област1 протокол
в1д 15.04.2009
]х]'ч 3

01-56

дск
){урнал реестрац|| вх|дних
документ|в з грифом (для
слу}кбового користування>)

3 роки
ст. |22

0\-57
дск

}{урнал реестрац1| вих1дних та
внутр|тшн|х документ|в з
грифом ((для слуя<бового
користування)

3 роки
ст. |22

01-5 8

дск
))(урнал обл|ку та розпод|лу
видань з грифом <<Аля

слу)кбового корисцвання>

3 роки €трок збер|гання
встановлено на
зас!данн1 Б|{(
,{ержарх1ву
{арк!всько| облаот1

протокол в1д

15.04.2009 .]ч|э 3

01-59

дск
)|(урнал обл|ку електронних
нос||в |нформац||, на як|
планусться записувати
слух(бову |нформац|то

,{оки не
мине

потреба
ст. |27 -6

01-60

дск
}{урнал обл|ку розмно}кених
документ|в з грифом (для
слу)кбового користування)

3 роки €трок збер|гання
встановлено на
зас!данн| Б|](
.{ерясарх1ву
{арк[воько| област1
протокол в1д

15 04 2009 м3

01-61

дск
-Ё,{урнал реестрац|| зустр|ией з

|ноземними делегац|ями'
групами та окремими
|ноземцями

3 роки
ст. |22

0\-62 Ёоменкл ыцра справ в|дд1лу

документального забезпечення
та контрол}о апарац (витяг з|

зведенот номенклатури справ)

роки|
1|2-вст.

[11сля зам!ни
новими та за

умови
передавання
справ Ао арх1ву
аларату районно|
дерясавно|
адм!н|страц1|
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Аокументи арх!ву
01-63 |{оло>кення про експертну

ком|с|то районно| деря<авно|
адм|н|страц|| (коп|я)

!оки не
мине

потреба

Фриг!нал
збер1гасться у
розпоряля<енн1 з

основно|
д1яльност1

0\-64 |{ротоколи зас|дань експертнот
ком|с|] апФату районно|
дер}|(авно] адм|н|страц|| та
документи до них

|[ост|йно
ст. 14-а

01-65 Р|чний план роботи експертнот
ком|с|| аларыц районно|
деря{авно| адм|н|страц||

5 рок|в
ст. 160

01-66 Р|чний план ро6оти
в|дпов|дального 3а арх|в
аларату районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| та зв|т про його
виконанн'[

р|к
\6\

0\-67 3в1т про роботу експертно|
ком|с|| апара-ту районно|
дер)кавно| адм1н|страц||

|{ост|йно
ст.301

01-68 3в|т про роботу
в|дпов|дального за арх|в
апар€шу районно| дер)кавнот
адм|н|страц|{

1р1к
ст. 300

01-69 |{аспорт арх|ву аларату

районно| дерх<авно|
адм]н|страц||

3 роки
ст. 131

|!]оля зам1ни
новими

0\-70 0лиси справ пост|йного
збер|гання

|[ост|йно
ст' 137-а

0!-7\ Фписи справ з кадрових
питань (особового складу)

3 роки
ст. |37 -б

|!]сля знищення
справ

0\-72 €права фонду (|сторинна

дов1дка, доповнення до не|,

акти приймання- п еред авання

док}ъ4ент|в, акти про
вилучення документ|в до
знищення, акт про результати
перев|рки наявност1 та стану
документ1в)

|{ост|йно
ст. 130

9 раз1 л]кв|дац1|

районно|
дер:кавно|
адм|н1страц1|
переда}о1'ься до
арх!вного в1дд!лу

районно|
державно|
адм!н|страц1!

0|-7з }{урнал реестрац|| арх1вних
дов|док, коп|й та вифяг|в з

5 рок1в
ст. |4\
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документ1в' виданих за
залитами щомадян |

орган1зац|й
01-74 [урнал ресстрац|| видач|

документ|в в тимчасове
користування

1р|к
ст. 140

|!1сля зак1нчення
журналу та
повернення
док1тлент!в до
арх1ву районно|
дер:кавно|
адм!н|страц!!

0\-75 1(нига видавання справ
з арх1восховища

1р|к
от. 140

|11сля зак|нчення
журналу та
повернення
документ1в до
арх1ву районно|
дерхсавно|
адм|н!страц1|

0\-76 (нига обл|ку надход)кення та
вибуття документ|в арх|ву

Ао л|кв|дац|]

райдер)к-
адм1н|страц||

ст. 139

01-77 Ёоменклатура справ аларату
та структурних п|дрозд1л|в

районно| дер)кавнот
адм|н|страц|], що не ма!оть
статусу }оридично| особи

рок|в
||2-аст.

[{!сля зам!ни
новими та за

умови складення
зведених опис|в
справ

02 _ Б!дд1л бухгалтерського обл!ку та господарського 3абе3печення
апарату

02-01 |{олох<ення про в|дд|л
бухгалтерського обл|ку та
го сподарського забезпечення
апарату районно| державнот
адм|н|страц|] (коп|я)

.{оки
не мине
потреба

Фриг!нал
збер1гасться у
розпорядженнях
голови

райлер:калм1н1ст
рац1]

02-02 |{осадов| |нструкц|?
прац|вник|в в|дд|лу
бухгалтерського обл|ку та
го сподарського 3абезпечення
ал?р ату р айонн о? дер я{авн от

адм|н|страц1| (коп!!)

.{оки не
мине

потреба
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02-0з [\равила, полох{ення,

регламенти, |нструкц||,
методичн] вказ|вки та

рекомендац11 3 питань
бухгалтерського обл|ку та
господарського забезпечення
(коп||)

[оки
не мине
потреба

02-04 11]татн| розписи та перел|ки
зм|н до них

|{ост|йно
ст.37-а

02-05 Р|чний кошторис
адм|н|страц1] та рахунки до
нього

|{ост|йно
ст. |93-а

02-06 Бтод:кетн ий залит, бтодх< етна
пропозиц|я

5 рок|в
ст. |97

02-07 Р|чний бухгалтерський зв|т |

б аланс виконання ко1шторису
та поясн}овальн1 записки до
них

|{ост|йно
ст. 311-б

02-08 3в|т про використання
доход1в (прибутк|в)
неприбутково| орган|зац||

|[ост|йно
ст.311-б

02-09 1{вартальн1 бухгалтерськ|
зв|ти у ба;т'анс та поясн}овальн1
записки до них

3 роки
ст.311-в

3а в1дсутност!

р!нних - пост1йно

02-\0 1{вартальн| податков|

розрахунки сум доходу'
нарахованого (спланеного на
користь ф!зинних ос1б), | сум
утриманого з них податку

5 рок|в
ст.279

02-\\ ]!1|сячн1 зв|ти про суми
нараховано| зароб|тно| плати
застрахованих ос|б та суми
нарахованих страхових внеск|в
на заг€}пьнообов'язкове
дер}кавне пенс|йне
страхування' сдиного внеску на
загашьнообов'язкове ооц|альне
страхування (персон|ф|кований
обл|к)

75 рок|в
ст.678

02-1,2 (,татистичн| зв|ти йта6лиц| з

допом|экних вид|в д|яльност|
районно| дерхсано|
адм|н|страц!|

5 рок!в
ст. 303
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02-|з 1(олективний догов|р м}к
9угу|вськото районното
дерх{авното адм|н|отрац|сто та
трудовим колективом районно|
дерх{авно| адм|н|страц||

|[ост|йно
ст.395-а

02-\4 Розрахунково-плат}кн|
в1домост1 (особов| рахунки)
прац|вник|в районно|
дерх{авно] адм|н|страц||

75 рок|в
ст.3|7-а

02-\5 -|{истки непраце3датност1
прац|вник|в районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

3 роки
ст. 7 |6

02-\6 Ресстри бтодх<етних
зобов'язань

а |-2, роки
ст.337

'3а умови
завер1пення

рев!з!|, проведено|
органами
державного
ф|нансового
конщолю за
оукупними
показниками

ф1нансовогоспода
рсько| д!яльноот!.
9 раз! виникнення
спор!в
(суперенок),
пору1пення
крим1напьних
оправ, в!дкриття
судами
провад)кен}'1 у
справах _
збер!гатоться до
ухв(ш|ення
остаточного

р!шенгш.
'.{окументи, як[

м!стять
1нформац|то про

ф1наноов!
операц1|, шо
п|длягають

ф!нансовому
мон1торингу, - 5
пок!

02-11 Биконавч| листи !оки
не мине
потреба
ст. з29

Ёе ментпе 5 рок1в

02-1 8 [оговори на в1дкриття
банк|вських рахунк|в

5 рок|в
ст. 208

|!|сля зак|нчення
сщочл||
договору

02-19 !оговори' угоди (господарськ|,
операц|йн| тощо) районно|
деря{авно| адм|н|страц|т

3 роки
ст. з30

|||сля зак!нчення
сщоку д1|

договору, угоди.
!ив. прим1тки з

]ндексом 02_16

02-20 .(оговори про повну
матер|альну в1дпов|дальн|сть

3 роки
ст. зз2

|{1сля зв1льнення
матер|ально-
в|дпов|дально]
особи
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02-21 3разки п|дпис|в (матер|ально-
в|дпов|дальних ос1б)

!оки
не мине
потреба
ст. 340

02-22 .{окументи (плани, зв|ти,
протоколи, акти ) дов|дки,
допов|дн1 записки)
документа-т1ьних рев1з|й,
перев|рокта аудиту

ф|нансово-господарсько|
д1яльност|, конщольно-
рев|з|йно| роботи, у тому
числ| перев|рок каси

5 рок|в
ст.34]:

02-2з .{окументи (паспорти,
|нвентарн| картки) з обл|ку
основних засоб|в

3 роки
ст.351

!ив. прим|тки з
!ндексом 02_16

02-24 !окуиенти (коп|| зв|т|в, витяги
3 протокол1в, висновкр|, заяви,
дов|дки, слиски прац|вник|в)
про виплац допомоги' оплату
листк|в непрацездатност| з

фонду соц|ального стр ахуванн;{

3 роки
ст.320

02-25 [окументи (протоколи
зас|дань |нвентаризац|йних ко-
м1о!й, акти |нвентаризац||,
1нв ентаризац|йн| о|\иси,
пор|вняльн| в|домоот|) про
|нвентаризац1то ооновних
засоб|в, нематер|альних
актив|в, гро1шових котшт|в,
матер|альних ц|нностей тощо

3 роки
ст.345

,{ив. прим1тки з

|ндексом 02-16

02-26 йемор|альн| орАери та
додатки до них

3 роки
ст.351

,{ив. прим!тки з

1ндексом 02_16

02-27 1(нига <}{урнал-головна) 3 роки
ст.351

,{ив. прим|тки з
!ндексом 02-16

02-28 Фборотн| в|домост1 3 роки
ст.351

.{ив. прим1тки з
!ндексом 02-16

02-29 [исцвання з ф|нансовими
органами про потонн1
бтодэкетн| операц||, стан |

закриття поточних !

розрахунових рахунк|в

3 роки
ст.229
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02-з0 [истування про ф|нансово-го -

сподарську д|яльн|сть (про
обл|к фонд1в, накладення |

стягнення :штраф|в,
приймання' здавання'
списання матер|альних
ц|нностей тощо)

3 роки
ст.349

02-з1 1{нига обл|ку дов|рено стей на
одерх{ання гро1шових сум |

товарно_матер|альних
ц|нно сте й, на одерх{ання
зароб|тно] плати та |нштих
виплат

3 роки
ст.352-г

!ив. прим!тки з

!ндексом 02-16

02-з2 1{нига анал|тичного обл|ку
асигнувань та в3ятих
зобов'язань

3 роки
ст.351

.{ив. прим!тки з

!ндексом 02-16

02-зз 1(артки аналттичного обл|ку
касових та фактичних
видатк|в, в|дкритих
(вид|лених) асигнувань

3 роки
ст.351

.(ив. прим1тки з

!ндексом 02-16

02-з4 1{асова книга 3 роки
ст.352-г

.{ив. прим1тки з

!ндексом 02-16

02-з5 Ёоменкл ацра справ в1дд!лу
бухгалтерського обл|ку та
господарського забезпечення
алФату (витяг з| зведено|
номенклатури справ)

роки
||2-в

|1!сля зам!ни
новими та за

умови
передавання
справ до арх|ву
а|1арату районно|
державно|
адм!н!стоац!|

03 - Б1дд!л управл|ння ерсоналом апарату
0з-01 3акони 9кра|ни, постанови

1{аб1нету 1!1|н!стр |в !кра!ни,
1нтш| нормативно-правов| акти
з кадрових питань та 3 питань
запоб|ган ня т а виявлення
корупц|] (коп1])

.{оки
не мине
пощеба

0з-02 Розпорядя{ення голови

районно| державнот
адм|н|страц1| з кадрових
питань (особового складу)

75 рок1в
|6-бст.
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0з-0з Розпоряд)кення голови

районно| дерх<авно|
адм|н|страц1| про надання
щор|нних в|дпусток
прац|вникам та в|дпусток у
зв'язку з навчанням

5 рок|в
ст. |6-б

03-04 Розпорядх{ення голови районно|
дерх{авно] адм|н|страц|| про
короткоотроков| в|дрядження
прац|вник|в у межах !кра!ни та
за кордон

5 рок|в
ст. 16-б

03-05 Розпорядх{ення голови районно|
дерх{авно] адм|н|страц1|, голови
ком1с|] 3 реорган]зац|]
{угу|всько| районно| деря<авно|
адм!н|страц|| !, арк|всько|
област| з кадрових питань
(особового ск,таду)

75 рок1в
\6-6ст.

