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Індекс 

справи 

Заголовок справи 

(тому, частини) 

Кіль-

кість 

справ 

(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи 

(тому, 

частини) і 

номери 

статей за 

переліком 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 

01. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

01-01 Закони, постанови та інші акти Верховної 

ради України; Укази, розпорядження 

Президента України; постанови, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

01-02 Накази, розпорядження, інструкції 

Державної архівної служби України, 

Державного архіву Харківської області з 

питань діяльності Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

01-03 Розпорядження, доручення голови 

Чугуївської   районної державної 

адміністрації Харківської області (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

01-04 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з основної 

діяльності 

 Пост. 

ст. 16-а 

ТП 

 

*1. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 

12.04.2012 № 578/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 р. за № 

571/20884, - ТП. 

**2. Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби 

України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового 

фонду документації, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Міністерства 

юстиції України від 18.11.2013 № 2433/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

19.11.2013 р. за № 1963/24495, - ГП. 
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01-05 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з 

адміністративно-господарських питань 

 5 років 

ст. 16-в 

ТП 

 

01-06 Виписка з єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців про реєстрацію Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 Пост. 

ст.30 

ТП 

 

01-07 Положення про Архівний відділ    

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

зареєстроване в реєстраційній службі 

Харківського районного управління юстиції 

Харківської області
 

 Пост. 

ст.39 

ТП 

 

01-08 Положення про експертну комісію 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

(копія)
1 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

1Оригінал 
зберігається як 

додаток до наказу 

начальника 
Архівного відділу 

райдержадміністрац

ії  

01-09 Протоколи засідань експертної комісії 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

та документи до них 

 Пост.
 

ст. 31-а 

ГП 

 

01-10 Інструкція з діловодства в Архівному 

відділі Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (копія)
1 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

1Оригінал 

зберігається як 

додаток до наказу 
начальника 

Архівного відділу 

райдержадміністрац
ії  

01-11 Річний план розвитку архівної справи в 

Чугуївської районі Харківської області  

(ф. 1) 

 Пост.
1 

ст. 157-а 

ТП 

1За наявності 

відповідних звітів – 
5 р. 

01-12 Річний план роботи Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 110) 

 Пост.
1 

ст. 157-а ТП 

1За наявності 

відповідних звітів – 
5 р. 

01-13 Квартальні плани роботи Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 110) 

 Пост.
1 

ст. 157-а ТП 

1За наявності 
відповідних звітів – 

5 р. 

01-14 Індивідуальні плани працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

01-15 Річні звіти про роботу Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області та  

виконання плану розвитку архівної справи в 

Чугуївському районі Харківської області з 

додатками (ф.8, ф.4, ф.5) 

 Пост. 

ст. 296-б ТП 
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01-16 Квартальний звіт про роботу Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області та 

виконання плану розвитку архівної справи 

(ф-8), 

 3 р.
1 

ст. 296-г ТП 

1За відсутності 
річних, піврічних - 

пост. 

01-17 Звіт про стан і обсяг документів 

Національного архівного фонду, що 

зберігаються в архівних підрозділах 

юридичних осіб — джерел формування 

НАФ, архівних установах, заснованих 

фізичними особами та/або юридичними 

особами приватного права, приватних 

архівних зібраннях 

 Пост. 

ст. 296-б ТП 

 

01-18 Звіт про мережу архівних установ  з 

пояснювальною запискою  

(Ф-12). 

 Пост. 

ст. 296-б ТП 

 

01-19 Звіт про створення та організацію роботи 

архівних установ сільської, селищної, 

міської ради, ради об’єднаної 

територіальної громади для 

централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у 

процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин 

юридичних і фізичних осіб, що не належать 

до Національного архівного фонду  

(Ф-13). 

 Пост. 

ст. 296-б ТП 

 

01-20 Річний звіт про роботу Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 110) 

 Пост. 

ст. 296-б ТП 

 

01-21 Квартальні звіти про роботу Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 110) 

 3 р.
1 

ст. 296-г ТП 

1За відсутності 
річних, піврічних - 

пост. 

01-22 Індивідуальні звіти працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

01-23 Паспорт Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області з пояснювальною 

запискою до нього (ф. 202) 

 Пост.
 

ст. 147 

ГП 

 

01-24 Відомості про зміни у складі та обсязі 

фондів Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області станом на 01 січня 

кожного року 

 Пост. 

ст. 149 

ГП 
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01-25 Документи (акти, довідки, доповідні 

записки) комплексних перевірок діяльності 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

контролюючими органами 

 5 р.
 

ст. 76-б 

ТП 

 

01-26 Документи (акти, довідки, доповідні 

записки) тематичних та контрольних 

перевірок діяльності Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

контролюючими органами 

 5 р. ЕПК
 

ст. 77 

ТП 

 

01-27 Документи (довідки, інформації, листи) 

щодо перевірки Харківським районним 

управлінням юстиції Харківської області 

стану додержання законодавства про 

державну реєстрацію нормативно-правових 

актів 

 5 р. ЕПК 

ст. 77 

ТП 

 

01-28 Документи (переліки документів, 

комплекти тематичних добірок тощо) з 

питань виставкової діяльності 

 Пост. 

ст. 190-а ГП 

 

01-29 Акти приймання-передавання документів, 

печаток, при зміні посадових та матеріально 

відповідальних працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 3 р.
1 

ст. 45-б 

ТП 

1Після зміни 
посадових та 

матеріально 

відповідальних 
працівників 

01-30 Документи (плани, звіти, довідки, 

листування тощо) з питань забезпечення 

доступу до публічної інформації 

 5 р.
1
 

1Строк зберігання 
встановлено на 

засіданні ЕПК 

Держархіву 
Харківської області 

(протокол від  

25.05.2011№ 4 

01-31 Запити юридичних і фізичних осіб України 

соціально-правового характеру та 

документи (архівні довідки, копії, витяги, 

листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

01-32 Запити юридичних і фізичних осіб України 

тематичного характеру та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

01-33 Запити юридичних осіб та фізичних осіб 

України майнового характеру та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

01-34 Запити юридичних і фізичних осіб 

іноземних держав та осіб без громадянства 

соціально-правового, тематичного, 

майнового характеру та документи (архівні 

довідки, копії, витяги, листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 195 

ГП 

 



1 2 3 4 5 

01-35 Запити та копії відповідей на  

публічну інформації 

 5 р. 

ст. 85 

ТП 

 

01-36 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 

громадян та документи (листи, довідки, 

акти) з їх розгляду особистого та 

другорядного характеру 

 5 р.
1
 

ст. 82-б 

ТП 

1У разі 
неодноразового 

звернення – 5 р. 

після останнього 
розгляду 

01-37 Статті працівників Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області, 

підготовлені для газет 

 10 р. ЕПК
1 

ст. 855-б ТП 

1Після видання 

01-38 Листування Архівного відділу Харківської 

районної державної адміністрації 

Харківської області з Державним архівом 

Харківської області з основних питань 

діяльності відділу 

 5 р. ЕПК 

ст. 22 

ТП 

 

01-39 Листування Архівного відділу Харківської 

районної державної адміністрації 

Харківської області з районною державною 

адміністрацією, іншими місцевими 

державними органами, органами місцевого 

самоврядування, організаціями, 

підприємствами, установами усіх форм 

власності з основних питань діяльності 

відділу 

 5 р. ЕПК 

ст. 22, 23 

ТП 

 

01-40 Журнал реєстрації наказів начальника 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

з основної діяльності 

 Пост. 

ст. 121-а ТП 

 

01-41 Журнал реєстрації наказів начальника 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

з адміністративно-господарських питань 

 5 р. 

ст. 121-в ТП 

 

01-42 Журнал реєстрації вхідних документів (в 

т.ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

01-43 Журнал реєстрації вихідних документів (в 

т.ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

01-44 Журнал реєстрації інформаційних запитів  5 р.
1
 

1Строк зберігання 

встановлено на 

засіданні ЕПК 
Держархіву 

Харківської області 

(протокол від 
25.05.2011 № 4) 

01-45 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб України соціально-правового 

характеру  

 10 р.
1 

ст. 202-а  

ГП 

1Після закінчення 

журналу 
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01-46 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб України тематичного 

характеру  

 10 р.
1 

ст. 202-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

01-47 Журнал реєстрації запитів юридичних осіб 

та фізичних осіб України майнового 

характеру
 
  

 10 р.
1 

ст. 202-г 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

01-48 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб іноземних держав соціально-

правового, тематичного, майнового 

характеру  

 10 р.
1
 

ст. 203-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

01-49 Журнал обліку особистого прийому 

громадян начальником Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р.
 

