
yItPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЪItА СЕЛИIЦНА РАДА

ХАРКIВСЪКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

вiд dl, /l. J9J4 сел. Безлюдiвка

Про ввелення в дilо нофенклатури
справ Безлlодiвськоi сQлищноi ради
на 2022 piK

з метою забезпечфння сдиного порядку документування управлlнськоl
iнформаuii, вiдповiдно {о Закону УкраТни uПро Нацiональний архiвний фонд та

apxiBHi установи)), <Правил органiзацii дiловодства та архiвного збеРiГаННЯ

документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврЯДУВання, На

пiдприсмствах, в усЬановах i органiзацiях>, затверджениХ НаКаЗОМ

MiHicTepcTBa юстицiТ {краiни вiд 18.0б.2015 Jф 1000/5, а також Перелiку
типових документiв, щQ створюються пiд час дiяльностi державних органiв та
органiв мiсцевого самофрядування, iнших установ, пiлприсмств та органiзаuiй,
iз зазначенням cTpoKiB зберiгання документiв, затвердженого Наказом
MiHicTepcTBa юстичiI {краiни Jф 5'l815 вiд |2.04.2012, керуючись <<Типовою

iнструкшiею з дiловодqтва в MiHicTepcTBax, iнших центр€Lльних та мiсцевих
органах виконавчоТ вДади)), затвердженою постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 17,02.2018 JVl 55, вiдповiдно до cTaTTi 42 Закону УкраТни <Про

мiсцеве самоврядуванн{ в YKpaTHi>:

16D 1. Ввести в дiю | 01.0|.2022 року номенклатуру справ Безлюдiвськоi
F селищноI ради на2022 PiK (лоласться).
cD 2. Начальнику Рагального вiддiлу БезлюдiвськоТ селищноТ рали
О пiдготувати витяги iз нQменклатури справ БезлюдiвськоТ селиЩноI рали на 2022

? piK та надати Тх до струrртурних пiдроздiлiв селищноТ рали.О - 3. Керiвникам стру[<турних пiдроздiлiв селищноi рали забезпечити:

З.1 . Впровал*."*!, 
' ,u практичне застосування номенклатури сПраВ

структурного пlдроздlлУ,
З.2, Неухильне додержання cTpoKiB зберiганr-rя докУМеНТiВ, ЩО

я в процесi Пiяrльностiо та формування Тх у спр.ави.

3.3. Щорiчне перЕглядання номенклатуру справ пlдроздlлу та наДавати

Xg /П



пропозицiТ шодо змiни з,

не пiзнiше 01 листопада
4. Контроль за вико

Безлюдiвський селишl

icTy Tf заголовкiв до загального вiддiлу селищноТ ради

оточного року.
анням розпорядження залишаю за собою,

Микола кУЗЬМIноВ



Безлlодiвська селищна рада
Харкiвського району
Харкiвськоi областi

матерiальних HociTB iнформачiТ, що мiстять службову i

6. Наказ !ержавного KoMiTeTy apxiBiB Украiни вiд 09,0

твЕрджую

селищний голова

пiд час дiяльностi органiв державноТ влади

пiлприсмств та органiзачiй iз зазначенням
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни l7 квiтня

ацiюu.
N9 23.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
J\lb

кола кузъмIнов

20

2022 рi

1.Перелiк типових локументiв, що створюються
та мiсцевого самоврядування, iнших установ,
cTpoKiB зберiгання локументiв, заресстрований
2012 р. за }ф 57l /20884.
2.Перелiк документiв вiддiлiв реестраuiТ aKTiB цивiльного стану зi строками iх зберiгання.

3.Примiрна номенклатура справ виконкомiв сiльськи{, селиrчних рад з питань ресстраuiТ
uпrir.ро"адянського стану (Лист N9 10-17it04 ХаркiвРького обласного управлiння юстицiТ

вiд 08.02.2002р.)
4.Правила peccTpauiT aKTiB цивiльного стану в YKpaiHi, заресстрованими в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 18.10.2000 Ns71914940 зi змiнами до них
5. Постанова КМУ вiд 19 жовтня 20lб р. N9 73б кПро дження ТиповоI iHcTpyKuii про

документiв та iншихпорядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення

7.Перелiк документiв. що створюються у сферi лержав!оi peccTpauii aKTiB цивiльного стану,

зi строками Iх зберiгання, затверджений наказом MiHi юстицiТ Украiни Ns 2804/5 вiд

31.12,201З р. та заресстрований в MiHicTepcTBi юстиlrii УкраТни 31 грулня 2013 р. за Ns