0з-06 Розпоряд)кення голови

районно| деря<авно|
адм|н|страц||, голови ком|с|] з

реорган|зац|[ т{уц!всько|

районно| деря<авно|
адм|н|страц|| [арк!всько]
област1 про надання щор|нних
в|дпусток прац|вникам та
в|дпусток у зв'язку з
навчанням

5 рок|в
от.16-б

0з-07 Ёакази кер|вника аларату

районно| державно|
адм|н|страц|] з кадрових питань
(особового окладу)

75 рок|в
\6-6ст.

03-08 Ё{акази кер|вник а аларату

раионно1 державно1
адм|н1страц|{ про надання
щор|иних в|дпусток
прац|вникам та в|дпусток у
зв'язку з навчанням

5 рок|в
от. |6-б

0з-09 Ёакази кер1вник а а||арату

районно| державно?
адм|н|страц|| про
короткостроков| в|дрядхсення
прац|вник|в у ме)ках }кра|ни
та за кордон

5 рок|в
ст. 16-б
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03-10 |{оло>кення про в|дд|л

управл1ння персоналом
апарату районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| (коп1я)

{оки
не мине
потреба

)риг1нал
гбер|гасться у
)озпоряд)кеннях
г основно|
т!яльноот!

03-1 1 |{осадов| |нструкц||
прац|вник|в районно|
державно| адм|н|страц||

5 рок1в
ст.43

1|сля зам|ни
{овими

0з-1'2 |{ооадова |нструкц1я
в|дпов!дального за ведення
в|йськового обл|ку в апар€[т| та
окремих структурних
п|дрозд|лах 9угу|вськот

районно| дерх{авнот
адм|н|страц|| )(арк|всько|
област1 на пер|од моб|л|зац|| та
военного часу

5 рок|в
ст.43

1!сля зам1ни
{овими

03-13 1|[татний розпис та перел|ки
зм|н до нього (коп1!)

{оки
не мине
потреба

Фриг1нал
збер!гасться у
в!дд|л1 ф1нансово-
гооподарського
забезпечення
апарату районно!
державно!
алм1н!стоаш1|

0з-]14 [{ротоколи зао|дань Ради по

робот| з кадрами при районн|й
дерх<авн1й адм|н|страц|| та
документи до них

|{ост|йно
ст. |4-а

03-1 5 |{р отокол и зао|дань ко нкур онот
ком1с|| 9угу}всько| районно|
дер)кавно| адм|н|страц|] на
зайнятт я по с ад дерх<авно|
слу>к6и, при3наченття на як1

зд|йснтосться голово1о районнот
дер)кавно| адм|н|страц||,
та документи до них

75 рок|в
впк

ст. 505

03-1 6 |{ротокол и з ас|дань конкур снот
ком|с|| 9уц|всько| районно|
державно] адм|н|страц1| на
з айнятт я по с ад дер>кавно|
слуя{би категор|й (Б) | <Б>> в

апар€ш| 9угу!всько| районно|
деря{авно| адм|н|страц|| та |/
структурних п|дрозд|лах
(кр|м }оридичних ос|б
публ|иного права) та
документи до них

75 рок|в
впк

ст. 505
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0з-117 |[равила внутр1тшнього
слу>кбового (трудового)

розпорядку
{угу|всько| районно|
дер)кавно] адм|н|страц1]

1р|к
ст.397

|11сля зам[ни
новими

03-1 8 1{омплексний план роботи з
персоналом районнот
дерх(авно| адм1н|страц||
(коп|я)

[оки
не мине
потреба
ст.162

03-19 |{ерспект ивний план ро боти
в|дпов|дального за стан
в|йськового обл|ку та
бронтовання
в|йськовозобов'язаних |

призовник|в 9угу|всько{

районно| дерх<авно|
адм|н|страц||

1 р1к
ст. 161

0з-20 1(вартальн1 плани роботи
в|дд|лу управл|ння
персон€ш1ом апарату районно|
дерт{авно] адм|н|страц||

1 р1к
\6\ст.

0з-2\ 1!ом|сянн| плани роботи
в|дд|лу управл|ння
персон€!"лом апарату районно|
деря{авно] адм|н|страц|]

.{оки не
мине

потреба
ст. 162

0з-22 3в|ти про виконання
квартальних п'1ан|в роботи
в1дд|лу управл|ння
персон€!"лом апарату районно|
дерх(авно| адм|н!страц|т

1р|к
ст.299

0з-2з 3в1ти про виконання
щом|сянних план1в роботи
в|дд|лу управл|ння
персона.]1ом апарату районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

1р|к
от.299

0з-24 3в|тн|сть м 3-пн
<1нформац|я про попит на
робочу силу (ваканс|!)>

5 рок!в
ст.363

0з-25 3в|тн|сть м 4-пн <1нформац|я
про заплановане масове
виЁ1льнення прац1вник|в у
зв'язку |з зм|нами в орган|зац|]
виробництва | прац|>

5 рок|в
ст.363
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0з-26 [окументи (акти приймання-
передавання, дов|дки,
листування тощо) з питань
забезпечення досцпу до
публ|чно] |нформац|]

рок1в
)трок встановлено
1[!!{ .(ер:карх!ву
(арк!всько! област|
тротокол в|д
|5.05.20!1 ш94

0з-27 !ов|дки про наявн1сть
вакантних посад дерт{авних.
слркбовц|в

1р|к
ст.50]

0з-28 1(оп|| дов|док, в14даних
прац|вникам про стая{ | м|сце
ооботи. зароб|тну плату тощо

3 роки
от.517

0з-29 Фсобова справа голови

районно| деря{авнот
адм|н|страц||

11ост!йно
ст.493-в

03-30 Фсобов| справи прац|вник|в
а|1арату районно| державно|
адм|н!страц|| та !т

структурних п|дрозд|л1в (кр1м

}оридичних ос|б публ1иного
права)

75 рок|в
от.493-в

1|сля зв1льнення

0з-з 1 Фсобов| справи кер|вник|в
структурних п|дрозд|л|в

районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| |з статусом
}оридично| особи губл|нного
права

75 рок|в
ст.493-в

[1!сля зв|льнення

0з-з2 !{артки обл|ку
в1йськовозобов' язаних
прац|вник|в апарату районно|
дерх{авно] адм|н1страц|| та !1

структурних п1дрозд|л|в (кр1м
1оридичних ос|б губл1нного
права) кер|вник|в структурних
п|дрозд|л|в районно|
дер}кавно| адм1н|страц|| |з

статусом }оридично| особи
публ|чного права

3 роки
ст.525л

11сля зв1льнення

03-33 1рудов| книжки прац1вник|в

районно| дерх<авно|
адм|н|страц||

{о
залитання,

не
затребуван1

не мен1ше
50 рок|в
ст. 508
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0з-з4 €писки
в1йськовозобов'язаних
прац1вник|в 9угу|всько|
районно| дерх<авно|
адм|н|страц||

1р|к
от.669

03-35 1(нига обл|ку руху особових
справ прац|вник|в районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

75 рок|в
ст. 528

0з-з6 1{нига обл1ку видач| трудових
кни)кок та вкладок до них

50 рок|в
ст. 530-а

0з-з7 1{нига обл1ку видан1 дов|док
про стах{, м1сце роботи,
зароб|тну плату

3 роки
ст. 535

03-38 },{урнал обл|ку посадових
1нструкц1и

3 роки
ст. 1,22

03-39 }{урнал обл|ку листк1в
непрацездатност|

3 роки
ст.739

1!сля зак]нчення
курналу

03-40 }{урнал обл|ку вступник1в до
Ёац|онально| академ||
дер)кавного управл|ння при
|{резидентов| 9кра|ни та
маг|сщатур деря{авно| слу>кби
та !х працевла1штування

5 рок|в
[1!сля
зак1нчення журналу
[трок збер|гання
встановлено Ё[11{

[ержавного арх!ву
!,арк!всько| област1,
протокол в!д
10.06-2009 м5

0з-41 }{урнал обл1ку та видая|
слу)кбових посв|днень в
т{угу|вськ1й районн|й
дер>кавн|й адм|н|страц||

5 рок|в
п|сля

зак|нчення
)курналу

0з-42 }{урнал реестрац|| приходу на

роботу|виходузроботи
прац|вник|в 9угу|всько|
районно| дер:кавно|
адм|н|страц||

1р1к
ст.1037

0з-4з }{урнал обл|ку трудових
договор|в (контракт1в, угод)
про проходх{ення дер>кавно|
служби

75 рок|в
ст.527
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0з-44 )&урнал обл|ку результат1в
перев|рок стану в|йськового
обл|ку призовник|в |

в|йськовозобов'язаних та
зв|ряння |х обл|кових даних з
данимр_ районних (м1 ських)
в|йськових ком|сар|ат|в
{угу|всько| районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

3 роки
от.671:

0з-45 Ё{оменкл атура справ в|дд|лу

управл|ння персоналом
апарату (витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки
ст. ||2в

|!1сля зам1ни
новими та за

умови
передавання
справ ло арх!ву
апарату

райдер:кадм1н1ст
рац||

04 - Б!дд!л ведення !ерясавного ре€стру виборш1в апарату

04-01 Ёормативно-правов1 акти
орган|в деря{авно1 влади,
постанови [Б( щодо
функц|онування {ер>кавного
ресстру виборц|в (коп||)

.{оки
не мине
лотреба2
ст.3-6

04-02 |{останови (Б1(, р|ш:ення
окру}кних' територ|альних
вибориих ком1с|й щодо
утворення виборних округ1в,
над1слан! до в1дома (коп||)

{оки
не мине
потреба
ст.3-6

04-03 |{олоэкення про в|дд|л ведення

,{ер>кавного ресстру виборш|в
аларату районно| дер>кавно|
адм|н|страц1| (коп1|)

!оки
не мине
потреба

Фриг!нал
збер!гасться у
розпоряд:кенн|
голови районно|
дер:кавно|
адм1н|страц1|

04-04 |1осадов| |нструкц||
прац|вник1в в1дд|лу ведення

!ерх<авного реестру виборш|в
а|!арату р айонно| державно|
адм|н|страц|] (коп1|)

.{оки не
мине

потреба

Фриг1нали
збер!гатоться у
в|дд1л1

управл|ння
персоналом
апарату районно|
дер>кавно|
адм1н1отрац1]

04-05 Ёаказ начальника в1дд1лу
ведення .{ер>кавного реестру
виборш1в аларату районно|
державно| адм|н|страц|| про
внесення запису до 6ази даних
.[[ер>кавного реестру виборц|в

5 рок|в
ст. 16-в
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04-06 Ёаказ начальника в|дд|лу
ведення !ер:кавного реестру
виборц|в аларату районно|
дер)кавно] адм|н|страц|| про
внесення зм|н до
персон€}льних даних виборт]я,
вкл!оченого до ,(ерэкавного .