ст. 204 

ГП 

* Після закінчення 
журналу 

01-50 Журнал обліку перевірок, ревізій Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р. 

ст. 86 

ТП 

 

01-51 Журнал обліку та видачі печатки Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації 

 3 р. 

ст. 1035 

ТП 

 

01-52 Журнал реєстрації протоколів про 

адміністративні правопорушення 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

01-53 Журнал видачі бланків протоколів про 

адміністративні правопорушення 

 3 р. 

ст. 127а 

ТП 

 

01-54 Номенклатура справ Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р.
1 

ст. 112-а ТП 

1Після заміни новою 
та за умови 

складення зведених 

описів справ 

01-55     

01-56     

01-57     

02. ДОКУМЕНТИ З КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЛОВОДСТВА ТА СТАНОМ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ, 

КОМПЛЕКТУВАННЯ 

02-01 Документи (аналітичні довідки, доповіді, 

анкети) про стан діловодства та архівної 

справи в організаціях  

 Пост.
 

ст. 1-а 

ГП 

 

02-02 Річні плани-графіки приймання-

передавання документів до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 1 р. 

ст. 68 

ГП 

 



1 2 3 4 5 

02-03 Наглядові справи* юридичних осіб – 

джерел формування НАФ (копії наказів з 

питань архівної справи і діловодства, 

положень про архівний підрозділ, службу 

діловодства та експертну комісію, 

примірник зведеної номенклатури справ, 

копія інструкції з діловодства, договори, 

експертні висновки (довідки) про 

проведення експертизи цінності документів, 

документи перевірок, листування з 

профільних питань тощо) 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 5 

ГП 

1Після виключення 
зі списку 

юридичних осіб – 

джерел формування 
НАФ та за умови 

передавання 

документів до 
державної архівної 

установи, архівного 

відділу міської ради 
* Документи 

наглядових справ 

підлягають 
експертизі цінності 

у разі заміни їх 

новими 

02-04 Наглядові справи трудових архівів 

(положення, довідки про перевірку, 

листування) 

 Пост. 

Ст..9 ГП 

 

02-05 Список юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, які передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 Пост.
 

ст. 53 

ГП 

 

02-06 Список юридичних та фізичних осіб – 

джерел формування НАФ, які не передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 Пост. 

ст. 54 

ГП 

 

02-07 Список юридичних осіб, в діяльності яких 

не утворюються документи НАФ 

 Пост. 

ст. 58 

ГП 

 

02-08 Експертні висновки на описи справ, акти, 

інструкції, номенклатури справ, положення 

про служби діловодства, положення про 

експертні комісії та архівні підрозділи, 

складені членами експертної комісії 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

 5 р. ЕПК 

ст. 32 

ГП 

 

02-09 Паспорти архівних підрозділів організацій 

Чугуївського району Харківської області 

 3р.
1
 

ст. 14 

ГП 

1Після заміни 

новими 

02-10 Картки обліку роботи з юридичними 

особами – джерелами формування НАФ 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 11 

ГП 

1Після виключення 

зі списку 

юридичних осіб – 
джерел формування 

НАФ та за умови 

передавання 
документів до 

архівного відділу  

02-11 Картки обліку місцезнаходження 

документів ліквідованих організацій, 

документи з особового складу яких 

перебувають на зберіганні у 

правонаступників, органах вищого рівня та 

інших організаціях 

 Пост. 

ст. 12 

ГП 

 



1 2 3 4 5 

02-12 Журнал реєстрації документів, які 

надійшли на розгляд експертної комісії 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

і поданих на розгляд експертно-перевірної 

комісії Державного архіву Харківської 

області та відмітка про їх схвалення та 

погодження  

 Пост. 

ст. 49 

ГП 

 

02-13 Журнал реєстрації консультацій, наданих 

працівникам підприємств, установ та 

організацій з питань архівної служби і 

діловодства 

 3 р.
1
 

ст. 51 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

02-14 Журнал обліку погоджених інструкцій, 

номенклатур справ, положень про архівні 

підрозділи та ЕК організацій 

 3р. 

Ст50 

1Після закінчення 
журналу 

02-15 Журнал обліку справ, актів та документів 

схвалених ЕК Архівного відділу 

 Пост 

Ст49 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

02-16     

02-17     

02-18     

03. ДОКУМЕНТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ 

03-01 План заходів щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ 

та таких, що підлягають включенню до 

нього 

 Пост.
1 

ст. 157-а ТП 

1За наявності 
відповідних звітів – 

5 р. 

03-02 План заходів щодо першочергового 

приймання документів на державне 

зберігання до Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області  

 Пост.
1 

ст. 157-а 

ТП 

1За наявності 
відповідних звітів – 

5 р. 

03-03 План заходів з усунення недоліків у 

діяльності Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області за результатами 

перевірки Державним архівом Харківської 

області по дотриманню вимог щодо 

забезпечення збереженості документів 

НАФ 

 Пост.
1 

ст. 157-а ТП 

1За наявності 
відповідних звітів – 

5 р. 

03-04 Акти про видавання справ, документів у 

тимчасове користування за межі Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 Пост.
1
 

ст. 91 

ГП 

1Після повернення 

справ зберігаються у 

справі фонду 

03-05 Акти, протоколи про вилучення справ 

(документів) слідчими органами 

 Пост.
1
 

ст. 92 

ГП 

1Після повернення 

справ зберігаються у 

справі фонду 



1 2 3 4 5 

03-06 Пофондовий та постелажний 

топографічний покажчик 

 1 р.
1
 

ст. 82-а, б 

ГП 

1Після заміни новим 

03-07 Книга обліку видавання справ з 

архівосховищ користувачам Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області до 

робочої кімнати 

 30 р
1 

ст. 104-б ГП 

1Після закінчення 
книги та повернення 

документів 

03-08 Книга обліку видавання документів з 

архівосховищ у тимчасове користування за 

межами Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

 30 р.
1
 

ст. 104-в ГП 

1Після закінчення 
книги та повернення 

документів 

03-09 Книга обліку документів, вилучених 

слідчими органами 

 30 р.
1
 

ст. 104-в ГП 

1Після закінчення 
книги та повернення 

документів 

 

03-10 Книга обліку перевіряння наявності та 

стану документів 

 Пост. 

ст. 87 

ГП 

 

03-11 Журнал реєстрації спостережень за станом 

температурно-вологісного режиму 

зберігання документів архівосховища  

№ 1,2,3,4 

 1 р.
1 

ст. 112 

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

03-12 Книга обліку відвідувачів (читального залу) 

Архівного відділу Чугуївської 

райдержадміністрації 

 25 р.
1 

ст. 198 

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

1 

03-13 Книга обліку перепусток на винесення 

(вивезення) документів та інших 

матеріальних цінностей 

 3 р 

ст.123 

ТП 

 

03-14 Книги видавання документів  з  

архівосховищ співробітникам відділу  

 30 р. 

ст. 104а 

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

03-15 Книги видавання документів  з  

архівосховищ користувачам відділу  

 30 р. 

ст. 104б 

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

03-16 Книга обліку відвідування  архівосховищ 

співробітниками відділу та сторонніми 

особами 

 1 р.
1 

ст. 114 

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

04. ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ ТА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ 

04-01 Список фондів   Пост.
 

ст. 122 

ГП 

 

04-02 Перелік фондів, в яких містяться документи 

з кадрових питань (особового складу) 

 Пост. 

ст. 129 

ГП 

 



1 2 3 4 5 

04-03 Аркуші фондів  Пост. 

ст. 130 

ГП 

 

04-04 Картки фондів  Пост. 

ст. 131 

ГП 

 

04-05 Справи фондів (історичні (біографічні) і 

тематичні довідки до фондів, акти 

приймання-передавання документів, акти 

про вилучення документів, про нестачу й 

невиправні пошкодження документів, акти 

про видавання справ у тимчасове 

користування, огляди фондів, списки, 

аркуші, картки фондів, бібліографічна 

інформація про видавання, у яких 

використано інформацію архівних 

документів) 

 Пост. 

ст. 133 

ГП 

 

04-06 Реєстр описів   Пост. 

ст. 136 

ГП 

 

04-07 Описи справ постійного зберігання установ 

– джерел формування НАФ 

 Пост. 

