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Вступ
Примірна номенклатура справ – це обов'язковий систематизований
перелік назв (заголовків) справ, що формуються у діловодстві архівного
відділу районної державної адміністрації (міської ради) (далі – архівний
відділ), із зазначенням строків зберігання справ.
Примірна номенклатура справ призначена для встановлення в
архівному відділі єдиного порядку формування документів, забезпечення їх
обліку та оперативного пошуку за змістом і видом.
Строки зберігання документів у Примірній номенклатурі справ
визначено на підставі:
- Переліку типових документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 із
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, від
07.03.2013 № 400/5;
- Переліку документів, що створюються під час діяльності Державної
архівної служби України, державних та інших архівних установ України,
спеціалізованих установ страхового фонду документації, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України 18.11.2013 № 2433/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 19 листопада 2013 за № 1963/24495.
До кожної статті у Примірній номенклатурі справ зроблено посилання на
відповідний перелік, наприклад:
постійно, ст. 16 а ТП (відмітка “ТП” означає, що строки зберігання
визначено на підставі Переліку типових документів);
5 р., ст. 99 ГП (відмітка “ГП” означає, що строки зберігання визначено
на підставі галузевого переліку).
Строки зберігання документів у Примірній номенклатурі справ є
мінімальними і скороченню не підлягають.
Примірну номенклатуру справ побудовано за функціонально-галузевою
ознакою.
Відповідальність за підготовку індивідуальної номенклатури справ
покладається на начальника архівного відділу.
При складанні індивідуальної номенклатури справ необхідно
керуватися основними організаційними документами архівного відділу
(положенням, штатним розписом), а також планами та звітами про роботу,
типовим і галузевим переліками документів зі строками їх зберігання.
Індивідуальна номенклатура справ має охоплювати всю документацію
архівного відділу, у тому числі внутрішню документацію й одержувану
ззовні. До індивідуальної номенклатури справ включають також електронні
документи. Перехідні справи, що ведуться протягом кількох років, вносять
до індивідуальної номенклатури справ під одним індексом.
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Разом з тим, до індивідуальної номенклатури справ не включають:
- друковані видання;
- брошури;
- довідники;
- реферативні журнали;
- експрес інформацію.
Не слід механічно переносити зі старої номенклатури, а також
примірної номенклатури назви справ, які фактично не заводяться.
Форма індивідуальної номенклатури справ складається з п’яти граф:
- у графі 1 проставляється індекс кожної справи:
За наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі,
наприклад: т. 1, т. 2 тощо.
- у графу 2 включаються заголовки справ (томів, частин):
Заголовок справи повинен чітко у стислій узагальненій формі
відображати склад і зміст документів справи.
Не дозволяється вживання в заголовках справ неконкретних
формулювань („різні матеріали”, „загальне листування”, „вхідна
кореспонденція”, „вихідна кореспонденція”, „справа зі звітністю” тощо), а
також вставних слів і складних синтаксичних зворотів.
Під час формулювання заголовків справ враховуються такі ознаки
формування справ, як номінальна, авторська, кореспондентська, предметнопитальна, хронологічна, географічна. Документи формуються у справи на
основі окремої ознаки або сполучення ознак.
Заголовок справи складається з елементів, що розміщуються у такій
послідовності: назва виду справи (листування, журнал, книга) чи виду
документів у справі (накази, протоколи, акти); автор документів
(найменування архівного відділу); кореспондент або адресат (найменування
установи, до якої адресовані або від якої надійшли документи); короткий
зміст документів справи (питання, з якого формується справа); назва регіону
(території), з якою пов'язаний зміст документа; дата (період), до якої
належать документи справи; вказівки на наявність копій документів у справі
(у разі потреби).
У заголовках особових (персональних) та інших справ, що містять
документи з одного питання, пов'язані послідовністю ведення процедур
діловодства, вживається термін "справа", наприклад: "Особова справа",
"Персональна справа".
У заголовках справ, що містять документи з одного питання, не
пов'язані послідовністю ведення процедур діловодства, вживається термін
"документи", а після нього в дужках зазначаються основні види документів
справи, наприклад: "Документи (доповідні записки, звіти, довідки,
листування) про виконання зауважень та пропозицій за результатами
перевірок Укрдержархіву".
Термін "документи" вживається також у заголовках справ, що містять
документи-додатки до будь-якого нормативно-правового акта або
розпорядчого документа архівного відділу.
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У заголовках справ, призначених для групування документів одного
виду, зазначається вид документа у множині та автор документів, наприклад:
"Звіти про роботу архівного відділу за 2013 рік".
У заголовках справ, що містять листування, зазначаються кореспондент
і короткий зміст документів, наприклад: "Листування з державним архівом
про протипожежну безпеку".
У заголовках справ, що містять листування з кореспондентами,
однорідними за характером діяльності, такі кореспонденти не перелічуються,
а зазначається їх узагальнене найменування, наприклад: "Листування з
органами місцевого самоврядування із питань забезпечення соціального
захисту населення".
У заголовках справ, що містять листування з різними кореспондентами,
такі кореспонденти не зазначаються, наприклад: "Листування про
організацію науково-практичної конференції з забезпечення збереженості
документів та друкованих видань".
У заголовках справ, що містять планово-звітну документацію,
зазначається період (місяць, квартал, півріччя, рік), в якому планується
створення документів, або період їх фактичного виконання, наприклад:
1. План основних організаційних заходів установи на 2014 рік.
2. Звіт про використання бюджетних коштів установою за 2013 рік.
Якщо справа складається з кількох томів або частин, формулюється
загальний заголовок справи, а потім у разі потреби заголовок кожної справи.
Під час розміщення заголовків справ у номенклатурі враховується
важливість документів, включених до справи, їх взаємозв'язок. Така
систематизація потрібна для швидкого пошуку конкретної справи на основі
усталеного порядку їх розташування. Як правило, першою розміщують групу
справ, що включає документи органів вищого рівня (укази, постанови,
накази, доручення); далі дотримуються такого порядку: група організаційнорозпорядчої документації архівного відділу (положення, накази,
розпорядження, рішеня колегіальних органів), організаційні документи
(посадові інструкції), планово-звітна документація, листування та інші
документи. Завершують номенклатуру справ обліково-довідкові види
документів (книги, журнали, картотеки).
У кожній з цих груп документи також бажано розміщювати за ступенем
їх важливості: заголовки справ щодо документів, які надійшли від органів
вищого рівня, далі щодо організаційно-розпорядчої документації державного
архіву (відділу), планово-звітної документації, листування, обліководовідкових видів документів. У кожній з цих груп документи також
розміщуються з урахуванням важливості та строків зберігання.
- графа 3 номенклатури заповнюється наприкінці календарного року.
- у графі 4 номенклатури зазначаються строки зберігання справ, номери
статей за переліком документів із строками зберігання.
- у графі 5 "Примітка" робляться позначки про перехідні справи; про справи,
що ведуться в електронній формі; про посадових осіб, відповідальних за
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формування справ; про передачу справ до архіву державного архіву чи інших
установ для їх продовження тощо.
Індивідуальна номенклатура справ архівного відділу щороку (не пізніше
грудня) уточнюється та вводиться в дію з 01 січня наступного календарного
року.
Наприкінці року індивідуальна номенклатура справ закривається
підсумковим записом про їх кількість.