ресстру виборц|в

5 рок|в
ст.16-в

04-07 Ёаказ нач€ш1ьника в|дд|лу
ведення,{ерэкавного реестру
виборш|в а[\фату районно|
дер)кавно| адм|н|страц1| про
знищенн я залису !ертсавного
ресстру виборц|в

5 рок|в
ст.16-в

04-08 1(вартальн1 плани роботи
в|дд1лу ведення,{ер:кавного

реестру виборш|в апарату

районно| державно|
адм|н|страц||

1р|к
ст. 161

04-09 1!ом|сянн! плани роботи
в|дд|лу ведення !ерэкавного
реестру виборц|в аларату

районно| державно?
адм|н|страц||

1р|к
ст. 161

04-1 0 3в1ти про виконанн;{
квартальних план1в роботи
в|дд|лу ведення [ержавного
ресстру виборц|в аларату

районно| дер>кавно|
адм|н|страц1|

1р|к
ст.299

04-\\ 3в|ти про виконання
щом|сячних план|в роботи
в|дд|лу ведення.{ерт<авного

ресстру виборц|в апФыц
районно| адм|н|страц||

1р|к
от.299

04-\2 ,{окументи (допов|д|, дов|дки,
допов|дн| записки) з питань
д1яльност| в|дд1лу, що
пода}оться кер|вництву

районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

5 рок|в
впк

ст.44-б
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04-1-з {окументи (плани, програми,
протоколи, р|тшенн я' ст1иоки

унасник|в) нара1, с.ешт|нар|в,

що проводить в1дд1л ведення

!ерэкавного реестру виборц|в
аларату р айонно| дер>кавно|
адм1н1страц!|

.{оки
не мине
пощеба
ст. 15

о4-|4 3аяви виборш|в та документи
до них щодо вклточення до
.[ео:кавного ресстру виборц1в

5 рок|в
ст.82

04-1 5 3аяви виборш1в та документи
до них щодо зм|ни
персон€ш1ьних даних виборця

5 роки
от.82

04-\6 3аяви виборш|в щодо зм|сту
особистих персона-]1ьних даних
виборц|в

5 рок|в
ст.82

04-\7 3аяви на тимчасову зм|ну
м|сця голосування

5 рок|в
ст.82

04-1 8 3аяви на зм1ну виборио| адреси
без зм|ни м|сця реестрац||

5 роки
ст.82

04-\9 Б|домост1 }:гч3.1 про щомадян
9кра{ни, зареесщованих за
м|сцем про)кивання у
в|дпов|дн|й адм|н|стративно-
територ|альн1й одиниц|, яким
протягом насцпного м|сяця
виповниться |8 рок1в

1 р|к ||!сля внесення
до ,{ер:кавного
ресстру виборш!в

04-20 Б!домост1 ]\ъ3 .2 лро ос|б, як|
протягом попереднього м|сяця
набу ли громадянства !кра|ни
та отримали тимчасове
п о св1дч ення гром адяъ|у|на

!кра!ни або паспорт
громадянина }кра]ни

1 р|к
[1|сля внесення
до !ерхсавного
ре€стру виборш!в

04-21 Б|домост1 ]\94.2 про ос|б, як|
протягом попереднього м|ояця
отрим€ш1и паспорт
громадянина 9кра[ни у зв|язку
|з зм|ното пр|звища, |мен|, по
батьков|

1 р|к
|]|сля внесення
до !ержавного
ре€стру виборп1в
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04-22 Б|домост| м4.2.1 про
виборц|в, як| протягом
попереднього м|сяця
отримали паспорт
громадянина )/кра|ни у зв'язку
|з зм|ното дати або м|сця
народження

р1к
|!1сля внесення
до ,{ержавного
ресстру виборп!в

04-2з Б|домост1 ]\93.4 про виборш|в,
як| протягом попереднього
м|сяця з аресстру вали сво с
м1сце про)кивання у
в|дпов|дн|й адм|н|стративно-
територ|альн|й одиниц|

1 р|к
[{!сля внесення
до .{еря<авного

ресстру виборш|в

04-24 Б|домост1 ]ф3.5 про виборц1в,
як| протягом попереднього
м1сяця знят| з реестрац|| за
м|сцем про)кивання у
в1дпов|дн|й адм|н|стративно-
територ|альн|й одиниц|

р1к
|!]сля внесення
до .{ержавного
ресстру виборш1в

04-25 Б|домост1 ]\ъз.6 про ос|б'
гр омадянство укр а!ни яких
припинено протягом
попереднього м|сяця

1р1к |1|сля внесення
до .{ерх<авного
ресстру виборп!в

04-26 Б|домост1 м3.7 про щомадян
9кра|ни, з ареесщ о ваних за
м|сцем про)кивання у
в1дпов|дн|й адм|н1стративно-
територ|альн!й одиниц|, яким
протягом наступного м|сяця
виповниться 18 рок|в

1 р1к
|]1сля внеоення
до !ержавного
ресстру виборл{!в

04-27 Б|домост1 ]\ъ3.8 про щомадян
!кра|ни, заресощованих за
м1сцем прох{ивання у
в|дпов|дн|й адм|н|отративно-
територ|€}льн{й одиниц|, як|
впер1пе п1сля досягнення 18-

р|нного в1ку отрим€!_[[и паспорт
громадянина укратни

1 р1к
||!сля внесення
до !ер:кавного
ресстру виборп|в

04-28 Б|домост1 ]\ъ4.1 про виборт{|в,

смерть яких заресстровано
протягом попереднього м|сяця

1р1к |{1сля внесення
до .(ерхсавного
ресстру виборш|в
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04-29 Б|домост| ш95.1 про виборт{|в,
в|йськовослухсбовц|в строково|
слу>кби, як1 протягом
попереднього м|ся ця прибу ли
для проходх{ення слуя<би у
в|йськов|й частин1
(формуванн|)

р|к
|1!сля внесення
до ,{ержавного
ресстру виборп!в

04-з0 Б|домост1 м5.3 про виборц|в,
в|йськовослРкбовц|в строково|
слут<би, як| протягом
попереднього м|сяця ви6у ли з
територ|| дислокац|| в|йськово|
частини (формування)

р|к
[]!сля внесення

до !еря<авного
ре€стру виборш!в

04-з1 Б|домост1 ]\ъ6.1 про виборт{|в,
як| протягом попереднього
м|сяця були визнан|
нед|сздатними

1 р1к |[!сля внесення
до !ерхсавного
ресстру вибори!в

04-з2 Б1домост| ]ч1'ч6.2 про ос|б, щодо
яких протягом попереднього
м|сяця було скасовано р|тпення
про ви3нання ]х нед|ездатними

1 р1к

04-зз Б|домост1 ]\910.1 про виборш|в,

щодо яких протягом
попереднього м|сяця
встановлено пост|йну
нездатн| сть пересуватис я
самост|йно

1 р|к [|!сля внесення
до .(ер:кавного
ресстру виборп1в

04-з4 Б|домост| с|льських,
селищних, м|ських гол|в про
найменування нових та
перейменування вулиць
(проспект|в, бульвар|в, площ'
провулк|в, кварт€!_г11в, кутк|в
тощо), присвоення номер|в
новим будинкам | зм|ну
нуйерац|! |снутоиих будинк1в у
в|дпов|дному населеному
пункт|

р|к
|!1сля внесення
до !ержавного
ресстру виборп!в
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04-з5 !окументи (списки
в|дпов|дальних ос|б, |х
контактн| телефони,
електронн| адреси, коп||
в|дпов|дних наказ|в) про
суб'ект|в подання в|домостей
для поновлення персон€|льних

даних.{ер>кавно го ре естру
виборц|в

1 р|к
|{!сля внесення
до !ержавного
ресстру виборш!в

'04-з6 ,{окументи (позов н| заяви,
акти' дов|дки, допов|дн1
залиски, листи, р| гшення,
вироки, ухвали тощо) щодо
судового оскарх{ення р1тпень,
дтй чи безд1яльност| орган|в
адм|н1стрування та ведення

!ер>кавного ресстру виборш|в
(коп||)

.{оки
не мине
потреба

04-з7 -|[истування з [Б1{ 3 питань

функц|онування [ер>кавного
реестру виборш|в та внесення
в|дпов1дних зм|н до нього

5 рок|в
ст.85,86

04-з 8 .}{истування з пол|тичними
парт1ями з питань пору1пення
порядку ведення !ерх<авного
реестру виборц|в

3 роки
ст.24

04-з9 -[{истування з виборчими
ком|с|ями з лита\|ь перев|рки
достов|рност| в|домостей про
виборц|в 3а допомого}о
персона]1ьних даних
.{ер>кавного реестру виборц|в

3 роки
ст.309

04-40 .[{истування з органами,
закладами' установами'
орган|зац|ями щодо перев1рки
в|домостей, зазнанених у
заявах виборц|в

3 роки

04-41 -[{истуванн'1 з органами
виконавчо| влади, органами
м|сцевого самоврядрання щодо
надання статистично|
|нформац|| про к|льк|сн|
характеристики виборного
коопусу

3 роки
ст.309,

з10
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04-42 -|[истування з питань ведення

[ер>кавного реестру виборц|в з
органами д ерх{авно| влади,
м|сцевого самовр ядуванъ|я,

установами' орган|зац|ями та
п|дприемствами (коп|ями)

,{оки не
мине

потреба

Фриг|нали
збер!гатоться у
в1дд!л[

док$4ентального
забезпечення та
контрол!о
аларату районно|
державно|
адм!н!страц!|

04-4з Акти пр иймання- пер ед аван:.|я

списк1в виборц|в Ао
в1дпов|дних виборчих ком|с|й

3 роки'

,04-44 Акти приймання-здавання
справ при зм|н| в|дпов1дальних
прац|вник|в

3 роки'
ст.45-б

|{|сля зм!ни
посадових та
матер!ально
в!дпов|дальних
поагл!вник|в

04-45 Акти прийому-передач|
документ|в, що м|стять
публ|ину |нформац|то

рок1в
€трок
встановлено Б|11{

[еря<арх|ву
{арк|всько|
област! [{ротокол
ф4 в!д
25.о5 '20||

04-46 3апити та коп|т в1дпов|д| на
публ1нну |нформац|то

рок1в
(трок
встановлено Р|{(
.{ер:карх1ву
{арк!всько|
област1 |1ротокол
.}ф4 в|д
25.05.201\

04-47 !окументи (плани, дов1дки,
листування' тощо) з питань
забезпечення доступу
громадян до публ|нно|
|нформац||

5 рок|в
€трок
встановлено Р[{(
.(ерхсарх1ву
[арк!всько|
област! |1ротокол
.]ф4 в!д
25.05 .2011

04-48 [урнал ресстрац|| наказ1в
нач€|_г1ьника в1дд|лу щодо
виконання д|й в ре)ким|
залису вання у/{ер>кавн ому
реестр| виборц|в.

3 роки
ст.!22

04-49 }{урнал ресстрац1| заяв
виборц1в щодо вкл}очення до
.[ерх<авного ресстру виборц|в

3 роки'

04-50 }{урнал реестрац|| заяв
виборц|в щодо зм|ни !х
персональних даних

3 роки

04-51 [урнал обл|ку над|сланих
дов|док про вкл}очення
виборц|в до дер)кавного
реестру виборц|в

^!5 роки
ст. |22

04-52 ){урнал обл|ку под1й та роб|т
щодо експлуатац1т |тс оРв

3 роки
от.1'22
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04-5з }{урнал реестрац1| особистого
прийому громадян
нача_ттьником в!дд|лу веденн;{

[ерхсавного ресстру виборп|в
аларату р айонно| державно|
адм|н|страц1|

3 роки
ст.|25

04-54 }{урнал обл|ку клк)чових
документ|в та нос1|в з
конфедерац|йното
|нформац|ето А11€
".|[ерх<авний реестр виборц|в

3 роки
ст.122

04-55 -Ё,{урнал ресстрац|| подань з
в|домостями про виборш|в
(ос|б), на п|дстав1 яких
зд|йснтоеться пер|одичне
поновлення персон€!г|ьних

даних,{ер>кавного ресстру
виборц1в

3 роки
ст.|22

04-56 }{урнал обл|ку запит|в на
публ!нну |нформац!то

5 рок|в
€трок
встановлено Б|1(
!ержарх!ву
[арк|всько|
област| |1ротокол
]ч[э4 в|д
25.05 .201\

04-57 Ёоменклатура справ в|дд|лу
ведення,.(ерх<авного ресстру
виборц|в а||арыц (витяг з|

зведено| номенклатури справ)

3 роки
от.||2-в

|]!сля зам!ни
новими та за

умови
персдавання
справ до арх!ву
апарату районно|
деря<авно|
адм!н!страц!|

05 _ €ектор 3 питань орган! ;ац|йно| роботи апарац
05-01 3акони 9кра|ни, }кази,

розпоряд}кення |{резидента
9кра!ни, |[останови Берховно|
Ради !кра!ни та 1{аб|нету
1!1|н|сто1в 9кра!ни (коп|!)

{оки не
мине

потреба

05-02 |{олоэкення про а|\арат'
структурн1 п1дрозд|ли районно?
дер}кавно| адм|н|страц|| (коп||)

.{о зам|ни
новими

Фриг1нали
збер1гаються п|д

розпорядя(еннями
з ооновно|
д!яльност|

05-0з |{осадов| 1нструкц|| прац|вник|в
сектору з питань орган]3ац|йно|

роботи аларыц районно|
дер)кавно] адм|н|страц|| (коп1!)