224|12477З (лалi - ГП).
8. Правила реестрашii мiсця проживання, затвер
Украiни вiд 02.03.2016 Ns 207

i Постановою Кабiнету N4iHicTpiB

9 Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро затве ння Порялку органiзацii та ведення

на к
Iндеltс
справIr

Заголовок справи
(тому, частини)

Кiль-
KicTb
справ
(ToMi

в,
час_
тин)

Строк
зберiгання

справ (тому,
частини) i

номери
статей за

перелiком1,2,J,
1,5.6

Примiтка

1 2 3 4 )

01 -Щокументи ради

0l -01

Закони, постанови, рiшення,
розпорядження вищих
органiв влади, шо стосуються
дiяльностi рали та виконкому
(копiТ)

Доки не мине
потреба

01-02 Регламент селищноТ рали
Постiйно
ст. 14а

0l -03
Положення про постiйнi
KoMiciT селищноТ ради

Постiйно
ст, l4a

вiйськового облiку призовникiв i вiйськовозобов'язани > вiд 07.|2.2016 р. Nч92l

(( )),



1 1 3 4 5

01_04
Положення про старост Доки не мине

потреба

Оригiнал зберiгасться з

рiшенням про
затвердх(ення

0l -05
Протоколи сесiй ради та

докyменти до них
постiiiно

ст. 7а

01-0б

Протоколи засiдань постiйноТ
KoMiciT з питань
законностiо
дiяльностi,
регламенту

rIрав лIодини,
депутатськоТ
етики та

постiitно
ст, 14а

01_07

Протоколи засiдань постiйноТ
KoMiciT з питань фiнансiв,
бюлжету, планування
со цi альн о-економ i.lного
розвитку, iнвестицiй та
мiжнаролного
спiвробiтництва

постiiiно
ст, 1,1а

01-08

Протоколи засiдань постiйноТ
koMicii з питань земельних
вiдносин,
природокористування,
планування територiТ,
булiвництву, архiтектури,
охорони пам'яток,
lсторичного середовища та
благоустроtо

ПостiiirIо
ст. 1zla

0l -09

Протоколи засiдань постiйноТ
KoMiciI з питань
промисловостiо пiдприсмства,
комунальноi власностi,
житлово_комунального
господарствао
енергозбереження та
транспорту, зв'язку та ссРери
послуг

Постiйно
ст. 1zla

01- 10

Протоколи засiдань постiйноТ
KoMiciT з питань освiти,
культури, молодi,
фiзкультури i спорту

Постiйно
ст. l zla

01-1l

Протоколи засiдань постiйноТ
KoMiciT з питань охорони
здоров'я та соцiального
захисту населення та
гуманiтарних питань

постiйtно
ст. 14а

01_ 12 Рiчнi плани робо,ги ради
Постiйно*
ст, l57a

*за наявностi
вiдповiдних звiтiв - 5

poKiB



l ) 3 4 5

01- 1з

Рiчнi статистичнi зведенi
звiти про склад депутатiв,
постiйних комiсiй та
виконкому

Постiйно
ст, 302б

01_ 14
Списки депутатiв селищt.tоI
Ради 75 р.

Строк зберiгання
встановлений на
засiданнi Епк
!ержархiву
XapKiBcbKoi областi
(протокол вiд
l5.04.2009 р. М 3)

01- 15

lокументи (ловiлки,
iнформацii, звiти) про роботу
депутатiв та депутатських
об'еднань

постiйlно
ст.19

0l-lб Журнал реестрацiТ рiшень
ради

постiйrно
ст, 121а

0l- l7

Номенклатура справ
локументiв ради (витяг зi
зведенот номенклатури
справ)

3 poKl.t*

ст, l l2B

*пiсля замiни новою та
за умови лередавання
справ ло apxiBy рали

01_18

01- l9

01_20

-т

02_0l

02 - Щокументи l]иконавtIо -о KoMiTery ради
Закони, постанови,

розпорядження
органiв влади та
самоврядування,

рiшенняt,
вищих

мiсцевого

|тосуються дiяльностi
а виконкому (копiI)

що
Ради

Доки не мине
потреба

02-02
Протоколи засiдань
виконкому та доку]\4енl.и до
них

Постiйно
ст, 7а

02-0з Рiчнi пJтани 1lобо.ги
виконкому

Постiйно*
ст. |57а

*за наявностi
вiдповiдних звiтiв - 5
poKiB

02-04 Рiчнi звiти про роботу
виконкому

Постiйr,rо
Ст.296б

02-05

Uтатистичнi рiчнi зведенi
вlдомостl, що подаються
виконкомом до органiв
статистики