Начальник відділу формування НАФ
та діловодства державного архіву
Закарпатської області

Н.Д. Василина
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Повна назва архівного відділу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник архівного відділу

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

________ _____________________
(підпис)

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

МП
_____________ № __________

____ ____________ 20

р.

На ___________ рік
Індекс
справи

Заголовок справи

1

2

01-01

01-02

01-03

01-04

Кількість
справ

Строки
зберігання
справ,
номери
статтей за
переліком
4

3
01 Організація управління
Закони, постанови та інші
ДМП
акти Верховної Ради Україст.1б,2б,
ни, Укази, розпорядження
3б
Президента України, постаТП
нови, розпорядження Кабінету Міністрів України
Накази Державної архівної
ДМП
служби України, рішення
ст. 9 б, 16а
колегії державного архіву
ТП
Закарпатської області,
надіслані до відома
Розпорядження голів обласДМП
ної, районної рад та державст. 3 б
них адміністрацій, надіслані
ТП
до відома
Доручення голови райдержПостійно
адміністрації,
заступників
ст. 6 а
голови, керівника апарату
ТП
райдержадміністрації

Примітка

5
Що стосується
діяльності
архівного
відділу постійно

Що стосується
діяльності
архівного
відділу постійно

Що стосується
діяльності
архівного
відділу постійно
Надіслані
до відома ДМП
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1
01-05
01-06
01-07