ст. 139 

ГП 

 

04-08 Описи справ з кадрових питань (особового 

складу) ліквідованих установ – джерел 

формування НАФ 

 3 р
1 

ст. 143 

ГП 

1Після знищення 
справ 

04-09 Описи справ тимчасового зберігання 

установ – джерел формування НАФ 

 3 р.
1 

ст. 144 

ГП 

1Після знищення 
справ 

04-10 Книга обліку надходження документів на 

постійне зберігання 

 Пост. 

ст. 162 

ГП 

 

04-11 Книга руху фондів і справ архіву  Пост. 

ст. 171 

ГП 

 

04-12 Книга обліку закаталогізованих фондів та 

документів 

 Пост. 

ст. 172, 173 

ГП 

 

04-13     

05. СЕКТОР АРХІВНОЇ РОБОТИ У М. ВОВЧАНСЬК 

05-01 

 

Укази та розпорядження Президента 

України, Закони, постанови, рішення та 

інші акти Верховної Ради України, 

Постанови, розпорядження  

Кабінету Міністрів України (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

05-02 

 

Накази, розпорядження, інструкції 

Державної архівної служби України, 

Державного архіву Харківської області з 

питань діяльності Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

ТП 

 

05-03 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

з основної діяльності (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

ТП 

 

05-04 Положення про сектор архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

Адміністрації м. Вовчанськ (копія) 

 Доки не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 
зберігається як 

додаток до наказу 

начальника 

архівного відділу 

Чугуївської 

райдержадміністрац
ії  

05-05 Положення про експертну комісію 

Архівного відділу  Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

(копія) 

 Доки не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 

зберігається як 
додаток до наказу 

начальника 

архівного відділу 
Чугуївської 

райдержадміністрац

ії  

05-06 Посадові інструкції працівників сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу Чугуївської  районної державної 

адміністрації  

  5 р.  

ст. 43
 

ТП 

 Після заміни 

новими 

05-07 Правила внутрішнього розпорядку для 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області (копія)
1
 

 Доки не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 

зберігається як 
додаток до 

колективного 

договору архівного 
відділу Чугуївської 

райдержадміністрац

ії 

05-08 Річний план про роботу сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ Архівного відділу 

Чугуївської  районної державної 

адміністрації та  розвитку архівної справи у 

м. Вовчанськ  (ф. 1) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

05-09 Річний план роботи сектору архівної роботи 

у м. Вовчанськ Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

05-10 Квартальні плани роботи сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

05-11 Індивідуальні плани працівників сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

05-12 Річний звіт про виконання плану розвитку 

архівної справи у м. Вовчанськ (ф.8) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-13 Квартальний звіт про роботу сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області та 

виконання плану розвитку архівної справи 

(ф-8), 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-14 Звіт про стан і обсяг документів 

Національного архівного фонду, що 

зберігаються в архівних підрозділах 

юридичних осіб — джерел формування 

НАФ, архівних установах, заснованих 

фізичними особами та/або юридичними 

особами приватного права, приватних 

архівних зібраннях 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-15 Звіт про мережу архівних установ  з 

пояснювальною запискою  

(Ф-12). 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-16 Звіт про створення та організацію роботи 

архівних установ сільської, селищної, 

міської ради, ради об’єднаної 

територіальної громади для 

централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у 

процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин 

юридичних і фізичних осіб, що не належать 

до Національного архівного фонду  

(Ф-13). 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-17 Паспорт сектору архівної роботи у              

м. Вовчанськ Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області з пояснювальною 

запискою до нього (ф. 202) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-18 Відомості про зміни у складі та обсязі 

фондів сектору архівної роботи у  

м. Вовчанськ Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області станом на 01 січня 

кожного року 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-19 Річний звіт роботи сектору архівної роботи 

у м. Вовчанськ Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

05-20 Квартальні звіти роботи сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-21 Індивідуальні звіти працівників сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

05-22 Запити юридичних і фізичних осіб України 

соціально-правового характеру до сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ та 

документи (архівні довідки, копії, витяги, 

листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

05-23 Запити юридичних і фізичних осіб України 

тематичного характеру до сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

05-24 Запити юридичних осіб та фізичних осіб 

України майнового характеру до сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ та 

документи (архівні довідки, копії, витяги, 

листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

05-25 Запити юридичних і фізичних осіб 

іноземних держав та осіб без громадянства 

соціально-правового, тематичного, 

майнового характеру до сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 195 

ГП 

 

05-26 Запити до сектору архівної роботи у  

м. Вовчанськ та копії відповідей на 

публічну інформацію 

 5 р.  

ст. 85 

ТП 

 

05-27 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 

громадян особистого та другорядного 

характеру та документи (листи, довідки, 

акти) з їх розгляду виданих сектором 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу райдержадміністрації 

 5 р.  

ст. 82  б 

ТП 

 У разі 
неодноразового 

звернення — 5 р. 
після останнього 

розгляду 

05-28 Документи (акти, довідки) перевірок стану 

діловодства та архівної справи в установах, 

організаціях, на підприємствах  

 1 р. 

ст. 116 

ТП 

 Після наступної 

перевірки 

05-29 Журнал реєстрації вхідних документів (в т. 

ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

05-30 Журнал реєстрації вихідних документів (в 

т. ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

05-31 Журнал реєстрації особистого прийому 

громадян завідувачем сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ Архівного відділу 

райдержадміністрації 

 5 р. 

ст. 204 

ГП 

Після закінчення 
журналу 

05-32 Журнал обліку консультацій, наданих 

працівникам організацій району з питань 

архівної справи та діловодства 

 3 р. 

ст. 51 

ГП 

 Після закінчення 
журналу 

05-33 Журнал реєстрації запитів юридичних та 

фізичних осіб України з питання наведення 

довідок соціально-правового характеру 

 10 р.  

ст. 202 а 

ГП 

 Після закінчення 
журналу 

05-34 Журнал реєстрації запитів юридичних та 

фізичних осіб України з питання наведення 

довідок тематичного характеру 

 10 р.  

ст. 202 б 

ГП 

 Після закінчення 
журналу 

05-35 Журнал реєстрації запитів юридичних та 

фізичних осіб України з питання наведення 

довідок майнового характеру 

 10 р.  

ст. 202 г 

ГП 

 Після закінчення 
журналу 

05-36 Журнал реєстрації запитів юридичних та 

фізичних осіб іноземних держав соціально-

правового, тематичного, майнового 

характеру  

 10 р.
1
 

ст. 203-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

05-37 Журнал обліку перевірок, ревізій сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р. 

ст. 86 

ТП 

 

05-38 Номенклатура справ сектору архівної 

роботи у м. Вовчанськ Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації (витяг із зведеної 

номенклатури справ Архівного відділу 

райдержадміністрації) 

 3 р.* 

ст. 112 в 

*Після заміни 
новими та за умови 

передавання справ 

до архівного 
підрозділу відділу 

05-39     

05-40     

05-41     

05-02. ДОКУМЕНТИ З КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЛОВОДСТВА ТА СТАНОМ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ, 

КОМПЛЕКТУВАННЯ
 

05-02-01 Річні плани-графіки приймання-

передавання документів на зберігання до 

сектору архівної роботи у м. Вовчанськ 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації 

 1 р.  