постiйrrо
ст, ЗO2б

.II



l ,,
3 4 э

02-06

Щокументи (протоколи,
плани, звiт.и та iншi) про
роботу коlиiсii у справах
дiтей

постiiiно
ст, 14а

02-07

Щокументи (протоколи,
плани, звiти та iншi) про
роботу алмiнiстративноi
KoMiciT

постiлtно
ст. 1zla

02-08

Локументи (списки,
характеристики, копii
нагородних листiв, подання,
клопотання та iншi) про
нагородження виконкомом та
присвоення почесних звань
мешканцям Безлюдiвськсlт
селищноi ради

ГIостiйно
cT,65zla

02_09

!окументи (спискl.Г
характеристl{ки, копiТ
нагородних листiв, подання,
клопотання та iншi) про
подання для нагородження та
присвосння почесних звань

75 р, EllK
ст,654б

02-10 погосподарськi книги
| 
*Пiсля чого

75 р,* j перелаються до
ст, 786 

l лержархiвiв на
l постiйне зберiгання

02_1 l

Jlистування з органами
державноi влади та мiсцевого
самоврядування з основних
питань дiяльностi виконкому
ради

5 р. ЕПК
ст.22

02-|2

Jrистування з
пiдприемств€lми, установами,
органiзацiями
з основних питань дiяльностi
виконкому ради

5 р, ЕПК
ст. 23

02-13
/курнал реестраuiI рiшень
виконкому

Л(урнал рессlrрацiТ факсограм

постiйriо
ст. l2la

02-14 l piK
ст, 1 26

02_15

Номенклатура справ
документiв виконкому ради(витяг зi зведеноi
номенклатури справ)

3 роки"
ст. l ]2в

*пiсля замiни новою
та за умови
передавання справ до
apxiBy рали

02-|6



l ) 3 4 5

03 - fокументи загальtlо.о оiллИу

03-0l

Закони УкраТни, укtr}и
Президента УкраТни,
розпорядження Президента
Украiни, постанови та
розпорядження ВерховноI
Ради Украiни, постанови та
розпорядже,ння Кабir.rету
MiHicTpiB Украiни (копiТ)

Доки не мине
потреба|

ст,l-б, 2-б,з-
б, 5, 7-б

Що стосуються
дiяльностi
виконавчого
комiтету-постiйно

03-02

Розпорядження голови
XapKiBcbKoi обласноТ та
районних державних
адмiнiстрацЦ (копii)

Доки не мине
потреба

03-03

розпорядже.ння
Безлюдiвського селищного
голови з основноi дiяльностi
та документи до них
(ДОПОВiднi записки, акти,
листи та iH.)

постiйtно
ст. lб а

03-04

Розпоряджеllня
Безлюдiвського селищного
голови з адмiнiстративно
господарських питань
(ДОПовiлнi записки, акти,
листи та iH.)

5р,
ст. 16 в

0з-05
] 
Положення про загальний

l вiддiл (копiя)
I/

П"..д"Ы Ъпрацiвникiв загального
вiддiлу (коп!]L

Б'* Бщ
квартальних планiв роботи lзагаJIьного вiддiлу 

i

БезлюдiвськоТ селищноi радй I

!оки не мине
потреба

Оригiнал
зберiгасться з

рiшенням про
затвердження

03_0б
5р,

ст, 4:}

пiсля замiни новими

03-07

1 piK
Ст,299

03_08

Звiти щодо виконання рiчллих
планiв роботи загального
вiддiлу БезлюдiвськоI
селищноТ раlIи.

l piK
Ст.299

03-09

Рiчний план робоiЙ
вiдповiдальнот особи за apxiB
БезлюдiвськrэI селищноi рали
та звiт про Його виконання

lp,
ст, lбl

03-10 3BiT про виконання планiв l piK
ст 300



1 ) 3 4 5

03_1 l

Щокументи (листи, довiдки,
доповiднi записки та iH.)
щодо розмiщення на веб-
сайтi Безлюдiвськоi селищнот
Ради

5р.
ст. 123

03-12

документи (ловiлки,
ДОПОвiднi записки,
iнформаuiТ та iH.) щодо
аналiзу роботи, доповiднi
записки з гIитань виконання
контрольних локументiв в
Безлюдiвськiй селищнiй радi

5 р, EllK
ст,44,б

03_1з
Протоколи засiдань ЕК
БезлюдiвськоТ селиtцноТ ради

Постiйно
ст, 14 а

03-14 !епутатськi запити та
документи з iх виконання

5р.
ЕПК ст. 8

03-15

Звернення (rтропозицiТ, зuruЙ
скарги) громадян та
документи (листи, довiдки,
акти) з Тх ро:}гляду