01-08
01-09
01-10

01-11

01-12

01-13

01-14

01-15

01-16

2
про

Положення
архівний
відділ
Посадові інструкції
Накази начальника архівного відділу з основної діяльності
План розвитку архівної
справи в районі (місті)
План
роботи
архівного
відділу
Річні звіти про виконання
плану розвитку архівної
справи в районі (місті),
стану та обсягу документів
НАФ, що зберігаються в
архівному підрозділі та
текстові звіти до них
Квартальні звіти про виконання плану розвитку архівної справи в районі (місті)
Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями з основних (профільних)
питань
діяльності
архівного відділу
Листування з державним
архівом Закарпатської області з основних (профільних)
питань
діяльності
архівного відділу
Нормативно-методичні
та
інструктивні документи з
профільних питань
Документи (акти, довідки)
комплексних перевірок архівного відділу
Документи (акти, довідки)
тематичних та контрольних
перевірок архівного відділу

3

4
ДМП1
ст. 39 ТП
5 р.
ст. 43 ТП
Постійно
ст. 16 а
ТП
Постійно
ст. 148 а ТП
Постійно
ст. 157 а ТП
Постійно
ст. 296 б ТП

3 р.
ст. 296 г
ТП
5 р. ЕПК
ст. 22, 23
ТП

5 р. ЕПК
ст. 23
ТП

ДЗН
ст. 20 б
ТП
Постійно
ст. 76 а
ТП
5 р. ЕПК
ст. 77
ТП

5
1

Зберігається у
фонді РДА,
міської ради
Після заміни
новими

За наявності
відповідних
звітів – 5 р.

За відсутності
річних постійно
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1
01-17

01-18

01-19

01-20

01-21

01-22
01-23
01-24
01-25

01-26
01-27
01-28

01-29
01-30

2
Документи (листи, приписи,
акти, інформації, інструкції)
про організацію загальної і
протипожежної охорони архівного відділу
Приймально-здавальні акти
з усіма додатками, складені
в разі зміни начальника
архівного відділу
Депутатські запити, звернення та документи з їх
виконання
Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та
документи (листи, довідки,
акти) з їх розгляду
Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян про
доступ до публічної інформації та документи (листи,
довідки, акти) з їх розгляду
Журнал реєстрації наказів з
основної діяльності
Журнал реєстрації вхідних
документів
Журнал реєстрації вихідних
і внутрішніх документів
Журнал реєстрації особистого прийому громадян начальником відділу
Журнал реєстрації депутатських запитів, звернень
Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян
Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян
про доступ до публічної
інформації
Журнал обліку прийому
громадян у столі довідок
Журнал обліку перевірок та
контролю за їх виконанням

3

4
5 р.
ст. 1178,
1180
ТП

5

Постійно
ст. 45а ТП

5 р. ЕПК
ст. 8
ТП
5 р.
ст. 82 б ТП

5 р.
ст. 82 б ТП

У разі
неодноразового
звернення – 5 р.
після останнього розгляду
У разі
неодноразового
звернення – 5 р.
після останнього розгляду

Постійно
ст. 121 а ТП
3 р.
ст. 122 ТП
3 р.
ст. 122 ТП
3 р.
ст. 125 ТП
5 р.
ст. 124 ТП
5 р.
ст. 124 ТП
5 р.
ст. 124 ТП

5 років
ст. 204 ГП
5 р.
ст. 86 ТП

Після закінчення журналу
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1
2
01-301 Номенклатура справ архівного відділу