ст. 68 

ГП 

 



1 2 3 4 5 

05-02-02 Наглядові справи* юридичних осіб – 

джерел формування НАФ (копії наказів з 

питань архівної справи і діловодства, 

положень про архівний підрозділ, службу 

діловодства та експертну комісію, 

примірник зведеної номенклатури справ, 

копія інструкції з діловодства, договори, 

експертні висновки (довідки) про 

проведення експертизи цінності документів, 

документи перевірок, листування з 

профільних питань тощо) 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 5 

ГП 

1Після виключення 
зі списку 

юридичних осіб – 

джерел формування 
НАФ та за умови 

передавання 

документів до 
державної архівної 

установи, архівного 

відділу міської ради 
* Документи 

наглядових справ 

підлягають 
експертизі цінності 

у разі заміни їх 

новими 

05-02-03 Список юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, які передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-02-04 Список юридичних та фізичних осіб – 

джерел формування НАФ, які не передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-02-05 Список юридичних осіб, в діяльності яких 

не утворюються документи НАФ (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-02-06 Експертні висновки на описи справ, акти, 

інструкцій з діловодства, номенклатури 

справ, положення про ЕК та архівні 

підрозділи складених працівниками сектору 

архівної роботи у м. Вовчанськ Архівного 

відділу райдержадміністрації, копії 

 Доки не мине 

потреба 

 

Оригінали 
зберігаються в 

Архівному відділі 

Чугуївської 
районної державної 

адміністрації, індекс 

02-08 

05-02-07 Паспорти архівних підрозділів установ, 

підприємств і організацій у  

м. Вовчанськ  

 3 р.* 

ст. 14 

*Після заміни 
новими 

05-02-08 Картки обліку роботи з юридичними 

особами – джерелами формування НАФ  

 5 р. ЕПК
1 

ст. 11 

ГП 

1Після виключення 
зі списку 

юридичних осіб – 
джерел формування 

НАФ та за умови 

передавання 
документів до 

архівного відділу  

У секторі ведеться в 
електронному 

вигляді) 

    
 

05-03. ДОКУМЕНТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ 

05-03-01 План заходів щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ 

та таких, що підлягають включенню до 

нього 

 1 рік
 

ст. 161 ТП 

 



1 2 3 4 5 

05-03-02 Пофондовий та постелажний 

топографічний покажчик 

 1 р.
1
 

ст. 82-а, б 

ГП 

1Після заміни новим 

05-03-03 Справи користувачів, які працюють в 

читальних залах архівних установ (заява — 

анкета, заяви щодо продовження строків 

користування, документи (лист), що 

підтверджує повноваження користувача, 

замовлення на видавання описів і 

документів, на виготовлення копій 

документів, листування тощо)  

 

 25 р.ЕПК* 

(ГП) 

ст. 196
 

*Особові справи 
видатних  

державних і 

політичних діячів, 
діячив науки, 

культури — пост. 

05-03-04 Журнал реєстрації спостережень за станом 

температурно-вологісного режиму 

зберігання документів архівосховища № 1 

 

 1 р.
1 

ст. 112 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

05-03-05 Книга обліку відвідувачів (читальна зала) 

сектору архівної роботи у м. Вовчанськ 

Архівного відділу Чугуївської 

райдержадміністрації 

 

 25 р.
1 

ст. 198 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

05-03-06 Книги видавання документів з  

архівосховищ співробітникам сектору  

 30 р. 

ст. 104а 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

05-03-07 Книги видавання документів з  

архівосховищ користувачам сектору  

 30 р. 

ст. 104б 

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

05-03-08 Книга обліку відвідування  архівосховищ 

співробітниками сектору та сторонніми 

особами 

 1 р.
1 

ст. 114 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

05-03-09 Книга обліку перевіряння наявності та 

стану документів 

 Пост. 

ст. 87 

ГП 

 

05-03-10  

 

   

05-04. ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ ТА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ 

05-04-01 Список фондів (витяг)  Пост.
 

ст. 122 

ГП 

 

05-04-02 Аркуші фондів   Пост. 

ст. 130 

ГП 

 ведуться в 

електронному 

вигляді 

05-04-03 Картки фондів   Пост. 

ст. 131 

ГП 

ведуться в 

електронному 

вигляді 



1 2 3 4 5 

05-04-04 Справи фондів (історичні (біографічні) і 

тематичні довідки до фондів, акти 

приймання-передавання документів, акти 

про вилучення документів, про нестачу й 

невиправні пошкодження документів, акти 

про видавання справ у тимчасове 

користування, огляди фондів, списки, 

аркуші, картки фондів, бібліографічна 

інформація про видавання, у яких 

використано інформацію архівних 

документів), 2-й примірник 

 Пост 

Ст..133 

ГП 

 

05-04-05 Реєстр описів   Пост. 

ст. 136 

ГП 

ведеться в 
електронному 

вигляді 

05-04-06 Описи справ постійного зберігання установ 

– джерел формування НАФ (2 та 3 

примірник) 

 Пост. 

ст. 139 

ГП 

Першій примірник 
опису зберігається в 

Архівному відділі 

Чугуївської 
районної державної 

адміністрації 

05-04-07 Описи справ з кадрових питань (особового 

складу) ліквідованих установ – джерел 

формування НАФ (2 та 3 примірник) 

 3 р
1 

ст. 143 

ГП 

1Після знищення 
справ 

05-04-08 Описи справ тимчасового зберігання 

установ – джерел формування НАФ (2 та 3 

примірник) 

 3 р.
1 

ст. 144 

ГП 

1Після знищення 
справ 

05-04-09 Книга обліку закаталогізованих фондів та 

документів 

 Пост. 

ст. 172, 173 

ГП 

 

05-04-10     

06. СЕКТОР АРХІВНОЇ РОБОТИ У М. ЗМІЇВ 

06-01 Укази, розпорядження Президента 

України, Закони, постанови, рішення та 

інші акти Верховної ради України, 

постанови, розпорядження Кабінету 

Міністрів України (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

06-02 Накази, розпорядження, інструкції 

Державної архівної служби України, 

Державного архіву Харківської області з 

питань діяльності Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

06-03 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з 

основної діяльності (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

06-04 Положення про сектор архівного відділу     

Чугуївської районної державної 

адміністрації м. Зміїв (копія) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 
зберігається як 

додаток до наказу 

начальника 
архівного відділу 

Чугуївської  

райдержадміністрац
ії  

06-05 Положення про експертну комісію 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

(копія)
1 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 

зберігається як 
додаток до наказу 

начальника 

архівного відділу 
Чугуївської  

райдержадміністрац

ії 

06-06 Посадові інструкції працівників сектору 

архівної роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 5р.
1 

ст. 43-а 

ТП 

1Після заміни 

новими 

06-07 Правила внутрішнього розпорядку для 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області (копія) 

 Доки не мине 

потреба 

ТП 

1Оригінал 

зберігається як 

додаток до 
колективного 

договору архівного 

відділу Чугуївської  
райдержадміністрац

ії 

06-08 Річний план про роботу сектору архівної 

роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської  районної державної 

адміністрації та  розвитку архівної справи у 

м. Зміїв  (ф. 1) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

06-09 Річний план роботи сектору архівної роботи 

у м. Зміїв Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

06-10 Квартальні плани роботи сектору архівної 

роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

06-11 Індивідуальні плани працівників сектору 

архівної роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

06-12 Річний звіт про виконання плану розвитку 

архівної справи у м. Зміїв (ф.8) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-13 Квартальний звіт про роботу сектору 

архівної роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області та 

виконання плану розвитку архівної справи 

(ф-8), 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

06-14 Звіт про стан і обсяг документів 

Національного архівного фонду, що 

зберігаються в архівних підрозділах 

юридичних осіб — джерел формування 

НАФ, архівних установах, заснованих 

фізичними особами та/або юридичними 

особами приватного права, приватних 

архівних зібраннях 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-15 Звіт про мережу архівних установ  з 

пояснювальною запискою (Ф-12). 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-16 Звіт про створення та організацію роботи 

архівних установ сільської, селищної, 

міської ради, ради об'єднаної 

територіальної громади для 

централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у 

процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин 

юридичних і фізичних осіб, що не належать 

до Національного архівного фонду (Ф-13). 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-17 Паспорт сектору архівної роботи у м. Зміїв 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

з пояснювальною запискою до нього  

(ф. 202) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-18 Відомості про зміни у складі та обсязі 

фондів сектору архівної роботи у м. Зміїв 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

станом на 01 січня кожного року 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-19 Річний звіт роботи сектору архівної роботи 

у м. Зміїв Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-20 Квартальні звіти роботи сектору архівної 

роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-21 Індивідуальні звіти працівників сектору 

архівної роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

06-22 Запити юридичних і фізичних осіб України 

соціально-правового характеру до сектору 

архівної роботи у м. Зміїв та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 



1 2 3 4 5 

06-23 Запити юридичних і фізичних осіб України 

тематичного характеру до сектору архівної 

роботи у м. Зміїв та документи (архівні 

довідки, копії, витяги, листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

06-24 Запити юридичних осіб та фізичних осіб 

України майнового характеру до сектору 

архівної роботи у м. Зміїв та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

06-25 Запити юридичних і фізичних осіб 

іноземних держав та осіб без громадянства 

соціально-правового, тематичного, 

майнового характеру до сектору архівної 

роботи у м. Зміїв та документи (архівні 

довідки, копії, витяги, листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 195 

ГП 

 

06-26 Запити до сектору архівної роботи у  

м. Зміїв та копії відповідей на  

публічну інформації 

 5 р. 