Постiйно
ст, 82 а.бl

'У разi неодноразо-
вогозвернення-5р.
пiсля останнього роз-
гляду

03-16 Запити на iнформашiю ;;
копiI вiдповiдей

5р,
ст. 85

03-17 Журнал ресстрацii звернень
громадян

5р.
cT.l24

Журнал реестрацiТ запитiв на
iнформацiю _

03-18 5р.
ст, |2tl

03_19

Журнм peecTpauii
розпоряджень
Безлюдiвського селищного
голови з осн()вноi дiяльностi

Постiйно
ст. 121 а

03-20

Журнал реестрацii
розпоряджень
Безлюдiвського селищного
голови з alIMiHicTpaтиBHo
господарських питань

5р,
ст. l2I б

03_2l
Зр,

ст, |22

03-22 Журнал ресстрацiТ вихiднЙi
документiв

3р,
ст,122

03-2з

}Курнал облiку бланЙi
розпоряджень БезлюдiвськоТ
селищнот рали

1р.
ст, l2'l в

0з-24
Журнал облiку бланкiв пЙЙu
Безлюдi BcbKcli селищно'i рали

lp.
ст.127 в



l 1 3 4

03-25
Журнал облiку та видачi
печаток i штампiв
Безлюдiвськоi селищноi ради

3р.
ст. l034

03_2б

Журнал ресстрацii
документiв надiсланих до
вiдома Безлюдiвськот
селищноТ ради

3р,
ст,l22

0з-27
Журнал реестраuii
факсограм, телеграм,
телефонограм

1р.
ст. l26

03-28
Журнал ресстраuiТ
внутрiшнiх документiв

3р,
ст. 1?-2

0з-29

Журнал реестраuiТ
особистого прийому
громадян Безлюдiвським
селищним головоIо

Зр.
ст. 11]5

03_30

Журнал реестрачiТ
особистого прийому
громадян першим
заступником Безлюдiвського
селищного голови

Зр.
ст. 125

03-31

Журнал ресстрацiТ
особистого прийому
громадян заступниками
Безлюдiвського селиuIного
голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв

3р.
ст. l 25

0з-32

Журнал реестраuiТ
особистого прийому
секретарем селищноi ради

3р,
ст, 125

0з-33
Журнал реестрацiТ письмових
звернень громадян з
земельних питань

5р,
ст, l24

03-34

Номенклатура справ
БезлюдiвськоТ селищноТ рuд"
(витяг)

3 р,*
ст, l12B

*пiсля замiни новою
та за умови
передавання справ до
архiвного пiдроздiлу

03-35

03-3б

0з-37

03-38

03-39

03_40



менти секто правлiн}lя пе04-01

У*', Розпорядження
I lРеЗИДеНТа Украiни,
постанови, розпоряд}кення
Kaolнeтy MiHicTpiB Украiнита iншi нормативнi
документи
управлiння

з питань
персоналом

{оки не,ине
потреба

голови з основноТ дiяльностi
(копii)

працiвникiв селищноi

голови про KopoтKocTpoKoBi
ВlДрядження керiвництва та

5р.
ст, l 6-в

04-04 розпорядж."й селищного
голови про надання щорiчних
оплачуваних вiдпусток тавiдпусток у зв'язку знаВчанням праuiвникiв
селищноi

04_05

голови з кадрових питань
(особового складу) про
прийняття на роботу,
перемiщення за посадою,
переведення на iншу роботу,сумiсництво, звiльпЪп""; 

J r

атестацiя, пiдвищення
квалi фi кацii, стахсування,
присвоення звань
(пiдвищення рангу,
категорii), нарахування
рlзних надбавок, доплат,
MaTepi альноТ допомоги,

04-0б

KoHKypcHoi KoMicii для

:ffifi:,Т на ,.JH:;:;
вакантних посад посадовихосiб мiсцевого
самоврядування
Безлюдiвськоi селищноi рuд"та документи до них

75* р. ЕПК
ст. 505,50б

Зберiгаються у скла-
дi особових спDав*"осiб, 

що не
пройшли за
конкурсом, - З р,



1
2

полоlкенrr,04-07 3 4 |-l\

Бй
/ зберiгаlоться з

| рiшеннями про
j зртвердження

l uригiнал
зберiгаеться з

рirпенням про
затвердження

(копiя) 
rtPU LrcKTop

ПоложЪнй про *ру,*уй I

| Доки не-ЙЙБ
потреба

04-08

| Доки n. пЙБ
потреба

04-09 дrч;ruдtýtlня про cTpyKTyprri 
Iпlдроздiли Безлюдiв.;;;i 
lселищноi рuд" зi .ruru.o, IIоридиLIItоi особи публiчного 