3

4
5 р.
ст. 112 а
ТП

5
Після заміни
новою та за
умови складання зведених
описів

02 Контроль за організацією діловодства та станом архівної справи
в організаціях
02-01 Листування з організаціями
3 р.
з питань науково-технічного
ст. 19 ГП
опрацювання документів
02-02 Листування з організаціями
5 р. ЕПК
з питань організації ділост. 20 ГП
водства та архівної справи
02-03 Листування з проведення
5 р.
комплексних, тематичних і
ст. 21 ГП
контрольних
перевірянь
роботи служб діловодства,
ЕК та архівних підрозділів
організацій
02-04 Листування з власниками
5 р. ЕПК
особових фондів з питань
ст. 70 ГП
комплектування архівного
відділу документами особового походження
02-05 Документи (аналітичні доПостійно
відки, доповіді, анкети) про
ст. 1а ГП
стан діловодства та архівної
справи в організаціях
02-06 Документи (довідки, відо10 р. ЕПК
мості) про організацію та хід
ст. 3 ГП
підбиття підсумків оглядів
стану діловодства та архівної справи в організаціях,
що перебувають у зоні
комплектування архівного
відділу
02-07 Документи (копії наказів,
5 років
програми, списки учасників,
ст. 16 а, 540
методичні
рекомендації,
ТП
лекції) семінарів, нарад
¹ Після скла02-08 Списки юридичних осіб3 р.¹
дання нового
джерел формування НАФ,
ст. 17 ГП
списку
документи яких підлягають
науково-технічному опрацюванню
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1
02-09

02-10
02-11

02-12

2
Договори з організаціями
про науково-технічне опрацювання документів
Паспорти архівних підрозділів організацій
Наглядові справи* юридичних осіб – джерел формування НАФ (копії наказів з
питань архівної справи і
діловодства, положень про
архівний підрозділ, службу
діловодства та ЕК, примірник зведеної номенклатури справ, інструкції з
діловодства, договори, експертні висновки (довідки)
про проведення експертизи
цінності документів, документи перевірок, листування
з профільних питань тощо)
Наглядові справи* трудових
архівів (положення про архівні установи, довідки про
перевіряння, листи тощо)

3

4
5 р.1
ст. 18 ГП
3 р.¹
ст. 14 ГП
5 р. ЕПК
ст. 5 ГП

Після
закінчення
строку дії
договорів
¹ Після заміни новими
1

Після
виключення зі
списку юридичних осібджерел формування НАФ та
за умови
передавання
документів до
архівного
відділу
*Документи
наглядових
справ підлягають експертизі цінності у разі
заміни їх
новими

Постійно
ст.9 ГП

*Документи
наглядових
справ підлягають експертизі цінності у
разі заміни їх
новими
Після
виключення зі
списку юридичних осіб –
джерел формування НАФ та за
умови передавання документів до архівного відділу

02-13

Картотека обліку (електронна база даних) роботи з
юридичними особами, в
діяльності яких утворюються документи НАФ

5 р. ЕПК
ст. 11 ГП

02-14

Картотека обліку (електронна база даних) місцезнаходження документів ліквідованих організацій, документи з особового складу яких
перебувають на зберіганні у
правонаступників, органах
вищого рівня та інших
організаціях
Журнал обліку паспортів
архівних підрозділів організацій

Постійно
ст. 12 ГП

02-15

5
1

3 р.
ст. 24 ГП

Після
закінчення
журналу
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1
02-16

02-17

02-18

03-01

03-02

03-03
03-04

03-05

03-06

2
3
4
Журнал реєстрації договорів
5 р.
про науково-технічне опраЕК
цювання документів
Журнал обліку консульта3 р.1
цій, наданих працівникам
ст. 51 ГП
організацій з питань архівної
справи та діловодства
Журнал обліку семінарів,
3 р.
курсів, нарад з підвищення
ст. 25 ГП
кваліфікації
працівників
діловодних, експертних та
архівних служб організацій,
проведених архівною установою або до яких залучалися працівники архівної
установи
03 Експертиза цінності документів
Положення про ЕК архівноДМП
го відділу
ст. 39 ТП

Листування з організаціями
з питань експертизи цінності
документів та з питань розшуку невиявлених справ
Протоколи засідань експертної комісії архівного відділу
Витяги з протоколів засідань
ЦЕПК, ЕПК

5 р. ЕПК
ст. 41,42 ГП

Експертні висновки на описи справ, акти, інструкції з
діловодства, номенклатури
справ, положення про служби діловодства, про ЕК та
архівні підрозділи
Картотеки обліку описів
справ і актів, схвалених ЕК

5 р. ЕПК
ст. 32 ГП

Постійно
ст. 31 а ГП
5 р. ЕПК
ст. 33 б ГП

Постійно
ст. 43 ГП

5
Після
закінчення
строку дії
договорів
1

Після
закінчення
журналу
Після
закінчення
журналу

Зберігається
постійно у
справі „Накази
начальника архівного відділу
з основної
діяльності”

Витяги з
протоколів
засідань ЦЕПК,
що стосуються
діяльності архівного відділу
- постійно
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1
03-07