5 рок|в
ст.43

|1|сля зам1ни
новими
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05-04 Регламент районно| дер>кавно1
адм1н|страц|| (коп|я)

,,{оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер1гастьоя п!д

розпоряд}кенням з

основно|
д1яльноот1

05-05 Р|чний перспективъ|ий план

роботи районно| деря{авнот
адм|н|страц|| (коп|я)

,{оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер1гаеться п1д

ро3поряд2кенням з

основнот
д!яльност!

05-06 |{лан зас|дань колег|т районнот
дер)кавно| адм1н|страц|т на р|к

1р1к
ст.159

05-07 1(вартальн| плани роботи
районно| дер)кавнот
адм|н|страц1| (коп1|)

,{оки не
мине

потреба

Фриг1на,ти
збер1гатоться п|д

розпоряд)кеннями
з основнот
д|яльност]

05-08 1{вартальн| плани роботи
структурних п|дрозд|л|в

районно| дерх{авнот
адм|н|страц||

1р|к
ст. 161

05-09 1!11сячн| плани основних
3аход|в районно| дер)кавнот
адм|н|страц||

{оки не
мине

потреба
от. 162

05-10 Р1|сячн| плани роботи
структурних. п1дрозд|л|в

районно| дерх{авнот
адм|н1страц!|

.{оки не
мине

потреба
ст. |62

05-1 1 1{вартальн| та м|сячн| плани
роботи сектору з питань
орган|зац|йно| ро боти алар ату

районно| дерх{авнот
адм|н|страц||

{оки не
мине

потреба
ст. |62

05-\2 1{вартальн1 та м|сячн! ттлани
навчання прац|вник1в районно|
дерх{авно] адм|н|страц||

5 рок1в
€трок збер!гання
встановлено Б[{1{

!ерясарх|ву
{арк1всько| област|

протокол в!д
22.122010 ]'{р 11

05-13 1!оти>кнев| плани основних
заход|в районно| дер)кавнот
адм|н!страц||

{оки не
мине

потреба
от. |62

05-14 Р|чний зв1т про виконання
перспективного плану роботи
районно| державнот
адм|н|страц||

|[ост|йно
ст.296-а

05-1 5 1(вартальн| зв|ти про виконання
план|в роботи районно|
державно| адм|н|отрац||

'-) роки
296-гст.

3а в1дсщност!

р|нних, п!вр1нних
_ пост1йно
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05-16 1!1|сячн| зв|ти про виконанъ|я
план|в роботи районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

1р1к
от.296-г

3а в!дсщноот!

р!нних, п|вр1вних,
квартальних _
пост1йно

05-16 1{вартальн| та м|сячн| зв|ти
структурних п|дрозд|л|в

районно? дерх(авнот
адм|н|страц|| про виконання'
г{лан|в роботи

1р|к
ст.299

05-17 1{алендарн| плани (щаф1ки)

щодо проведення масових
заход|в у 9угу[вському район|

1р|к
ст. |21'9

05-1 8 [ов|дки про результати
вивчення стил1о та метод|в

роботи структурних п1дрозд|л|в

районно| дерх<авно|
адм|н|страц||

|!ост|йно €трок збер!гання
встановлено Б|](
,{ер:карх|ву
{арк!всько| област|
протокол в!д
22'12'20|0 }'{р |1

05-19 [окумен ти (акти, допов|дн|
записки' дов1дки) комплексних
перев|рок роботи адм1н|страц||
обласното деря{авно}о
адм|н!страц|сто

]_[ост1йно
ст.76-а

05-20 {окументи (|нформац1],

допов|дн| записки, коп||

ро3порядя{ень про створення,
склад, полоя{ення) щодо
д|яльност1 консультативних
дорадчих та 1нших допом|жних
орган|в' створених при районн|й
дер>кавн|й адм1н|отрац|| (коп1|)

.{оки не
мине

потреба

05-21 [окументи (плани, дов|дки,
листування тощо) з питань
3абе3печення доступу до
публ1нно| |нформац||

|{ост|йно
ст. 83-а

05-22 {окументи (лов|лки, допов|дн1
записки, в|домост|) з питань
проведення вибор|в та

референдум|в |{резидента
9коа|ни на територ|| району

5 рок|в
ст. 303

05-2з .{окументи (дов|дки, допов|дн1
записки' в|домост1) з питань
проведення вибор|в та

референдум|в народних
депутат|в )/кра!ни на територ||
району

5 рок1в
ст. 303
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05-24 !окументи (дов|дки, допов|дн|
записки' в|домост|) з питань
проведення м|сцевих вибор|в та

референдум|в на територ||
району

5 рок1в
ст. 303

05-25 .[{истування з орган1зац|йних
питань д|яльност|

3 роки
ст.24

05-26 Ёоменклатура справ сектору з
питань орган|зац|йно| роботи
ат|арыц (витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки
ст.||2-в

1!сля зам|ни
{овими та за умови
]ередавання справ
1о арх|ву апарату
>айонно| державно|
цм|н!страц]!

06 - Б!дд!л правового забезпечення апарату
06-01 3акони !кра|ни, постанови та

|нтш| акти Берховно1 ради
)/кра|ни, 9кази, розпоряд)кення
та доручення |[резидента
9кра!ни, що надходять до
в|дд1лу для ознайомлення
(коп||)

,{оки не
мине

потреба

06-02 Розпоряд)кення голови

районно| деря<авно|
адм|н1страц|] з основно]
д|яльност| (коп1|)

.(оки не
мине

потреба

Фриг!нап
збер|гасться у
в1дд!л|

документ[1льного
забезпеченгя та
контролю апарату

райдер:кадм!н!сща
ц1]

06-03 Розпорядх{ення голови

районно| державнот
адм|н|страц||, як| зареестрован|

у €х|дному м|х<рег|ональному

управл1нн| й|н1стерства
тостиц1| (м. [арк|в) (коп||)

[оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер|гасгьоя у
в1дд1л1

документа.г1ьного
забезпечення та
контролто аларату

райдержадм!н|оща
ц|т

06-04 |{олох<ення про в|дд|л
правового забезпечення
апарату районно| дерх<авно|
адм|н|страц1| (коп1|)

,{оки не
мине

потреба

Фриг|нал збер!гасться

у розпоряд)кеннях з
основно| д|яльност1

06-05 |{осадов| |нструкц||
прац!вник|в в|дд|лу правового
забезпечення алар ату районно|
дер)кавно| адм|н|страц|| (коп1|)

.{оки не
мине

потреба

Фриг1на: збер1гасться

у в1лл!л1 управл1ння
персона.'|ом аларату

райдер:кадм1н1страц1|
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06-06 |{ротоколи зас|дань ком|с1? з

питань реорган|зац|| районних
дер}кавних адм|н|сщац1й

|[ост|йно
ст.9а

06-07 |{ротоко ли зас|дань ком|с|1
перегляду розпорядх{ень
голови районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

|[ост|йно
ст. |4а

06-08 |{лани роботи в|дд|лу
правового забезпечення
апарату р айонно| дерэкавно|
адм|н|страц|| (р|нн|, квартальн|,
м|сяин|)

р|к
161

06-09 3в|ти про виконання план|в

роботи в|дд|лу правового
забезпечення апарату районно|
дерх{авно] адм1н1страц1|
(м|сянн|, кварт€!"льн|, р1нн!)

1р1к
от.299

06-10 !ов|дки щодо дотримання
вимог чинного законодавства
при прийнятт| р|тпень
виконком|в м|ських' селищних

Рад з делегованих
повнова)кень' що пода}оться
кер|вництву районно|
деря{авно| адм|н|страц|]

рок|в впк
ст.44-б

06-1 1 {ов|дки щодо дотримання
вимог чинного законодавства
кер|вниками структурних
п|дрозд1л|в районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| при видан|
наказ|в, що пода}оться
кер|вництву районно|
державно| адм|н|страц||

рок|в впк
от.44-6

06-12 !окументи (листування, тощо)
з пйтань забезпечення доступу
громадян до публ|нно|
1нформаш!!

5 рок|в
€трок збер|гання
встановлено
Р|11( ,(ер>кавного
арх!ву
протокол
в!д 25.05.2011
]\гэ4



з2

1 2
1
_) 4 5

06-1 3 {окументи (пов|домлення'
дов1дки, перел|ки видаътих

розпорядтсень) щодо
проведення органами тостиц||
ви]зних та безви|зних перев|рок
стану додержання районното
державното адм|н|сщац1сто ('|:

структурними п1дрозд|лами)
законодавства про дер)кавну
ресстрац|то нормативно-
правових акт1в

5 р. Б|{(
ст.77

06-14 [оговори (угоди,
меморандуми) оренди укладен|
м|т< районно}о дер)кавно}о
адм|н|страц|сто т а |оридичними
та ф|зичними особами

5 рок|в
п|сля

зак|нчення
строку д||
договору

€трок збер1гання
вотановлено Р|](
.(ержавного
арх!ву
пр0токол
в!д 10.06.2009.}ф5

06-1 5 Бисновки за ре3ультатами
проведення }оридично| та
антидискрим|нац|йно|
експертизи проект|в

розпорядх(ень голови районно|
дер)кавно1 адм1н1страц11

нормативно-правового
характеру (коп||)

[оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер1гасться у
в1дд!л{

документального
забезпечення та
контролю а|\артц

райдер:кадм1н1стр
ац||

06-1 6 }{урнал обл|ку коп1й

ро3поряд)кень голови районно|
дер)кавно| адм|н1страц||, що
носять нормативно-правовий
характер

3 роки
ст.|22

06-17 ){урнал ресстрац!| судових
справ

3 роки
от. |22

06-1 8 }{урнал запис|в }оридичних
консультац|й гром адянам

робоиото групото з надання
безоплатнот первиннот правово|

допомоги районно| державнот
адм|н|страц||

3 роки
ст. 108

06-\9 }{урнал ресстрац1| договор!в
оренди укладених м|ж
9угу|всько}о районно}о
дер)кавното адм|н|страц|е}о та
}оридичн ими, ф|зинними
особами

5рок|в €трок збер1гання
вотановлено Б[11(

{ержазного
арх!ву
протокол в|д
10.06'2009 ш!25
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06-20 Р|тшення, вироки' окрем|

ухва]|и, по стано в и, видан1
судовими органами (коп1|)

3 роки
ст. 89

[1!оля прийняття

р|шення

06-21 .[{истування з деря{авними
органами, органами м|сцевого
само вряд у вангъ|я, !нтпим и

установами, п|дприемствами |

орган|зац1ями з правових
питань' у тому иисл| про

роз' яснення законодавства
(коп||)

5 р. Б|{(
от.23

Фриг1нали
збер1гаютьоя в в|дд!л

документ2ш1ьного
забезпечення т1

контролю апарац

районно| дер)кавно
адм|н1страц1|

06-22 Ёоменкл атура справ в|дд|лу
правового забезпечення
аларату (витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки
от.|12-в

[[!сля зм|ни ново1о т]

за умови передаван}1
справ до арх1в'

районно| державно
адм1н|страц|]

07- Б!дд!л забезпечення доступу до публ!чно[ !г;

звернень громадян апараг
форппац|| та ро3гляду

07-01 3аконодавч| та нормативно-
правов1 акти (коп||)

[оки
не мине
потреба

07-02 Розпорядх{ення, доручення
гол|в обласно| та районнот
дер)кавних адм|н1страц|й
(коп||)

{оки
не мине
потреба

07 -0з |{оло>кенн'т про в|дд|л
забезпечення доступу до
публ|нно| |нформац|| та

розш1яду звернень районно|
дер)кавно| адм|н|страц1| та
посадов1 |нструкц||
прац|вник|в в|дд|лу (коп||)

!оки
не мине
потреба

Фриг!нал
збер1гасться у
розпорядженнях з
основно| д!яльност;

07-04 1(вартальн|, м|сянн1 та
щотих{нев| плани роботи
в|дд1лу забезпечення доступу
до публ|нно| |нформац|| та

розгляду звернень щомадян
районно| дер)кавнот
адм|н1страц1|

1р|к
ст. 161
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07-05 1{вартальн|, м|сянн| зв|ти про
виконанн'{ план|в роботи
в|дд|лу забезпечення досцпу
до публ|ино| |нформац|| та

розгляду звернень щомадян
районно| державно|
адм|н|страш![

1 р1к
ст.299

1нформаш|я
нада€ться до
зведеного зв|ту

райдер:кадм!н1стра
ц1т

07-06 3алити на публ|нну
|нформац|то та коп|]
в|дпов|дей на них

5 рок|в
€трок встановлено
Р|!(.{ержарх1ву
{арк1всько| област1
протокол ]\я 4 в!д
25.05.2011