ст. 85 

ТП 

 

06-27 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 

громадян до сектору архівної роботи у м. 

Зміїв та документи (листи, довідки, акти) з 

їх розгляду особистого та другорядного 

характеру  

 5 р.
1
 

ст. 82-б 

ТП 

1У разі 
неодноразового 

звернення – 5 р. 

після останнього 
розгляду 

06-28 Документи (акти, довідки) перевірок стану 

діловодства та архівної справи в установах, 

організаціях, на підприємствах  

 1 р. 

ст. 116 

ТП 

 Після наступної 
перевірки 

06-29 Журнал реєстрації вхідних документів (в 

т.ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

06-30 Журнал реєстрації вихідних документів (в 

т.ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

06-31 Журнал реєстрації особистого прийому 

громадян завідувачем сектору архівної 

роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р.
 

ст. 204 

ГП 

* Після закінчення 
журналу 

06-32 Журнал обліку консультацій, наданих 

працівникам організацій району з питань 

архівної справи та діловодства 

 3 р. 

ст. 51 

ГП 

 Після закінчення 

журналу 

06-33 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб України з питань наведення 

довідок соціально-правового характеру  

 10 р.
1 

ст. 202-а  

ГП 

1Після закінчення 

журналу 

06-34 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб України з питань наведення 

довідок тематичного характеру  

 10 р.
1 

ст. 202-а  

ГП 

1Після закінчення 

журналу 



1 2 3 4 5 

06-35 Журнал реєстрації запитів юридичних осіб 

та фізичних осіб України з питань 

наведення довідок майнового характеру
 
  

 10 р.
1 

ст. 202-г 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

06-36 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб іноземних держав соціально-

правового, тематичного, майнового 

характеру  

 10 р.
1
 

ст. 203-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

06-37 Журнал обліку перевірок, ревізій сектору 

архівної роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р. 

ст. 86 

ТП 

 

06-38 Номенклатура справ сектору архівної 

роботи у м. Зміїв Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації (витяг із зведеної 

номенклатури справ Архівного відділу 

райдержадміністрації) 

 3 р.* 

ст. 112 в 

*Після заміни 
новими та за умови 

передавання справ 

до архівного 
підрозділу відділу 

06-39     

06-40      

06-41     

06-02. ДОКУМЕНТИ З КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЛОВОДСТВА ТА СТАНОМ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ, 

КОМПЛЕКТУВАННЯ
 

06-02-01 Річні плани-графіки приймання-

передавання документів на зберігання до 

сектору архівної роботи у м. Зміїв 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації 

 1 р. (ГП) 

ст. 68 

 

 

06-02-02 Наглядові справи* юридичних осіб – 

джерел формування НАФ (копії наказів з 

питань архівної справи і діловодства, 

положень про архівний підрозділ, службу 

діловодства та експертну комісію, 

примірник зведеної номенклатури справ, 

копія інструкції з діловодства, договори, 

експертні висновки (довідки) про 

проведення експертизи цінності документів, 

документи перевірок, листування з 

профільних питань тощо) 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 5 

ГП 

1Після виключення 

зі списку 

юридичних осіб – 
джерел формування 

НАФ та за умови 

передавання 
документів до 

державної архівної 

установи, архівного 
відділу міської ради 

* Документи 

наглядових справ 
підлягають 

експертизі цінності 

у разі заміни їх 
новими 

06-02-03 Список юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, які передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 



1 2 3 4 5 

06-02-04 Список юридичних та фізичних осіб – 

джерел формування НАФ, які не передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-02-05 Список юридичних осіб, в діяльності яких 

не утворюються документи НАФ (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-02-06 Експертні висновки на описи справ, акти, 

інструкцій з діловодства, номенклатури 

справ, положення про ЕК та архівні 

підрозділи складені працівниками (членами 

ЕК відділу) сектору архівної роботи у  

м. Зміїв Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації, копії  

 Доки не мене 

потреба 

 

Оригінали 
зберігаються в 

Архівному відділі 

Чугуївської 
районної державної 

адміністрації, 

індекс 02-08 

06-02-07 Паспорти архівних підрозділів установ, 

підприємств і організацій  

 3 р.* 

ст. 14 

*Після заміни 
новими 

06-02-08 Картки обліку роботи з юридичними 

особами – джерелами формування НАФ 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 11 

ГП 

1Після виключення 
зі списку 

юридичних осіб – 

джерел формування 
НАФ та за умови 

передавання 

документів до 
архівного відділу  

Ведуться в 

електронному 
вигляді 

06-02-09     

06-03. ДОКУМЕНТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ 

06-03-01 План заходів щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ 

та таких, що підлягають включенню до 

нього 

 1 рік 

Ст. 161  

 

06-03-02 Пофондовий та постелажний 

топографічний покажчик 

 1 р.
1
 

ст. 82-а, б 

ГП 

1Після заміни новим 

06-03-03 Справи користувачів, які працюють в 

читальних залах архівних установ (заява — 

анкета, заяви щодо продовження строків 

користування, документи (лист), що 

підтверджує повноваження користувача, 

замовлення на видавання описів і 

документів, на виготовлення копій 

документів, листування тощо)  

 25 р.ЕПК* 

(ГП) 

ст. 196
 

Особові справи 

видатних  
державних і 

політичних діячів, 

діячив науки, 

культури — пост. 

06-03-04 Журнал реєстрації спостережень за станом 

температурно-вологісного режиму 

зберігання документів архівосховища  

№ 1,2,3,4 

 1 р.
1 

ст. 112 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 



1 2 3 4 5 

06-03-05 Книга обліку відвідувачів (читальна зала) 

сектору архівної роботи у м. Зміїв 

Архівного відділу Чугуївської 

райдержадміністрації 

 25 р.
1 

ст. 198 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

06-03-06 Книги видавання документів з  

архівосховищ співробітникам  

 30 р. 

ст. 104а 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

06-03-07 Книги видавання документів з  

архівосховищ користувачам сектору  

 30 р. 

ст. 104б 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

06-03-08 Книга обліку відвідування  архівосховищ 

співробітниками сектору та сторонніми 

особами 

 1 р.
1 

ст. 114 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

06-03-09 Книга обліку перевіряння наявності та 

стану документів 

 Пост. 

ст. 87 

ГП 

 

06-04. ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ ТА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ 

06-04-01 Список фондів (витяг)  Пост.
 

ст. 122 

ГП 

 

06-04-02 Аркуші фондів   Пост. 

ст. 130 

ГП 

 ведуться в 
електронному 

вигляді 

06-04-03 Картки фондів   Пост. 

ст. 131 

ГП 

ведуться в 
електронному 

вигляді 

06-04-04 Справи фондів (історичні (біографічні) і 

тематичні довідки до фондів, акти 

приймання-передавання документів, акти 

про вилучення документів, про нестачу й 

невиправні пошкодження документів, акти 

про видавання справ у тимчасове 

користування, огляди фондів, списки, 

аркуші, картки фондів, бібліографічна 

інформація про видавання, у яких 

використано інформацію архівних 

документів) 2-й примірник 

 Пост. 

ст. 133 

ГП 

 

06-04-05 Реєстр описів   Пост. 

ст. 136 

ГП 

ведеться в 

електронному 

вигляді 

06-04-06 Описи справ постійного зберігання установ 

– джерел формування НАФ (2-й та 3-й 

примірники) 

 Пост. 

ст. 139 

ГП 

 Першій примірник 

опису зберігається в 

Архівному відділі 
Чугуївської 

районної державної 

адміністрації 



1 2 3 4 5 

06-04-07 Описи справ з кадрових питань (особового 

складу) ліквідованих установ – джерел 

формування НАФ (2-й та 3-й примірники) 

 3 р
1 

ст. 143 

ГП 

1Після знищення 
справ 

06-04-08 Описи справ тимчасового зберігання 

установ – джерел формування НАФ (2-й та 

3-й примірники) 

 3 р.
1 

ст. 144 

ГП 

1Після знищення 
справ 

06-04-09 Книга обліку закаталогізованих фондів та 

документів 

 Пост. 