2
Журнал реєстрації документів,
надісланих
на
розгляд ЕК

03-08

Журнал обліку описів справ,
актів та інших документів,
схвалених ЕК
Журнал обліку схвалених
інструкцій з діловодства,
положень
про
служби
діловодства,
номенклатур
справ організацій, положень
про архівні підрозділи та ЕК
організацій
Журнал обліку рішень ЕК

03-09

03-10

3

4
3р.¹
ст. 45 ГП

5
¹Після
закінчення
журналу

Постійно
ст. 49 ГП
3 р.¹
ст. 50 ГП

¹Після
закінчення
журналу

ДМП
ст. 44 ГП

04 Комплектування
04-01

04-02

04-03

04-04

04-05

Листування з питань
комплектування архівними
документами
Список юридичних осіб –
джерел формування НАФ,
які передають документи до
архівного відділу (джерел
комплектування), зміни та
доповнення до нього
Список юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до архівної
установи, зміни та доповнення до нього
Список юридичних осіб, у
діяльності яких не створюються документи НАФ,
зміни та доповнення до
нього
Договори про співробітництво державної архівної
установи з власниками документів НАФ, заснованими на
приватній формі власності

5 р.ЕПК
ст. 71 ГП
Постійно
ст. 53 ГП

Постійно
ст. 54 ГП

Постійно
ст. 58 ГП

5 р.¹
ст. 62 ГП

¹Після
закінчення
строку дії договору, можуть
зберігатися у
складі наглядових справ
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1
04-06

04-07

2
Річні плани-графіки приймання-передавання
документів до архівного відділу

3

4
1 р.
ст. 68 ГП

5

Журнал попередньої реєстПостійно
рації документів особового
ст. 72 ГП
походження
05- Забезпечення збереженості, реставрація, виготовлення копій
документів
05-01 Листування з питань забез5 р. ЕПК
печення збереженості докуст. 83 ГП
ментів
05-02 Документи (аналітичні доПостійно
відки, доповідні записки,
ст. 73 а ГП
акти) про стан забезпечення
збереженості документів в
архівних установах
¹Після заміни
05-03 Схема розміщення фондів у
3р.¹
новою
архівосховищах
ст. 81 ГП
¹Після заміни
05-04 Пофондові та постелажні
1 р.¹
новим
топографічні покажчики
ст. 82 а, б ГП
05-05 Аркуші
користування
Постійно
справами
ст. 105 ГП
05-06 Картотека (електронна база
ДЗН
даних) обліку фізичного
ст. 96 ГП
стану документів
¹Після
05-07 Книга обліку видавання до30 р.¹
закінчення
кументів (справ) з архівост. 104 а ГП
книги та
повернення
сховища співробітникам ардокументів
хівного відділу
¹Після
05-08 Книга обліку видавання до30 р.¹
закінчення
кументів (справ) у тимчасост. 104 в ГП
книги та
повернення
ве користування за межами
документів
архівного відділу
05-09 Книга обліку перевіряння
Постійно
наявності
та
стану
ст. 87 ГП
документів
1
Після
05-10 Журнал реєстрації актів
30 р.
закінчення
перевіряння наявності та
ст. 106 ГП
журналу
стану документів
1
Після
05-11 Журнал обліку виготовлення
3 р.
закінчення
ксерокопій
ст. 109 ГП
журналу
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1
05-12

05-13

06-01
06-02

06-03
06-04
06-05

06-06
06-07

06-08

2
3
4
Журнал реєстрації спосте1 р.1
режень за станом темпераст. 112 ГП
турно-вологісного режиму
зберігання архівних документів
Журнал відвідування схо1 р.1
вищ сторонніми особами
ст. 114 ГП
06 Довідковий апарат до документів та їх облік
Список фондів
Постійно
ст. 122 ГП
Список (картотека, електДМП
ронна база даних) справ, які
ст.125 ГП
знаходяться у розшуку
Аркуші фондів
Постійно
ст. 130 ГП
Картка фонду
Постійно
ст. 131 ГП
Справи фондів (історичні
Постійно
(біографічні) і тематичні дост. 133 ГП
відки до фондів, акти приймання-передавання
документів, акти, аркуші перевіряння наявності й стану
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 видання, у
яких використано інформацію архівних документів)
Реєстр описів
Постійно
ст. 136 ГП
Описи справ постійного збеПостійно
рігання юридичних осіб –
ст. 139 ГП
джерел формування НАФ
Описи справ з кадрових
3 р.1
питань (особового складу) і
ст. 143 ГП
тривалого (понад 10 років)
зберігання