07-07 ,{окументи (дов|Аки,

допов|дн| записки) 
''р' 

стан
орган|зац|] забезпечення
досцпу до публ|нно|
|нформац|| в структурних
п|дрозд|лах районнот
дерх{авно| адм|н|страц||

5 рок|в
впк

ст.44б

07-08 ,(окументи (дов!дки,

допов|дн1 записки) .'р' стан
орган1зац|| забезпечення
доступу до цубл|нно|
1нформац|| у виконкомах
м|ських, селищних рад

5 рок1в
впк
ст.44б

07-09 Акти прийому-передан1
документ|в, що м|стять
публ|ину |нформац1то,
створених у структурних
п|дрозд|лах районнот
дер)кавно| адм|н|страц||

5 рок|в
3трок встановлено
1|11{ [ержарх1ву
{арк|всько| област!
1ротокол ф4 в!д
|5.05. 1 1

07-1 0 |{ротоко ли застдань ком|с|| з
питань нагородт{ення
9угу|всько| районно|
дер)кавно] адм|н|страц|| та
9угу|всько| районно| ради

|{ост|йно
ст. |4-а

07 -11 {окументи (подання,
нагородн | листи, б|ограф|ин|

дов|дки, |нформац|| про
трулов| досягнення) про
представлення до
нагородх{ення дер}кавними
нагородами }кра|ни

75 рок|в
впк

от.654-6
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07-12 {окументи (подання,
б|ощаф1нн| дов|дки,
|нформатт|| про трудов1
досягнення) про
представлення до
нагород)кення в|дзнаками
обласного р|вня прац|вник|в
р|зних гагшзей району

75 рок|в
впк

ст.654-б

07-1,з {окументи (подання,
б|ощаф1нн| дов|дки,
1нформац|| про трудов|
досягнення) про
представлення до
нагородя{ення |[очесними
грамотами районно|
дер}кавно| адм1н|страц1| та

районно| ради, винесення
|{одяки голови районно|
дер)кавно] адм|н|страц|| та
голови районно| Ради
прац|вникам р|зних галузей
раиону

|{ост|йно
от.654-а

07-14 |{олохсен!{'1 про пост|йно
д|тоиу ком|с|то з питань

розгляду звернень щомадян
районно| дерх<авно|
адм1н|страц1| (коп|я)

.{оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер!гаеться

розпоряА:кенн!
основно|
д!яльност!

07 -15 |[ротокол и зас|дань по ст|йно
д|точо] ком|с|| 3 питань

розш1яду звернень щомадян
районно| дер>кавно|
адм1н|страц||

|1ост1йно
ст. |4-а

07-16 {окументи (дов|дки,

допов|дн| записки) щодо
ро3ш1яду 3вернень щомадян у
структурних п|дрозд]лах

районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

5 рок|в
ст. 83

07 -17 [окументи (дов1Аки,

допов|дн| записки) щодо
розгляду 3вернень громадян у
виконкомах м1оьких та
селищних рад

5 рок!в
ст. 83
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07-1 8 ,{окументи (плани, дов|дки,
листування тощо) про
проведення телефонних
зв'язк|в <<|[ряма л|н|я> з
населенням району

5 рок|в
впк

от.44-б

07-\9 [окументи (допов|Ан|
записки, дов|дки) про отан

роботи з розгляду пропозицтй,
заяв' скарг щомадян в апарат|

районно| дер>кавно|
адм|н|страц|]

|1ост|йно
ст. 83-а

07-20 3вернення (пропоз ицт1, заяви,
скарги) щомадян особистого
та другорядного характеру та
документи з ]х розштяду

5 рок|в
ст.82-б

раз1
{еодноразового
;вернення _ 5 р.
т|сля останнього
)озгляду

07-21 Рлектроннабаза даних
пропозиц |й, заяв, скарг
громадян

5 рок|в
ст. 1'24

07-22 );(урнал реестрац|] запит|в на
|нформац|то

рок1в
3трок встановлено
3'|1( !ер:карх!ву
{,арк|всько| област1
1ротокол .]ц[ч4 в!д
', 5.05.20111
3едеться в
элекгоонн|й с0оом!

07-2з }{урнал обл|ку заявок на
виписку рахунка для
зд|йснення оплати витрат на
коп!товання або друк
документ!в, що нада1оться за
запитом на |нформац|то

3 роки
ст. |22

07-24 }{урнал обл|ку проведення
телефонних зв'язк|в <<[{ряма

л|н|я>> з населенням району

5 рок|в
от. |24

07-25 }{урнал обл|ку проведення
телефонних зв'язк|в <<[аряиа

л|н|я> з населенням району

5 рок|в
ст. |24

07-26 Ёоменкл ацра справ в|дд1лу
забезпечення доступу до
публ|нно| |нформац|| та

розгляду звернень громадян
алФату (витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки'
ст.1'|2-в

[11сля зам|ни
:|овими та за умови
1ередавання справ
цо арх|ву апарату
эайонно| дер:кавно|
шм1н!страц!|
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08 _ Аокументи з моб1л|зац1йно| роботи4ц4рец

08-01

3акони 9кра{ни, постанови та
|нтп| акти Берховно| ради
9кра!ни, укази,
розпорядя{ення |{резидента
9кра|ни (коп1|)

.{оки не
мине

потреба

08-02 Розпоряд)кення голови

районно? дер>кавно|
адм|н|страц1| з основно|
д|яльност| (коп1|)

.{оки не
мине

потреба

Фриг|нап
збер!гасться у
в1дд1л!

документального
забезпенення,
конФол}о та
орган1зац!йно|

роботи апарату

районно|
дер:кавно|
адм!н!страц1]

08-03 |{осадова |нструкц|я
головного спец|ал|ста 3

мо б|л|зац|йно| роботи алар ату

районно| деря{авнот
адм|н1страц|| (коп|я)

!оки не
мине

потреба

Фриг1нати
збер!гаютьоя у
в!дд1л!

управл|ння
пероон,1лом та з
питань
запоб1гангш та
виявлення
корупш|| апарату

районно|
дер;кавно!
адм|н!страц1|

08-04 1{вартальн| та м|сячн| ллани
ро0оти головного спец1.|^п1ста з

моб|л|зац|йно| роботи алфыц
районно| державнот
адм|н|страц|]

р1к
\61ст.

0в-05 1{вартальн1 та м1оячнт зв1ти
головного спец|ал|ста з
моб|л|зац|йно| роботи алар ыц
районно| державнот
адм|н|страц||

1р1к
ст.299

08-06 Ёоменклатура справ
документ|в з моб|л|зац|йно|

роботи а|1арач (витяг з|

зведенот номенклатури справ)

роки1
1|2-вст.

|{1сля зам|ни
новими та за

умови
передавання
справ до арх|ву
апарату районно|
дер:кавно|
адм!н!стоап1|

09 - Аокументи з ре)кимно-секретно| роботи апарац
09-01 3акони 9кра|ни, постанови та

|нцл| акти Берховно| ради
}кра!ни, ук€ви'
ро3поряд}кення |{резидента
9кра|ни (коп|])

.{оки не
мине

потреба
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09-02 Розпоряд)кення голови

районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| з основно?
д|яльност1 (коп|[)

.{оки не
мине

потреба

Фриг!нал
збер1гасгься у
в!дд|л!

документапьног
о забезпечення,
контрол1о та
орган|заш!йно!

роботи апарату

районно|
дер:кавно|
адм1н!страц!|

09-03 [{осадова |нструкц|я
головного спец|ал|ста з

ре)кимно-секретно| роботи
алар ату райо нн о{ дерх{авн от

адм|н|страц|| (коп1я)

!оки не
мине

потреба

Фриг!нали
збер1гатоться у
в|дд1л1

управл|ння
персон.шом та з

питань
запоб]гання та
виявлення
корупп!| апарату
районнот
дерясавно1
адм!н!отрац1|

09-04 1{вартальн| та м|сячн| ллани
роботи головного спец|ал|ста
з ре)кимно-секретно| роботи
а||Фыц районно| дерх(авнот
адм|н|страц|!

1р|к
ст. 161

09-05 1(вартальн| та м|сячн| зв1ти
головного спец|ал|ста з

ре)кимно-секретно| роботи
алара1у районно| дерх{авнот
адм|н|страц||

1р1к
от.299

09-06 Ё{оменклатура справ
документ|в з ре>кимно-
секретно| роботи аларату
(витяг з| зведено]
номенклацри справ)

3 роки'
ст.\12-в

|!|сля зам1ни
новими та 3а

умови
передавання
справ до арх|ву
апарату

районно|
державно|
адм|н!страц||

10_ локументи з питань 3апоб|гання та виявлення корупц1! апарату
10-01 |{олох<ення про уповноважену

особу з питань запоб|гання та
виявленн'1 корупц1т у
9угу|вськ|й районн|й
дер)кавн|й адм|н|страц|т
)(арк|всько| област1 (коп|я)

,{оки
не мине
г{отреба

Фриг!нал
збер!гасться у
розпорядженнях з

основно| д1яльност]
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\0-02 |[лан роботи 9угу|всько|
районно| дерхсавно|
адм1н|страц|| з питань

реал|зац|| засад дерх<авно|
антикорупц|йно] пол1тики на
р!к

!оки
не мине
потреба
ст. |62

10-0з [окументи (зв|ти, дов|дки,
допов|дн1 записки) з питань
запоб|гання та виявлення
корупц||, що нада1оться
кер|вництву районно|
державно| адм|н|страц1?

5 рок|в
впк

от.44 6

10-04 Ёоменклыцра справ
документ|в з питань
запоб|гання та виявлення
корупц1| ат|арыц (витяг з|

зведено| номенклатури справ)

3 роки
ст. |22-в

|11сля зам1ни новою
та за умови
передавання справ
до арх!вного
в1лд1лу районно|
дерясавно|
адм!н!страц1|

11 _ Б!дд!л оборонно| роботи, цив!льного 3ахисту та вза€мод[| з

правоохоронними органами

11-01 3акони, постанови та |нтш1 акти
Берховно] Ради !кра|ни
(коп||)

Аоки
не мине
потреба

[{о стосу:оться
ц1яльност| в1дд!лу
оборонно| роботи,
цив|льного захисту
та взасмод1| з
правоохоронними
органами районно!
дер>кавно|
адм!н!страц1| _
пост]йно

1\-02 9кази, розпорядх{ення
|[резидента }кра|ни (коп1|)

.{оки не
мине

потреба

[!о стосуються
ц!яльност| в1дд|лу
эборонно| роботи,
цив!льного 3ахисц
та взасмод!! з
правоохоронними
органами районно|
державно|
адм1н!страц1] -
пост|йно

1 1-03 |{о станови, розпоряд}{ення
1&б |нец 1!1|н|стр|в 9кра!ни,
протоколу;, витяги з протокол1в
зас|дань 1{аб|нету Р1|н|стр|в
9кра!ни (коп1!)

,.{оки
не мине
потреба

[!о стосутоться

ц1яльност! в!дд!лу
эборонно| роботи,
цив!льного з!'хисту
та взасмод1! з

правоохоронними
органами районно|
дер;кавно!
адм|н!страц1| _
пост1йно

1\-04 Р|тшення, витяги з протокол|в
сес|й обласно] Ради(коп||)

!оки не
мине

потреба
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1 1-05 Розпоряд}кення голови
обласно] дер>кавно|
адм|н|страц1| (коп1|)

.{оки
не мине
потреба

1 1-06 Р|тпення (коп||), витяги з
протокол|в сес1й районно|
ради

.{оки
не мине
потреба

!1-07 Розпоряд)кення голови

районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| (коп||)

{оки
не мине
потреба

11-08 Р|шлення сес|й районно| Ради
(коп1|)

.{оки
не мине
потреба

11-09 [{опот<ення про в|дд|л
оборонно[ роботи, цив|льного
захисц та взаемод|| з
правоохоронними органами

районно| державно|
адм|н|страц1| (коп1я)

[оки не
мине

потреба

)риг!нал
збер1гасться у
]о3поряд){(еннях
эайонно!
цержавно|
цм!н1страц1| з
эсновно|
ц1яльност!

1 1-10 |{осадов| 1нструкц||
прац|вник|в в|дд|лу оборонно|

роботи, цив|льного захисту та
взасмод|| з правоохоронними
органами районно| деря<авно|
адм|н|страц1| (коп||)

!оки не
мине

потреба

)риг|нали
збер!гшоться у
;!дд!л| управл|ння
1ерсоналом та 3

литань запоб|гання
га виявлення
сорупц|| апарату
эайонно| деря<автто!