ст. 172, 173 

ГП 

 

     

     

07. ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ У СМТ. ПЕЧЕНІГИ 

07-01 Укази, розпорядження Президента 

України, Закони, постанови, рішення та 

інші акти Верховної ради України, 

постанови, розпорядження Кабінету 

Міністрів України (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

07-02 Накази, розпорядження, інструкції 

Державної архівної служби України, 

Державного архіву Харківської області з 

питань діяльності Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

07-03 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з 

основної діяльності (копії) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

 

07-04 Положення про Архівний відділ     

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

зареєстроване в реєстраційній службі 

Харківського районного управління юстиції 

Харківської області (копія) 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 

зберігається як 
додаток до наказу 

начальника 

архівного відділу 
Чугуївської 

райдержадміністрац

ії  

07-05 Положення про експертну комісію 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області 

(копія)
1 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 

зберігається як 
додаток до наказу 

начальника 

архівного відділу 

Чугуївської 

райдержадміністрац

ії  

07-06 Посадова інструкція головного спеціаліста 

у смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 5р.
1 

ст. 43-а 

ТП 

1Після заміни 

новими 

07-07 Правила внутрішнього розпорядку для 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області (копія)
1
 

 Доки не мине 

потреба 

ТП 

Оригінал 

зберігається як 

додаток до 
колективного 

договору архівного 

відділу Чугуївської 
райдержадміністрац

ії  



1 2 3 4 5 

07-08 Річний план про роботу головного 

спеціаліста у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської  районної державної 

адміністрації та  розвитку архівної справи у 

смт. Печеніги  (ф. 1) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

07-09 Річний план роботи головного спеціаліста  

у смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

07-10 Квартальні плани роботи головного 

спеціаліста у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

07-11 Індивідуальні плани головного спеціаліста 

у смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 161 

ТП 

 

07-12 Річний звіт про виконання плану розвитку 

архівної справи у смт. Печеніги (ф.8) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-13 Квартальний звіт про роботу головного 

спеціаліста у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області та 

виконання плану розвитку архівної справи 

(ф-8), 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-14 Звіт про стан і обсяг документів 

Національного архівного фонду, що 

зберігаються в архівних підрозділах 

юридичних осіб — джерел формування 

НАФ, архівних установах, заснованих 

фізичними особами та/або юридичними 

особами приватного права, приватних 

архівних зібраннях 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-15 Звіт про мережу архівних установ  з 

пояснювальною запискою (Ф-12). 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-16 Звіт про створення та організацію роботи 

архівних установ сільської, селищної, 

міської ради, ради об'єднаної 

територіальної громади для 

централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у 

процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин 

юридичних і фізичних осіб, що не належать 

до Національного архівного фонду (Ф-13). 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 



1 2 3 4 5 

07-17 Паспорт архіву у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з 

пояснювальною запискою до нього  

(ф. 202) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-18 Відомості про зміни у складі та обсязі 

фондів архіву у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області станом на 

01 січня кожного року 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-19 Річний звіт роботи головного спеціаліста у 

смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-20 Квартальні звіти роботи головного 

спеціаліста у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації  (ф. 111) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-21 Індивідуальні звіти головного спеціаліста  

у смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (ф. 112) 

 1 р.
 

ст. 299 

ТП 

 

07-22 Запити юридичних і фізичних осіб України 

соціально-правового характеру  

та документи (архівні довідки, копії, витяги, 

листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

07-23 Запити юридичних і фізичних осіб України 

тематичного характеру та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

07-24 Запити юридичних осіб та фізичних осіб 

України майнового характеру та документи 

(архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх 

виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 194 

ГП 

 

07-25 Запити юридичних і фізичних осіб 

іноземних держав та осіб без громадянства 

соціально-правового, тематичного, 

майнового характеру та документи (архівні 

довідки, копії, витяги, листи) з їх виконання 

 10 р. ЕПК 

ст. 195 

ГП 

 

07-26 Запити та копії відповідей на  

публічну інформації 

 5 р. 

ст. 85 

ТП 

 

07-27 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 

громадян особистого та другорядного 

характеру та документи (листи, довідки, 

акти) з їх розгляду видані головним 

спеціалістом у смт. Печеніги 

 5 р.
1
 

ст. 82-б 

ТП 

1У разі 

неодноразового 

звернення – 5 р. 
після останнього 

розгляду 



1 2 3 4 5 

07-28 Документи (акти, довідки) перевірок стану 

діловодства та архівної справи в установах, 

організаціях, на підприємствах  

 1 р. 

ст. 116 

ТП 

 Після наступної 
перевірки 

07-29 Журнал реєстрації вхідних документів (в 

т.ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

07-30 Журнал реєстрації вихідних документів (в 

т.ч. надісланих електронною поштою) 

 3 р. 

ст. 122 

ТП 

 

07-31 Журнал реєстрації особистого прийому 

громадян головним спеціалістом у  

смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р.
 

ст. 204 

ГП 

* Після закінчення 
журналу 

07-32 Журнал обліку консультацій, наданих 

працівникам організацій району з питань 

архівної справи та діловодства 

 3 р. 

ст. 51 

ГП 

 Після закінчення 
журналу 

07-33 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб України з питань наведення 

довідок соціально-правового характеру  

 10 р.
1 

ст. 202-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-34 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб України з питань наведення 

довідок тематичного характеру  

 10 р.
1 

ст. 202-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-35 Журнал реєстрації запитів юридичних осіб 

та фізичних осіб України з питань 

наведення довідок майнового характеру
 
  

 10 р.
1 

ст. 202-г 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-36 Журнал реєстрації запитів юридичних і 

фізичних осіб іноземних держав соціально-

правового, тематичного, майнового 

характеру  

 10 р.
1
 

ст. 203-а  

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-37 Журнал обліку перевірок, ревізій головного 

спеціаліста у смт. Печеніги Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 5 р. 

ст. 86 

ТП 

 

07-38 Номенклатура справ головного спеціаліста 

у смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації (витяг із зведеної 

номенклатури справ Архівного відділу 

райдержадміністрації) 

 3 р.* 

ст. 112 в 

*Після заміни 
новими та за умови 

передавання справ 

до архівного 
підрозділу відділу 

07-39     

07-02. ДОКУМЕНТИ З КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЛОВОДСТВА ТА СТАНОМ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ, 

КОМПЛЕКТУВАННЯ
 



1 2 3 4 5 

07-02-01 Річні плани-графіки приймання-

передавання документів на зберігання до 

архіву у смт. Печеніги Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації 

 1 р. (ГП) 

ст. 68 

 

 

07-02-02 Наглядові справи* юридичних осіб – 

джерел формування НАФ (копії наказів з 

питань архівної справи і діловодства, 

положень про архівний підрозділ, службу 

діловодства та експертну комісію, 

примірник зведеної номенклатури справ, 

копія інструкції з діловодства, договори, 

експертні висновки (довідки) про 

проведення експертизи цінності документів, 

документи перевірок, листування з 

профільних питань тощо) 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 5 

ГП 

1Після виключення 
зі списку 

юридичних осіб – 

джерел формування 
НАФ та за умови 

передавання 

документів до 
державної архівної 

установи, архівного 

відділу міської ради 
* Документи 

наглядових справ 

підлягають 

експертизі цінності 

у разі заміни їх 

новими 

07-02-03 Список юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, які передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

07-02-04 Список юридичних та фізичних осіб – 

джерел формування НАФ, які не передають 

документи на зберігання до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

07-02-05 Список юридичних осіб, в діяльності яких 

не утворюються документи НАФ (витяг) 

 Доки не мине 

потреба 

 

07-02-06 Експертні висновки на описи справ, акти, 

інструкцій з діловодства, номенклатури 

справ, положення про ЕК та архівні 

підрозділи складені головним спеціалістом 

у смт. Печеніги (членом ЕК відділу) 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації, копії  

 Доки не мене 

потреба 

 

Оригінали 
зберігаються в 

Архівному відділі 

Чугуївської 
районної державної 

адміністрації,  

індекс 02-08 

07-02-07 Паспорти архівних підрозділів установ, 

підприємств і організацій  

 3 р.* 

ст. 14 

*Після заміни 

новими 

07-02-08 Картки обліку роботи з юридичними 

особами – джерелами формування НАФ 

 5 р. ЕПК
1 

ст. 11 

ГП 

1Після виключення 

зі списку 

юридичних осіб – 
джерел формування 

НАФ та за умови 

передавання 
документів до 

архівного відділу  

Ведуться в 
електронному 

вигляді 

07-02-09     

07-02-10     

07-02-11     



1 2 3 4 5 

07-03. ДОКУМЕНТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ 

07-03-01 План заходів щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ 

та таких, що підлягають включенню до 

нього 

 1 рік 

Ст. 161  

 

07-03-02 Пофондовий та постелажний 

топографічний покажчик 

 1 р.
1
 

ст. 82-а, б 

ГП 

1Після заміни новим 

07-03-03 Справи користувачів, які працюють в 

читальних залах архівних установ (заява — 

анкета, заяви щодо продовження строків 

користування, документи (лист), що 

підтверджує повноваження користувача, 

замовлення на видавання описів і 

документів, на виготовлення копій 

документів, листування тощо)  

 25 р.ЕПК* 

(ГП) 

ст. 196
 

Особові справи 
видатних  

державних і 

політичних діячів, 
діячив науки, 

культури — пост. 