5
1

Після
закінчення
журналу

1

Після
закінчення
журналу

1

Після
знищення
справ
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1
06-09

2
Описи справ тимчасового
зберігання

06-10

Паспорт архівного відділу

06-11

Паспорти архівосховищ

06-12

Відомості про зміни у складі
та обсязі фондів (документів
НАФ) станом на 01 січня
кожного року
Покажчики до описів та
міжфондові

06-13

06-14

06-15

Книга обліку надходжень
документів до архівного
відділу
Книга обліку справ з
кадрових питань (особового
складу)

3

4
3 р.1,
ст. 144 ГП

5
1

Після
знищення
справ

Постійно
ст.147 ГП
ДЗН
ст. 148 ГП
Постійно
ст. 149 ГП

Постійно
ст. 155 б, в
ГП
Постійно
ст.162 ГП
Постійно
ст.164 ГП

06-16

Книга та картотека руху
фондів, описів справ, документів

Постійно
ст.171 ГП

06-17

Книга обліку вибуття документів

Постійно
ст. 176 ГП

07 Користування документами та використання архівної інформації
07-01 Листування про доступ
5 р. ЕПК
користувачів до документів
ст. 193 ГП
архівного відділу
07-02

Документи (статті, листи)
про інформаційну діяльність
архівного відділу

Постійно
ст. 185 ГП

07-03

Справи користувачів, які
працюють в читальному залі
(заява, анкета, замовлення на
видавання справ, на виготовлення копій документів,
листування тощо)

25 р. ЕПК
ст. 196 ГП

Особові справи
видатних державних і політичних діячів,
діячів науки,
культури –
постійно
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1
07-04

07-05

07-06

07-07

07-08

07-09

07-10

2
Запити юридичних і фізикних осіб соціально-правового, тематичного, персонального і майнового характеру
та документи (архівні довідки, копії, витяги, листи) з їх
виконання
Запити іноземців та осіб без
громадянства соціально-правового, тематичного, персонального і майнового характеру та документи (архівні
довідки, копії, витяги, листи)
з їх виконання
Книга
реєстрації
справ
користувачів
читального
залу архівного відділу
Книга обліку відвідувань
читального залу архівного
відділу
Алфавітна картотека користувачів читального залу
архівного відділу
Журнал реєстрації запитів
(електронна база даних,
картотеки) юридичних і
фізичних осіб з питань
наведення довідок
Журнал реєстрації запитів
(електронна база даних,
картотеки) фізичних осіб
іноземних держав та осіб без
громадянства
з
питань
наведення довідок

3

4
10 р. ЕПК
ст. 194 ГП

5

10 р. ЕПК
ст. 195 ГП

25 р.
ст. 197 ГП

Після
закінчення
книги

25 р.
ст. 198 ГП

Після
закінчення
книги

ДМП
ст. 200 ГП
10 р.1
ст. 202 а, б,
в, г ГП
10 р.1
ст. 203 а, б,
в, г ГП

1

Після
закінчення
журналу

1

Після
закінчення
журналу

ТП – 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 12.04.2012 № 578/5,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 із
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, від
07.03.2013 № 400/5;
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ГП – Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної
архівної служби України, державних та інших архівних установ України,
спеціалізованих установ страхового фонду документації, із зазначенням строків
зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України
18.11.2013 № 2433/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
19 листопада 2013 за № 1963/24495.

Начальник архівного відділу

________

_________________

підпис

розшифровка підпису

____ ____________ 20____ р.
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
повна назва архівного відділу районної
державної адміністрації (міської ради)
_____________ № ______
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у _____
році в архівному відділі
За строками зберігання

Разом

У тому числі
таких, що
з відміткою
переходять
“ЕПК”

________
(підпис)

_________________

Постійного
Тривалого (понад 10 років)
Тимчасового
(до 10 років включно)
Усього
Начальник архівного відділу

(розшифровка підпису)

___ ____________ 20___ р.
Підсумкові відомості передано
в архів архівного відділу
Найменування посади особи,
відповідальної за передачу відомостей _______
(підпис)
_____ ____________ 20___ р.

_______________
(розшифровка підпису)
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