цм|н!страц]|

11-11 1(вартальн| та щом|сячн|
плани роботи в|дд1лу
оборонно| роботи, цив{льного
захисту та в3аемод|т 3

правоохоронними органами

районно| дерх{авнот
адм|н|страц||

р1к
\6\

\\-\2 3в|ти про виконання
квартальних та щом|сячних
план|в роботи в|дд|лу
оборонно| роботи, цив|льного
захисту та взаемод|| з

правоохоронними органами

районно| дер)1{авнот
адм1н1страц11

1р|к
от.299
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1 1-1з |{р отокол и зас|дань м| сцево{
ком|с|| з питань техногенно-
еколог|чно] безпеки та
надзвичаиних ситуац|и
9угу|вського району

[{ост|йно
от. |4-а

\\-14 |{ост|йно
ст. |4-а

1 1-15 |[ротоколи зас|дань робоно|
групи з питань формування,
ведення та використання

районного страхового фонду
документац||

|{ост|йно
ст. |4-а

1 1-16 |{ротоколи зас|дань районно|
ком]с|] з орган|зац|| та
проведення |нвентаризац|| |

перев|рки техн!чного стану

фо"ду захисних споруд
цив!лБного захисту
9угу|вського району

|{ост|йно
ст. |4-а

11-17 |{ротоколи зас|дань
спостере>кно| ком|с|| при

районн|й дерх<авн|й
адм|н|страц1|

|{ост|йно
ст. 14-а

1 1-18 |{ротоколи зас|дань
координац|йно| робоно| групи
з вир|тшення питань'
пов'язаних з дер)кавно}о

ресстрац|ето земельних
д|лянок, що нале}кать до
земель оборони у
9угу|вському район|

|{ост1йно
от. 14-а

1 1-19 Акти прийому-передан|
документ|в, що м|стять
публ1нну |нформац|то

5 рок|в
)трок вотановлено
3|1( !ерэкарх1ву
{арк!всько| облаот1
;ротокол )т[э 4,
)5.05.1 1

\\-20 !окументи (дов|д ки' ллан\4'

розрахунки' акти перев|рок) з

питань укриття населенн'{

району в захисних спорудах
(коп||)

.{оки не
мине

потреба

6риг1нал
збер1гасться у
розпорядденнях
районно|
дер:кавно|
адм1н|отрац!|

\\-21 !окум енти (дов|д ки' л!|ани,

розрахунки) акти перев|рок) з

питань евакуац|йних заход1в в

район| (коп1|)

!оки не
мине

потреба

Фриг!нал
збер|гастьоя у
розпорядя(еннях
районно|
дер)кавно|
адм[н|страц|]
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\1-22 Фрган|зац|йно -методинн|
вказ|вки, тематичн | ллани
навчання щодо п|дготовки
цив|льного захисц району
(коп1])

,{оки не
мине

потреба

Фриг!на:
збер1гасгься у
установах,
орган1заш|ях,
п1дприсмотвах

району

||-2з !окументи (дов|д ки' плани )
ро3рахун ки ) акти перев|рок) .

щодо обл|ку формувань
цив|льного захисту району
(коп||)

,(оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер1гасться у
установах'
орган1зац|ях,
п1дприсмотвах

району

\\-24 .{окументи (дов|д ки ) |[лани )

розрахунки' акти перев|рок) з

питань |нх<енерного захисту
населенн я району (ко п1])

.{оки не
мине

потреба

Фриг|нал
збер1гасться у
установах'
орган1зац1ях,
п1дприсмствах

району

\|-25 !окументи (дов1д ки' ллани'

розрахунки, акти г!ерев|рок)
питань рад|ац1йного,
х|м|чного ! б|олог1чного
захисту населенн я району
(коп1|)

,{оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер|гасться у
уотанов[х,
орган1зац!ях,
п1дприсмотвах

району

11-26 Акти щодо зне1пкод)кення
вибухонебезпечних предмет|в
на територ|| району (коп1|)

!оки не
мине

потреба

Фриг!нал
збер!гасгься у
установ[ж,
орган!зац!ях,
п1дприсмотвах
пяйону

11-27 Акти, ллани' зв1ти щодо
ведення л1сового го сподарства

району та поперед)кення 1

гас1ння л|сових пох{еж (коп1|)

,{оки не
мине

потреба

6риг1нал
збер1гасться у
установах,
орган[заш1ях,
п1дприсмствах
району

\\-28 Розрахунки' номенк;татури
матер|альних засоб|в щодо
створення об'сктових
матер|альних резерв!в (коп||)

|оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер|гасться у
установах,
орган[зац1ях,
п!дприсмствах
району

\\-29 .{о кументи (дов1д ки, ллани,

розрахунки, акти перев1рок

щодо збер|гання д}керел)
(коп|])

!оки не
мине

потреба

Фриг|нал
збер1гасться у
установах,
орган!зац1ях,
п!дприсмствах

району

11-з0 {окументи (дов|д ки ) [|лаъти )

розрахунки' акти перев|рок)

щодо пропуску ос|нньо-
зимових дощових паводк|в,
льодоходу | весняно| повен|
(коп||)

{оки не
мине

потреба

Фриг!нал
збер!гасться у
уотановах,
орган1зац1ях,
п!дприсмотвах

району
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11-31 Форми Ё€, експертн|
висновки щодо обл|ку
надзвича йних ситуац1й в
раион1 (коп11)

{оки не
мине

потреба

Фриг!на'т
збер1гасться у
уотановах,
орган1зац1ях,
п|дприсмствах

району

\|-з2 !окументи (дов|д ку|' ллани'

розрахунки' акти перев1рок)

щодо оборонно| роботи (коп||)

,.{оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер|гасться у
установах'
орган!зац|ях,
п[дприсмствах
пяйону

1 1-33 {окументи (дов|д к|1' ллани,

розрахунки' акти перев|рок)
щодо 3аконност|,
правопоряАк}, додерх{ання
прав | свобод громадян (коп1|)

!оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер1гастьоя у
уотановах,
орган!зац!ях,

:!дприсмотвах району

||-з4 Ё{оменкл атура справ в!дд|лу
оборонно| роботи, цив|льного
захисту та взаемод|т з
правоохоронними органами
(витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки
от. |22-в

|{1оля зам!ни
новою та за умови
передавання оправ

до арх1вного
в1дд!лу районно|
державнот
адм!н|страц|]

12- Б!дд1л1нформац1йно!д1яльност1такомун!кац1йз@
\2-01 3акони !кра!ни, |{останови

Б ерховно1 Р ади !кра?ни,
}кази |[резидента !кра|ни
(коп||)

Аоки
не мине
потреба

\2-02 [{олох<ення про в|дд1л
|нформац|йно| д|яльност| та
комун|кац|й з щомадськ|стто
районно| дер)кавнот
адм|н|страц|| (коп|я)

Аоки
не мине
потреба

Фриг!нали
збер1гасться у
розпорядя<еннях
з основно|
д1яльност!

|2-0з |{осадов| |нструкц|| прац|вник|в
в|дд|лу |нформац|йно{

д|яльност| та комун|кац|й з
громадськ|стто районно{
державно] адм|н|отрац|т (коп1!)

!оки не
мине

потреба

Фриг|нали
збер!гатотьоя у
в1дд1л!

управл1ння
персон[1лом
аларату районно|
державно|
адм1н!страц1|

\2-04 1(вартальн| плани роботи
в|дд|лу |нформац|йно|
д|яльност| та комун|кац|й
громадськ|стто районно|
дер)кавно| адм|н|страц|т

1р1к
ст. 161
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|2-о5 11]ом|сянн| плани роботи
в|дд|лу |нформац|йно|
д|яльност| та комун|кац1й з

громадськ|стто районно|
дер}кавно| адм|н|страц|]

.{оки не
мине

пощеба
ст. 1'62

\2-06 3в|ти про виконання
квартальних план|в роботи
в1дд|лу |нформац|йно]
д|яльноот| та комун|кац|й з

громадськ1стто районно|
дерт{авно| адм1н|страц|]

ст.
р1к
299

\2-07 3в|ти про виконання
щом|сянних план|в роботи
в1дд|лу |нформац|йно|
д|яльност| та комун1кац|й з

громадськ|стто районно|
державно| адм1н|страц|]

1 р|к
ст.299

12-08 ,{окументи (анал|тичн|

дов|дки, огляди' допов|дн1
залиски' ана:т|зи, |нф ормац 1|)

про сусп|льно-пол|тинну
ситуац1}о

5 рок|в
впк

ст' 44-6

\2-09 ,{окументи (плани, 1нформац||)
по 3аходах щодо в|дзнанення
урочистих под|й

|{ост|йно
ст.44-а

\2-10 [окументи (методиин1

рекомендац||, зв|ти) щодо
г{роведення зустр|чей з
населенням

5 рок1в
впк

от.44-б

\2-]1\ {окументи (аналттичн1

дов|дки, огляди, допов|дн!
залу|ски, ана;ттзи, 1нформац1|)
про х|д виконання
контрольних документ|в

5 рок|в
впк

ст.44-б

\2-12 Ё{оменкл ацра справ в1дд1лу

1нформац1йно| д|яльност| та
комун|кац|й з громадськ|стго
(витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки1
ст. !|2-в

|{|сля зам|ни
новими та за

р{ови
передавання
справ до
арх|ву аларату

районно|
деря<авно|
адм1н|страц||
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13 - €ектор м|стобудування та арх| тектури

1з -01 3акони }кра|ни, |{останови
1{аб |нец &11н|стр1в 9кра|ни
(коп1|)

,{оки не
мине

потреба

|з-02 Розпорядження, дору{ення
голови та засцпник|в голови
о0ласно1 дер)кавно1
адм|н|страц1| (коп||)

,{оки не
мине

потреба

13-03 Розпорядх{ення' доручення
голови та заступник|в голови

районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| (коп1?)

!оки не
мине

потреба

|з-04 |{олоэкення про сектор
м|стобуАування та арх|тектури

районно| дерх<авно?
адм1н|страц|| (коп|я)

!оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер!гасться у
в!дд|л|
до!{),ъ{ент{}льного
забезпечення та
контролк) апарыц

райдер:кадм|н1стра
п!]

1з-05 |{осадов| |нструкц|1
прац|вник|в сектору
м| стобудування та арх|тектури

районно| дер>кавно|
адм1н|страц1| (коп1!)

[оки не
мине

потреба

Фриг1нали
збер1гаються у
в|дд!л| управл1ння
пероон.}лом аларату

районно| дерх<авно|
адм!н!сщац!!

13-06 Ёакази зав|дувана сектору
м|стобудування та арх1тектури

районно| дер}кавнот
адм|н|страц|] з основнот
д|яльност|

|{ост|йно
от. |6а

|з-07 1{вартальн| та м|сячн| ллани
роботи сектору м|стобулування
та арх1тектури раионно1
дерх(авно| адм|н|страц||

1 р1к
161ст.