07-03-04 Журнал реєстрації спостережень за станом 

температурно-вологісного режиму 

зберігання документів архівосховища  

№ 1,2 

 1 р.
1 

ст. 112 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-03-05 Книга обліку відвідувачів (читальна зала) 

головного спеціаліста у смт. Печеніги 

Архівного відділу Чугуївської 

райдержадміністрації 

 25 р.
1 

ст. 198 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-03-06 Книги видавання документів з  

архівосховищ головному спеціалісту  

 30 р. 

ст. 104а 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-03-07 Книги видавання документів з  

архівосховищ користувачам  

 30 р. 

ст. 104б 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-03-08 Книга обліку відвідування  архівосховищ 

головним спеціалістом та сторонніми 

особами 

 

 1 р.
1 

ст. 114 

ГП 

1Після закінчення 
журналу 

07-03-09 Книга обліку перевіряння наявності та 

стану документів 

 Пост. 

ст. 87 

ГП 

 

 

07-04. ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ ТА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ 

 

07-04-01 Список фондів (витяг)  Пост.
 

ст. 122 

ГП 

 

 



1 2 3 4 5 

07-04-02 Аркуші фондів   Пост. 

ст. 130 

ГП 

 ведуться в 
електронному вигляді 

07-04-03 Картки фондів   Пост. 

ст. 131 

ГП 

ведуться в 
електронному вигляді 

07-04-04 Справи фондів (історичні (біографічні) і 

тематичні довідки до фондів, акти 

приймання-передавання документів, акти 

про вилучення документів, про нестачу й 

невиправні пошкодження документів, акти 

про видавання справ у тимчасове 

користування, огляди фондів, списки, 

аркуші, картки фондів, бібліографічна 

інформація про видавання, у яких 

використано інформацію архівних 

документів) 2-й примірник 

 Пост. 

ст. 133 

ГП 

 

07-04-05 Реєстр описів   Пост. 

ст. 136 

ГП 

ведеться в 
електронному вигляді 

07-04-06 Описи справ постійного зберігання установ 

– джерел формування НАФ (2-й та 3-й 

примірники) 

 Пост. 

ст. 139 

ГП 

Першій примірник 
опису зберігається в 

Архівному відділі 

Чугуївської районної 
державної 

адміністрації 

07-04-07 Описи справ з кадрових питань (особового 

складу) ліквідованих установ – джерел 

формування НАФ (2-й та 3-й примірники) 

 3 р
1 

ст. 143 

ГП 

1Після знищення 

справ 

07-04-08 Описи справ тимчасового зберігання 

установ – джерел формування НАФ (2-й та 

3-й примірники) 

 3 р.
1 

ст. 144 

ГП 

1Після знищення 
справ 

07-04-09 Книга обліку закаталогізованих фондів та 

документів 

 Пост. 

ст. 172, 173 

ГП 

 

 08 – Управління персоналом    

08-01 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з 

кадрових питань (особового складу) 

 75 років 

ст. 16 б ТП 

 

08-02 Накази начальника Архівного відділу 

районної державної адміністрації 

Харківської області про надання щорічних 

відпусток та відпусток у зв’язку з 

навчанням  

 5 років 

ст. 16 б ТП 

 

08-03 Накази начальника Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області про 

короткострокові відрядження працівників 

у межах України  

 5 років 

ст. 16 б ТП 
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08-04 Інструкція про охоронний режим 

зберігання документів в Архівному відділі 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області(копія)
11 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

1Оригінал 

зберігається як 

додаток до наказу 

начальника 

Архівного відділу 
райдержадміністрац

ії  

08-05 Інструкція з пожежної безпеки Архівного 

відділу Чугуївської районної державної  

адміністрації (копія)
1
 

 Доки 

не мине 

потреба 

ТП 

1Оригінал 
зберігається як 

додаток до наказу 

начальника 
Архівного відділу 

райдержадміністрац

ії  

08-06 Звіти про наявність вакансій, вивільнення 

працівників та прийняття працівників                     

 

 5 років
*
 

ст. 363 ТП 

* Ведеться в 

електронній формі  

08-07 Протоколи з перевірки знань з питань 

охорони праці Архівного відділу 

Чугуївської районної державної адмініст-

рації Харківської області  

 Не менше  

5 років
4
 

 

08-08 Посадові інструкції працівників відділу  5 років
*
 

ст. 43 ТП 

* Після заміни 
новими 

08-09 Вимоги до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби 

категорій «Б» і «В» 

 5 років Строк встановлено 

ЕПК Держархіву 
Харківської області 

протокол від 

22.12.2010 №11 

08-10 Колективний договір між адміністрацією 

та трудовим колективом Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 Постійно  

ст. 395 ТП 

 

08-11 Правила внутрішнього розпорядку для 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області (копія)
1
 

 Доки не 

мине 

потреба 

ТП 

1Оригінал 

зберігається як 

додаток до 
колективного 

договору 

Харківської 
районної державної 

адміністрації  

08-12 Особові справи працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 75 років
*
 

ст. 493 в 

ТП 

* Після звільнення 

08-13 Трудові книжки працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 

 До 

запитання, 

не 

затребувані 

– не менше 

50 років 

ст. 508 ТП 

 

08-14 Журнал реєстрації наказів начальника 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області з кадрових питань (особового 

складу) 

 75 років 

ст. 121 б 

ТП 

*Ведеться в 

електронній формі 

08-15 Журнал реєстрації наказів начальника 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області про надання щорічних відпусток та 

оплачуваних відпусток у зв’язку з 

навчанням працівникам  

 5 років 

ст. 121 б 

ТП 

* Ведеться в 

електронній формі 
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08-16 Журнал реєстрації наказів начальника 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області про короткострокові відрядження 

працівників у межах України 

 5 років 

ст. 121 б 

ТП 

* Ведеться в 

електронній формі 

08-17 Книга обліку руху особових справ 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

 75 років 

ст. 528 ТП 

 

08-18 Книга обліку видачі трудових книжок 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області та вкладок до них 

 50 років 

ст. 530 а 

ТП 

 

08-19 Журнал обліку посадових інструкцій 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

 3 роки 

ст. 122 ТП 

 

08-20 Журнал реєстрації вступного інструктажу 

з питань охорони праці в Архівному 

відділі Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 

 10 років
*
 

ст. 481 

ТП 

*Після закінчення 

журналу 

08-21 Журнал реєстрації інструкцій з охорони 

праці в Архівному відділі Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

 

 3 роки 

ст. 122 

ТП 

 

08-22 Журнал обліку видачі інструкцій з 

охорони праці в Архівному відділі 

Чугуївської районної державної адмініст-

рації Харківської області 

 3 роки 

ст. 122 

ТП 

 

08-23 Журнал реєстрації інструктажів 

(первинного, повторного, позапланового, 

цільового) з питань охорони праці на 

робочому місці в Архівному відділі 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 10 років 

ст. 482 

ТП 

* Після закінчення 
журналу 

08-24 Журнал реєстрації заяв працівників 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області 

 3 роки 

ст. 122 

ТП 

 

08-25 Журнал реєстрації листків 

непрацездатності працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 3 роки
*
 

ст. 739 

ТП 

* Після закінчення 

журналу  

08-26 Журнал реєстрації приходу на роботу і 

виходу з роботи працівників Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 1 рік 

ст. 1037  

ТП 

 

08-27 Номенклатура справ (витяг)  3 роки
* 

ст. 112в 

ТП 

*
Після заміни 

новими та за умови 
передавання справ 

до архіву  
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Військовий облік 

 

  
 