1з-08 |{лани роботи сектору
м|стобудування та арх|текцри
районно| деря<авно|
адм|н|страц|| на тиждень

[оки не
мине

потреба
ст. 162

13-09 3в|ти про виконання
кв арт€|.льн |тх т а щом |сячних
план|в роботи сектору
м|отобудуванн'{ та арх1текцри

районно| деря<авно|
адм|н|страц1|

р1к
299
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13-1 0 |{ротоколи зас|дань
арх|тектурн о -м | сто буд |вно|

Ради при сектор|
м|стобудування та арх1тектури

раионно1 дер)кавно1
адм|н|страц||

[{ост|йно
от. |4а

1з-11 Буд|вельний паспорт забудови
земельно| д|лянки

|{ост|йно п.2'|3 наказу
й!н1стерства
рег1онального
розвитку
бул!внит{тва та
)китлово-
комунального
господарства
!кра|ни в!д
05.07.2011м !03

|з-]12 €хеми й проекти плануваннята
за6удови се.т1ищ (ус| стад1|)

|{ост|йно
ст. |447

13-13 3авдання на складанн'т проект!в
планування 1 забуАови
територ|й м|ст та |нтших
населених пункт|в

5 рок|в
ст. |449

|з-|4 |{роскт дета-т1ьного
плануван ня| дет альний ллан
територ1| )китлово го р айону,
промислово-комунально| зони й
|нтпих зон

|{ост|йно
ст.1452

13-1 5 ,{окументи (допов|дн| записки
та в|домост|) про роботу
районно| робоно| групи по
введенн}о }китла в
експлуатац|то в 9угу|вському
район|

5р. Б||(
ст.44

13-16 ,{окументи (акти, лисцвання,
тощо) з питань 3абезпечення

досцпу до публ|нно|
|нформац|[

5 рок|в
€трок
встановлено на
зас!данн! Б|[(
.(ерхсавного арх!ву
{арк1всько|
облаот1, протокол
в!д 25.05.2011
м4

|з-|7 }{урнал ресстрац|| вх|дних
документ|в з грифом <[ля
слухсбового користування>

3 роки
ст. |22

13-18 ){урнал погод)кення головним
арх|тектором району просктно-
ко[пторисно| документац||

3 роки
от. |22



47

1 2 _) 4 5

\з-|9 }{урнал погод}(ення проект1в
землеустро}о

3 роки
ст. |22

|з-20 ){урнал реестрац|т
м| стобуд|вно] документац||

5 рок|в
|!|сля зак{нчення
х{урналу
(трок встановлено
на зас1данн! Б|{|{

,{еря<авного арх!ву
{арк|воько|
област!, цротокол
в|д |7 .07 .20|3
д97

\з-21 }{урнал реестрац|| видач|
буд|вельних паспорт|в
|ндив|дуальним забудовникам

рок1в
|{1сля зак|нчення
)к)рналу.
€трок встановлено
на зас!данн! Ё|!1{

.{ер>кавного арх!ву
*арк!всько|
област1, протокол
в1д 77 .07 ,20|3
м7

\з-22 }{урнал ресстрац1| видач1
м|стобуд|вних умов та
обмех<ень забудовникам

рок1в
|{|оля зак1нчення
)курналу.
€трок встановлено
на зас1данн| Б|{{{

.{ерл<авного арх!ву
!арк1всько|
област1, протокол
в1д 17.07.2013 }|'о7

\з-2з }{урнал ресстрац|| паспорт|в
прив'язки тимчасових споруд

для зд|йонення
п|дприсмницькот д|яльно ст|

5 рок|в
|]|сля заЁнчення
)курналу.
€трок встановлено
на зас!данн! Б|{1(

.{ерх<авного арх|ву
!арк!всько|
област1, щотокол
в|д 17.07.2013 $э7

|з-24 ,)(урнал ресстрац|т наказ1в
зав1дувача сектору
м1 стобудування та арх|тектури

районно| державнот
адм|н|страц|| з основнот
д|яльност|

|[ост|йно
от |21'а

|з-25 }{урнал ресстрац|] о собистого
прийому громадян зав|дувачем
сектору м|стобудування та
арх|тектури районно|
дер)кавно] адм|н|страц1т,
головним арх|тектором району

3 роки
ст. |25

|з-26 Ё{оменкл атура справ сектору
м|стобудування та арх|тектури
(витяг з| зведено|
номенклатури справ)

^25 роки
ст. |12-в

|{|сля зам!ни
новими та за умови
передавання сщав
до арх|ву алара.1у

районно| державно|
адм1н|сщаш!|
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14 - Бйд1л цифрового
орган1зац|| д|яльност|

ро3витку' цифрових трансформац1й
центр|в надання адшп1н|стративних

деря{авно! адм!н1страц1[

| цифров!зац1| та
послуг районно|

14-01 }кази та розпорядя{ення
|{резидента !кра!ни,
постанови,р1тпення та

розпорядх{ення Б ерховно\ ради
!кра|ни, розпорядя{ення голови
)(арк|всько] обласно| дер>кавно|
адм|н|страц|] (коп|])

!оки не
мине

потреба

\4-02 Розпоряркення голови

районно| дер>кавно|
адм|н|страц1| (коп|!)

,{оки не
мине

потреба
|4-0з |{оло>кення про в|дд|л

цифрового розвитку, цифровшх
траноформац|й | цифров|зац1|
та орган|зац|| д|яльност|
центр|в надання адм|н|отра-
тивних послуг 9уц!всько|
районно| державно|
адм|н|страц|? (коп1я)

,{оки не
мине

потреба

Фриг1нал
збер!гасться у
в1дд!л1

документального
забезпечення та
контролто а]1арату

районно|
дерхсавно|
адм1н!страш||

\4-04 |{осадов| 1нструкц||
прац|вник|в в|дд|л} тлифрових
трансформац|й | цифров|зац|т
та орган|зац|| д|яльност|
центр 1в надання адм1н1стр ату\в -

них пос'уг 9угу!всько|
районно| дерхсавно|
адм1н1страц|| (коп||)

5 рок|в
ст..43

Фриг1нали
збер|гатоться у
в1дд|л|

управл|ння
персоналом
апарату районно|
державнот
алм1н1сщац1|

14-05 (вартальн| плани роботи
з|дд|лу цифрових
грансформац|й | цифров|зац|| та
эрган1зац|| д|яльност| центр|в
1адання адм |н1стр ативних
1о слуг {угу|всько| районно|
цер)кавно[ адм |н|страц|]

1р|к
ст. 161

\4-06 !-(ом|оянн| плани роботи
в|дд|лу цифрових транс-

формац!й | цифров|зац|| та
орган|зац|| д|яльноот1 центр|в
наданн'{ адм|н|стративних
по слуг 9угу!всько| районно|
державно| адм|н|страц||

.{оки не
мине

потреба
от.162
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\4-07 3в|ти про виконання
квартальних план|в роботи
в|дд!лу цифрових
трансформац|й | цифров|зац||
та орган1зац|| д|яльност|
центр|в надання
адм|н|стративних послуг
9угу|всько| районно|
дер)кавно| адм|н|страц1?

от.
р1к
299

14-08 3в|ти про виконання
щом|сянних план|в роботи
в1дд|лу цифрових
трансформац|й | цифров1зац|]
та орган|зац|| д|яльност|
центр|в надання
адм|н|стративних по слуг
9угу|всько| районно|
дер>каБно] адм|н|страц||

1р|к
ст.299

\4-09 Акти прийому-передан|
дочмент!в, що м|стять
публ|нну 1нформац|то

5 рок!в

€трок збер1гання
встановлено Б|11{

.{ержарх1ву
[арк|всько|
област!
протокол ф4 в|д
25.05.2011

14-10 3вернення громадян
(пропозиц||, заяви, скарги) та
документи з |х розгляду
(коп||)

,{оки не
мине

потреба

6риг!нали
збер1гаються в

в!дд!л1

документального
забезпеченти та
контрол}о апарац
райдерхсадм1н|отрац
;т

\4-11 ,{окуъленти (плани, дов|дки,
листування тощо) з питань
забезпечення досцпу до
публ|нно| |нформац||

5 рок1в
€трок збер|гання
вотановлено Ё|[{
,{ержарх!ву
[арк1всько|
област1
протокол ф4 в!д
25 .05.2011

\4-12 3апити на публ|нну
|нформац|то та в|дпов|д| на
них (коп1|)

5 рок|в
€трок збер1гання
встановлено Р|1|{

,{ер>карх1ву
|арк!воько|
област!
протокол ф4 в|д
25.05.2011

|4-|з }{урнал ресстрац|] запит|в на
|нформац|то

5 рок|в
€трок збер[гання
вотановлено Б|{|{

.{ерх<арх!ву
{арк1всько|
облаот!
протокол )т[э4 в1д

25.05.2011

\4-\4 -|{иоцвання з харк|вськото
обласното дерх{авното
адм|н|страц|с}о з питань щодо
повновая{ень в|дд|лу

5 рок1в
впк от.22
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\4-\5 -|[исцвання з органами
м|сцевого самоврядування з

питань щодо повнова)кень
в|дд|лу

5 рок1в
впк от.22

\4-\6 Акти про надання документ1в
у тимчасове користування та
вилучення справ на вимогу
правоохоронних орган|в

3 роки
ст..|34

|||сля повернення
документ|в

\4-\7 Акти приймання-передан|

реестрац тйних справ, складен|

у раз| зм|ни в1дпов1дальних
ос|б (органу дер)кавнот

реестрац||) з ус|ма додатками

3 роки
ст.45б

|!!сля зм!ни
посадових та
в1дпов|да.лльних
ос1б

14-1 8 Акти приймання-передач1
справ, складен| у раз| зм|ни
по садових та в|дпов|дальних
ос|б в|дд1лу з ус|ма додатками

3 роки
ст.45б

|!1сля зм1ни
посадових та
в1дпов!дальних
ос|б

\4-\9 Реестрац1йн| справи
}оридичних ос|б та ф|зинних
ос|б - п|дприсмц|в

5 рок1в,
п|сля

припинення
д|яльност|

3акон !кра|ни в!д
15.05.2003 ].]"д

755-19 <[{ро

дер)кавну
ресстраш!то
торидинних ос!б,

ф!зинних оо|б-
п|дприсмц1в та
громадських
фоомувань>

14-20 Реестрац|йн| справи прав на
нерухоме майно та тх
обтях<ень

10 рок|в,
п|сля

закриття
справи

3акон !кра|ни в!д
0|.07.2004 за
лъ1952- 1! к|1ро

державну
ресстрац!то
речових прав на
нерухоме майно>

\4-21 ,)(урнал о бл|ч надход}кення
(вибуття) реестрац|йних справ

3 роки
от.122

\4-22 }{урнал реестрац|[ вх1дних

документ|в

3 роки
от.122

|4-2з [урнал реестрац|| вих|дних
документ|в

3 роки
от.|22

\4-24 [оменклацра справ в1дд|лу

цифрових трансформац|й |

цифров|зац|| та орган|зац|]

ц|яльност| центр|в надання
}дм|н|стративних поощ/г
!{угу!всько| районно| дер>кавно|
тдм|н|страц|| (витяг з| зведено|
{оменк.,1агури справ)

3 роки
от.1'|2 в

||1сля зам1ни
новими та за

умови
передавання
справ ло арх!ву
аларату районно|
деря<авно|
адм1н|страц||
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15-01 3акони 9кра|ни, !кази, акти\а
доручення |[резидента
!кра|ни, (аб|нец Р1|н|стр|в
9кра|ни, ро3поряд)кення та
дорг{ення голови обласно|
адм|н|страц|| (коп||)

,,{оки
не мине
потреба

\5-02 |{останови' накази
1!1|н|стерства з питань
)кит]|ово-комунально го
господарства та
|нфраструктури (коп|!)

{оки
не мине
потреба

1 5-03 Розпоряд)кення та доручення
голови обласно| державно|
адм|н|страц|] (коп||)

.{оки
не мине
потреба

15-04 Розпорядх{ення та дору{ення
голови районно| дерт<авно|
адм|н|отрац|| (коп||)

.(оки
не мине
потреба

Фриг1нал
збер|гасгься у
в|дд!л|
документального
забезпечення та
контролю алара'гу

рйонно| дор:кавно|
адм1н1страц||

15-05 |{оло>кення про в|дд|л
х{итл о во -комун ально го
го сподарства, буд|вництва та
|нфраструктури районно|
державно| адм|н|страц|| (коп|я)

{оки
не мине
потреба

Фриг!нали
збер!гасться у
розпоряд)кеннях
голови районно|
державно|
адм1н!страш1|

15-06 |{осадов| |нструкц||
прац|вник|в в|дд|лу житлово-
комунального го спод арства,
буд|вництва та |нфраструктури

районно| державнот
адм|н|страц|]

5 рок|в
от.43

1!сля запд]ни

{овими

\5-07 1(вартальн| та щом|сячн|
ллаъ\ироботи в|дд|лу
х{итло во -комун ально го
господарства, буд|вництва та
|нфраструктури районно|
державно| адм]н|страц1|

р|к
\6\
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15-08 3в|ти про виконання
квартальних та щом|сячних
план|в роботи в|дд|лу
)китлово -комунального
господарства, бул|вништва та
|нфраструктури районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

р1к
299ст.

15-09 .{окументи (дов|дки, допов|д|,
допов|дн| записки, зведення,

р|тпення сес|й, зв|ти,
протокол и зас|дань) шоло
виконання районних програм
(коп||)

!оки
не мине
потреба

Фриг|нал
збер|гасться у
т{угу|вськ|й

районн1й рал!

1 5-10 ,{окументи (дов|Аки,
в|домост|, зв|ти, листи) про
проведення навчань'
тренувань з цив|льно| оборони

5 рок|в
от. 1196

15-11 Акти прийому-передаи|
документ|в, що м|стять
публ|нну |нформац|то

5 рок|в
€трок вотановлено
на зас!данн1 8|!1(

!ер:карх1ву
)(арк1всько| област!
25.05.2011 ]ч]'с 5

\5-\2 }{урнал реес.трац|| прийому
громадян начальником в|дд|лу
)китлово -комунального
го сподарства, буд|вництва та
|нфраструктури районно|
державно] адм|н|страц||

3 роки
от. 1'25

15-13 }{урнал обл1ку поданих на
конкурс з переве3ення
паса>кир|в на автобусному
мар1прут1 загального
користування документ|в
автомоб|льним(и)
перев1зником(ами)-
претендентом(ами)

3 роки
ст. |22

[5-\4 Ё{оменкл атура справ в|дд|лу
)китлово -комун€ш1ьного
господарства' бул|вништва та
|нфраструктури (витяг з|

зведено] номенклатури справ)

3 роки
ст. ||2-в

|!!сля зам!ни
новими та за умови
передавання справ
ло арх|ву аларату

районно| дер;кавно|
адм|н!страц1|
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1б - Б!дд1л економ|ки та агропромислового ро3витку

16-01 3акони }кра|ни, ука3и
|{резидента }кра!ни, |{о станови
1{аб |нец й|н|стр1в }кр а!ни
(коп||)

{оки не
мине

потреба

16-02 Розпорядя{ення голови обласно|

деря{авно| адм|н|страц|| (коп1|)
!оки не

мине
потреба

16-03 Розпоряд}кення голови районно1
дер}кавно| адм|н|страц|| (коп1|)

{оки не
мине

потреба

\6-04 Регламент районнот державно1
адм|н|страц|| (коп|я)

!оки не
мине

потреба

Фриг|нал
збер|гасться у
розпорядженн| з
основно|
д!яльност!

16-05 |{оло>кення про в|дд|л економ1ки
та агропромислового розвитку
районно| дер}кавно| (коп|я)

.{оки не
мине

потреба

Фриг|нал
збер|гаетьоя у
розпоряд>кенн! з

основно]
д1яльност!

16-06
|{о садов1 |нструкц|| прац|вник|в
в1дд|лу економ1ки та
агропромислового ро3витку
районно| дер)кавнот
адм|н|страц||

рок1в
ст.43

[1{сля зам|ни
новими

16-07 |{рощама економ1чного 1

розвитку соц|ального розвитку
району (коп1я)

!оки не
мине

потреба

Фриг!нал
збер|гасться у
протоколах сес1|
9угу!всько|
оайонно] оали

16-08 |{р отокол и з ао|дань райо ннот

робоно| групи з г{итань

рац|онального та ефективного
використаъ|ня земель,
запоб1гання пору1пенням
3емельного законодавства та

ро3' ясн}ов€!льнот роботи щодо
3емельно| реформи

|[оот|йно
ст.|4-а

16-09 1{вартальн|, щом|сячн| плани

роботи в|дд|лу економ|ки та
агропромислового розвитку
районно| дерх<авно|
адм|н|отрац||

1р|к
ст.1 6 1

1 6-10 3в|ти про виконання
кварт€|льних, щом|сячних план|в

роботи в1дд|лу економ|ки та
агропромислового розвитку
районно| державно|
адм|н|отрац||

1р1к
ст.299
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16-1 1 [окументи (плани, дов|дки,
лисцвання тощо) з питань
забезпечення доступу до

;. .
публ:нно1 1нформац11

5 рок|в
3трок встановлено
-|{(,{ержарх!ву

{арк1всько| област|
;1д 25.05.2011 ]х]'р 4

\6-12 !истування з харк|всько|
обласното дерх{авно}о
адм|н|страц|€[о

5 рок|в
впк
ст.22

|6-|з .[{истування з органами
м|сцевого самоврядування

5 рок|в
впк
ст.22

!6-\4 Ёоменкл атура справ в|дд:лу
економ|ки та ащопромислового
ро3витку (витяг з| зведено|
номенклатури справ)

3 роки
ст.||2-в

[|сля зам1ни
новими та за умови
передавання справ
ло арх|ву а|\ара.[у

районно| дер:кавно|
адм!н[страц||

\7 - Б|д рядування
\7-0\ 3акони 9кра|ни, |{останови

1{аб|нец 1!1|н1стр1в }кр а|ни,

розпорядження |{резидента
}кра|ни (коп1])

,.(оки не
мине

потреба

\7-02 |{оло>кення про в1дд!л
забезпечення взасмод|т з
органами м1сцевого
самоврядування (коп|я)

[оки не
мине

потреба

Фриг|нал
збер!гасться п!д

розпоряд)кенням з

основно|
д!яльност|

|7-0з |{о садов| |нструкц|| в|дд1лу
забезпечення взасмод!т з
органами м|сцевого
самоврядування

5 рок1в
ст.43

[11сля зам1ни
новими

17 -04 1{вартальн| плани роботи
в|дд|лу забезпечення взасмод|т
з органами м|сцевого
самоврядування

1р|к
ст.1 6 1

\7-05 1-(ом|сянн| плани роботи
в|дд|лу забезпечення взаемод|т
з органами м!оцевого
самоврядування

,{оки не
мине

потреба
ст.|62

\7-06 3в|ти про виконання
кварта-т1ьних план|в роботи
в|дд|лу забезпечення взасмод|т
з органами м|сцевого
самоврядування

1р|к
ст.299
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\7-07 3в|ти про виконання
щом|сянних план1в роботи
в|дд|лу забезпечення взаемод||
3 органами м1сцевого
самоврядування

1р|к
от.299

17-08 .|{исцвання з органами
м| сцев о го с ам о вряд у ваътъ|я

5 рок|в
впк
от.22

17-09 !оцменти щодо |нформац||
питань зд|йснення органами
м!сцевого самоврядування
делегованих повнова}кень
орган|в виконавчо| влади

|{ост|йно €трок збер|гання
встановлено на
зас1данн| Б|1(
,{А)(Ф протокол
.}тгр 1 1 в1д

22.12.2010

17-10 ){урнал ресстрац1| о собистого
прийому громадян
нач€ш1ьником в|дд|лу

3 роки
от. |25

17 -\1 !ов|дки щодо виконання

районното дер)кавно}о
адм|н| страц|ето делегованих
районно}о радо}о повноважень

|1ост|йно
ст.75-а

\7-\2 Акти перев1рок виконком1в
м|ських, селищних Рад щодо
зд|йснен ня ними делегованих
повновФкень орган|в
виконавчо| влади

|{оот1йно
ст.75-а

17 -1з [окументи (лопов|дн| записки,
дов|дки) щодо контрол1о 3а

зд|йсненням органами
м|сцевого самоврядування
делегованих повноважень
орган1в виконавчо] влади

|{ост|йно
ст.76-а

\7-14 [опов1дн| записки
структурних п1дрозд|л|в

районно| державно|
адм|н|страц|| щодо
проведення узагальнення
досв1ду роботи виконком|в
м|ських, селищних рад

|1ост|йно €трок збер1гання
встановлено Б|{|{

,{ерхсарх|ву
{арк1всько|
област1 протокол
в|д22.\2.2010
м1!

\7 -\5 Р|тпення виконком|в м!ських,
селищних рад, прийнят| з
питань зд|йснення
делегованих повнова}кень
орган|в виконавчо| влади
(коп||)

{оки не
мине

потреба
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\7-16 .|[исцвання з органами
м|сцевого самоврядування про
стан виконання делегов аних
повновая{ень орган|в
виконавчо| влади

5 рок|в
впк
ст.22

\7-17 ,,{окументи (протоколи, плани)

робоних зустр|ней голови

районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| з активом
територ|ально] щомади та
населенням ради

5 рок|в
€трок збер!гання
встановлено Б[{(
.{ержарх!ву
{арк|всько|
област| протокол
в1д 15.04.2009.]х]"р3

17-18 Ёоменкл атура справ в|дд|лу
забезпечення в3асмод|т з
органами м|сцевого
самоврядування (витяг з|

3веденот номенклатури справ)

роки
112-вст.

|!!сля залц!ни

новими та за

умови
передавання
справ
до арх|ву

районно|
державно|
адм|н]страц||

18 _ Б|дд1л захисту довк;лля та природокористування
18-01 Розпоряд)кення голови

районно| дер)кавнот
адм|н|страц|| (коп1{)

!оки
не мине
потреба

18-02 |{оло>кення про в|дд|л захисц
довк|лля та
природокористування

районно| дер}кавнот
адм|н|страц|| (коп|я)

.{оки
не мине
потреба

)риг!нал
гФр!гасться
эозпорядженн!
:сновно| д!яльносг1

18-03 [{осадов| |нструкц||
прац|вник|в в|дд|лу захисту
довк1лля та
природокористування

районнот дер)кавнот
адм|н|страц||

рок1в
ст.43

11сля зам!ни
{овими

18-04 1{вартальн| плани роботи
в|дд|лу захиоту довк|лля та
природокорисцвання
районно| державнот
адм|н|страц||

1р|к
ст.161

18-05 1_!ом|сянн| плани роботи
в|дд|лу захисц довк|лля та
природокористуванн'1

районно| дер)1{авнот
адм|н|страц||

[оки
не мине
потреба
ст.\62
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18-06 3в|ти про виконання
квартальних план|в в|дд|лу
захисц довк1лля та
природокорисцвання
районно| дерхсавно|
адм|н|отрац|]

1р|к
ст.299

18-07 3в|ти про виконання
щом|оячних план|в в|дд|лу
захисту довк|лля та
прир одо кори стуванн'{

районно| дерх<авно|
адм|н|страц|]

1р|к
от.299

18-08 3вернення громадян
(пропозиц||, заяви, скарги) та
документи з |х розп1яду (коп1|)

.{оки
не мине
потреба

Фриг!нали
збер|гатоться в
в|дд|л1

докр{ентального
забезпечення та
контрол!о
апарац
райдержадм|н!от
оац{|

18-09 {окументи (плани, дов;дки,
лисцвання' тощо) з питань
забезпечення доступу до
публ|чно[ |нформац|]

5 рок|в
€трок
вотановлено
Б|{1{ .(ержарх|ву
[арк|всько!
област| в1д

25.05.2011л94

18-10 [\исц вання з харк1вського
обласното дер)кавно1о
адм|н|страц|ето з питань щодо
повнова}{{ень в|дд|лу

5 рок|в
впк
ст.22

18-11 "[{исцвання з органами
м1сцевого самоврядування з
питань щодо повнова)кень
в|дд|лу

5 рок|в
впк
ст.22

\8-12 Ё{оменкл ыцра справ в|дд1лу
захисту довк|лля та
природокористування (витяг з!

зведенот номенклатури справ)

3 роки
ст.||2-в

|||сля зам|ни
новими та за

р{ови
передавання
справ до арх|ву
апарац рат"тонно|
дер>кавно|
алм!н|стоап!|

19 _ €ектор внутр1 шнього ауд ту
19-01 Розпоряд)кення голови

районно| дер)1{авнот
адм|н|страц1{ (коп||)

.{оки
не мине
потреба

19-02 |{оложення про сектор
внутр|1шнього аудиту районно|
дерх{авно| адтд|н|страц|[ (коп|я)

,{оки
не мине
потреба

Фриг1ншл

збер!гасгься у
рзпорялженн! з

основно!
дйльност!
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19-03 |!осадов1 |нструкц||

прац|вник|в сектору
внутр|тшнього аудиц районно|
дер)кавно? адм|н|страц||

рок1в
ст.43

[!!сля зам1ни
новими

19-04 1{вартальн| плани роботи
сектору внутр1тпнього аудищ
районно| дер)кавнот
адм|н1страц||

1 р1к
ст.161

19-05 1!ом|сянн| плани роботи
сектору внутр|тшнього аудиту
районно| дерхсавно|
адм1н|страц||

,(оки
не мине
потреба
ст.|62

19-06 3в|ти про виконання
квартальних план1в сектору
внутр11пнього аудиц районно|
дерх{авно| адм|н1страц||

1р|к
ст.299

\9-07 3в|ти про виконання
щом1сяиних план1в сектору
внутр|тшньог0 аудиц районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

1р|к
от.299

19-08 3вернення громадян
(пропозиц||, заяви, скарги) та
документи з !х розгляду (коп||)

.{оки
не мине
потреба

Фриг!нали
збер!га:оться в
в|дд!л!
док}т4ентальног
о забезпечення
та контролю
апарату

райдержадм!н!с
трац1|

19-09 {о чптен ти (ллани' д ов|дки,
лисцвання' тощо) з питань
забезпечення досцпу до
публ|ино| |нформац!|

5 рок|в €трок
встановлено
впк
!ер>карх!ву
{,арк!всько|
област! в|д
25.05.2011 ],{ъ4

19-10 [исц вання з )(ар к|вськото
обласното державно}о
адм|н|страц|ето з г|итань щодо
повнова}кень в|дд1лу

5 рок1в
впк
ст.22

19-1 1 -[{исцвання з органами
м|сцевого самоврядування з
питань щодо повнова)кень
в1дд|лу

5 рок|в
впк
ст.22
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[{|дсумковий залис про категор|| та к|льк|сть справ, заведениху 2021 роц|
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