08-28 Списки військовозобов’язаних   1 рік 

ст. 669 ТП 

 

08-29 Перспективний план    1 рік 

ст. 161 ТП 

 

08-30 Листування з Чугуївським об’єднаним 

районним військовим комісаріатом про 

облік військовозобов’язаних  

 1 рік 

ст. 668 ТП 

 

08-31 Картки обліку військовозобов’язаних 

(особова картка) 

 3 роки 

ст. 525 л 

ТП 

*  Після звільнення 

08-32 Журнал обліку результатів перевірок стану 

військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та звіряння їх 

облікових даних з даними Чугуївського 

об’єднаного районного військового 

комісаріату   

 

 3 роки 

ст. 671 ТП 

 

08-33 Номенклатура справ документів 

управління персоналом та військового 

обліку (витяг зі зведеної номенклатури 

справ) 

 3 роки
* 

ст. 112в 

ТП 

*
Після заміни 

новими та за умови 

передавання справ 
до архіву  

 09 – Бухгалтерський облік та звітність 

 

   

09-01 Правила, положення, інструкції, методичні 

рекомендації з питань бухгалтерського 

обліку і звітності (копії) 

 Доки не 

мине 

потреби  

ТП 

 

09-02 Штатний розпис Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області та 

переліки змін до них на рік 

 

 Постійно 

ст. 37 а 

ТП 

 

09-03 Кошторис Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області та розрахунки до 

нього на рік 

 

 Постійно 

ст. 193 а 

ТП 

 

09-04 Бухгалтерський звіт і баланс виконання 

кошторису Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області та пояснювальні 

записки до них за рік 

 

 Постійно 

ст. 311 б 

ТП 

 

09-05 Бухгалтерські звіти і баланси виконання 

кошторису Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області та пояснювальні 

записки до них за квартал 

 

 3 роки 
*
 

ст.311 в 

ТП 

*За відсутності 

річних – постійно 
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09-06 Звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області за рік 

 Постійно 

ст. 311 

 

09-07 Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами за місяць (ф. № 7Д)  

 

 1 рік
*
  

ст. 311 в 

ТП  

*За відсутності 

річних, 
квартальних– 

постійно 
 

09-08 Звіти про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих осіб 

та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до органів доходів і зборів 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області за місяць  

 75 років 

ст. 678 

ТП 

 

09-09 Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області за квартал  

(ф. № 1-ДФ) 

 5 років 

ст. 279 

ТП 

 

09-10 Розрахунково-платіжні відомості 

працівників Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області  

 75 років  

ст. 317 а 

ТП 

 

09-11 Листки непрацездатності працівників 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області 

 3 роки  

ст. 716 

ТП 

 

09-12 Реєстри бюджетних зобов’язань Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 3 роки
*,** 

ст. 337  

ТП
 

* За умови 

завершення ревізії, 
проведеної 

органами 

державного 
фінансового 

контролю за 

сукупними 
показниками 

фінансово-

господарської 
діяльності. У разі 

виникнення спорів 

(суперечок), 
порушення 

кримінальних 
справ, відкриття 

судами 

провадження у 
справах – 

зберігаються до 

ухвалення 
остаточного 

рішення. 

** Документи, які 
містять інформацію 

про фінансові 

операції, що 
підлягають 

фінансовому 

моніторингу, - 5 р. 
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09-13 Договори на відкриття банківських 

рахунків та документи (картки, листи) про 

їх відкриття  

 5 років
*, **

 

ст. ст. 208, 

209 ТП 

*Після закінчення 

строку дії договору 
** Після закриття 

рахунку  

09-14 Договори, угоди (господарські, операційні 

тощо) Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області 

 3 роки
*, ** 

ст.
 
330 

ТП 

* Після закінчення 

строків дії 
договорів, угод, 

контактів 
** Див. примітки до 
справи 09-12  

 

09-15 Документи (договори, угоди, акти) про 

приймання приміщень в оренду 

 3 роки
*
 

ст. 1047 

ТП 

* Після закінчення 
строку дії договору 
 

09-16 Договори про страхування будівлі (майна)  5 років
*
 

ст. 1052 

ТП 

* Після закінчення 

строку дії договору. 
Уразі настання 

страхового випадку 

– 10 років 

09-17 Первинні документи (квитанції, накладні, 

виписки з рахунку тощо) Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області і додатки 

до них 

 3 роки
*
 

ст. 336 

ТП 

* Див. примітки до 

справи 09-12 

09-18 Інвентарні картки з обліку основних 

засобів Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації 

Харківської області  

 5 років
*
 

ст. 1038 

ТП 

* Після ліквідації 
основних засобів 

09-19 Документи (копії звітів, витяги з 

протоколів, висновки, заяви, довідки, 

списки працівників) про виплату 

допомоги, оплату листків 

непрацездатності з фонду соціального 

страхування Архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації  

 3 роки 

ст. 320 

ТП 

 

09-20 Документи (протоколи засідань 

інвентаризаційної комісії, акти 

інвентаризації, інвентаризаційні описи) 

про інвентаризацію основних засобів, 

грошових коштів, матеріальних цінностей 

тощо  

 3 роки
*
 

ст. 345 

ТП 

* Див. примітки 
 до справи 09-12 

 

09-21 Меморіальні ордери та додатки до них 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області 

 3 роки
*
 

ст. 351 

ТП 

*Див. примітки до 

справи 09-12 

09-22 Книга «Журнал-головна» Архівного 

відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області  

 3 роки
*
 

ст. 351 

ТП 

* Див. примітки до 

справи 09-12 
 

09-23 Оборотні відомості Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області   

 3 роки
*
 

ст. 351 

ТП 

* Див. примітки до 

справи 09-12 
 

09-24 Табель обліку використання робочого часу 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області  

 1 рік 

ст. 408 

ТП 

 

09-25 Акти введення в експлуатацію основних 

засобів 

 3 роки
*
 

ст. 336 ТП 

* Див. примітки 

 до справи 09-12 

 



1 2 3 4 5 

09-26 Листування про експлуатацію і надання 

приміщень в оренду  

 3 роки 

ст. 1058 ТП 

 

09-27 Книга обліку довіреностей на одержання 

грошових сум і товарно-матеріальних 

цінностей, на одержання заробітної плати 

та інших виплат Архівного відділу 

Чугуївської районної державної адмініст-

рації Харківської області  

 3 роки
*
 

ст. 352 г 

ТП 

* Див. примітки до 

справи 09-12 
 

09-28 Журнал реєстрації  договорів, угод 

(господарських, операційних тощо) 

Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області  

 3 роки
*, **

 

ст. 352 в 

ТП 

* Після закінчення 

строків дії 
договору, угоди 
** Див. примітки до 

справи 09-12 

09-29 Книга аналітичного обліку асигнувань та 

взятих зобов’язань Архівного відділу 

Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області 

 3 роки 

ст. 351
* 

ТП 

*Див. примітки до 

страви 09-12 

09-30 Картки аналітичного обліку касових та 

фактичних видатків, відкритих (виділених) 

асигнувань  

 3 роки 

ст. 351
* 

ТП 

*Див примітки до 

страви 09-12 

09-31 Номенклатура справ документів 

бухгалтерського обліку та звітності (витяг 

зі зведеної номенклатури справ) 

 3 роки
* 

ст. 112в 

ТП 

*
Після заміни 

новими та за умови 

передавання справ 
до архіву  

 
Начальник Архівного відділу  

Чугуївської райдержадміністрації     Олена СІРЕНКО  

 

«____»_______________ 2021 р. 

 

 

 

СХВАЛЕНО           ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання ЕК                                          Протокол засідання ЕПК   

Архівного відділу Чугуївської                              Державного архіву 

райдержадміністрації         Харківської області 

від ”      ”          2021 року  №                                  від ”      ”               2021 року № ____      

 

 Секретар ЕПК 

 Тетяна РІДНА_______________ 



 

Підсумковий запис про категорії і кількість справ, заведених у 2021 

році у Архівному відділі Чугуївської районної державної адміністрації 

 

За строками 

зберігання 
Разом 

У тому числі 

таких, що 

переходять 

з позначкою 

«ЕПК» 

Постійного 
   

Тривалого (понад 

10 років) 

   

Тимчасового (до 

10 років включно) 

   

Усього 
   

 

 

 
Начальник Архівного відділу  

Чугуївської райдержадміністрації     Олена СІРЕНКО 

 

«____»_______________ 2021 р. 

 
 