Iправа (копii) - 
l

l-[оки не NIине
потреба

UригlнаII
зберiгасться з
рiшенням про
затвердження

04_10 Пося ".,'.] 5 р."
ст. 43

ъ+

75 р.
ст,49З-6

ъъ
Постiйно
ст. 493-а

l lllсля замiни новими

04_1 1

04-12 vvr.rw\JбI спраВи керiвникiв
самостiйних
пiдрп.дiпiо",' "o:llIi:'JJ
IориДичноi особи гryблiчного
права

04-1з Пп yw\r\., lи СеКТОРУ

?л:

1р.
ст. 1б104-14 JrrIlи пРО 0РОIIIОВаННЯ ВiЙСЬ-

ковозобов'язаних )р.
ст,667

04-15
Звiти про виконан}uI
роботлr сектору
ъ

планiв 1р,
ст.299

04_1 б
постiйтrо
ст. 302 б

04-17

р€
нс
ва
та

rйон,rо го 
"."й;;;;;:;;tселення про наявнiсть

.кантних посад, прийняття
вивiльнення працiвникiв

5р,
ст. 363

04-18 r рулOвI книжки працiвникiв
СеЛИЩНОi рuд" т,а керiвникiв
самостiйних
пiдроrдlпi""' r''"О:llryЖ
юридичноi особи публiчного
права

50 р.
ст. 508

lДо запЙтаннц

| 
затребуванi-не

| 
меttьше 50р.

г.^-



!окуменr"---Jй-,БйГ
доповiднi заплtски, ловiдцд,
акти) про стан та гrеревiрку

Постiйно
ст. 489

iнформацii, довiдки, ";"";;слухачiв, програми занять) зпитань пiдвищення
квалiфiкацii riадрiв

75 р.
ст.6З'7 бових справах

Ti, що не увiйшли до
особових справ, -
5р.

ЗберiгаЙться в оБ

листування) про направлення
на навчання до магiстратури
на базi вищих навч€Lльних

5 р. ЕП,К,
ст, бl8

!окументи 1роrпор"дження,
Листи, тощо) щодостажування слухачiв вищих
навч€LгIьних закладах Уселищнiй радi (копiТ

!оки не лЙЙ

резюме тощо) кандидатiв дляylacTi у KoнKypci на зайняття
вакантних посад посадовихосiб мiсцевого
9е},1оврядування

75 р.
ст. 506*

* Зберiгаrоr;* у
складi особоврtх
справ осiб, що не
пройшли за
конкурсом - 3р.

тощо) Про проведення
атестацiй i встановлення
дрgдiфiкаitii

75 р.
ст.637

Зберiгают.ься в
особовiй справi

та пояснювальнi записки,
висно.вки, листи) службових

Пiсля ои"есе",rо
рiшення

використання щорiчних
вiдпусток та вiдпусток Оез
зOережеI{Ilя заробiтноТ пJIати
Листування -з органами
державноi влади, мiсцевого
самоврядування, iншими
органiзацiями та структур-
ними пiдроздiлами селищноi

1р.
ст.515



Книга oOnlffi
справ працiвникiв селищноi'
ради та керiвникiв самостiйних
структурних пiдроздiлiв зiстатусом юридичноi особи
публiчного права

04-29

книжок працiвникiв оелиtt]нот
Ради та
самостiйних
пiдроздiлiв зi
tоридичноI особи

керiвникiв
структурних

статусом
публi.tного

50 р.
ст, 530-а

розпоряджень
Безлюдiвського аелищного
голови з кадрових питань
особового с

04_3l )Itурнал -_-]*.*р.ц,Т
розпоряджень
Безлюдiвського селищного
голови про надання щорiчних
оплачуваних вiдпусток та
вiдпусток у зв'язку знавчанням працiвникiв
структурних пiдроздiлiв
селиIдноi ради

04-з2 Журнал peucipauii
розпоряджень
Безлюдiвського селищного
голови про надання вiдпусток
без збереження заробiтноi
плати та вiдцусток для
ДОГЛЯДУ за дитиною
працiвникам структурних

iлiв селищноi ради

5р,
ст. l2l-б

}Курнал облiку трудових
договорiв (KoHTpaKTiB, угод),що замiнюють
розпорядження з кадрових
питань
Журнал облiку особових
справ працiвникiв селищноi

Журнал oOnffi
iнструкчiй працiвникiв
селищноi

75 р.
ст. l2l б

5р,
ст, 12 l -б

75 р.
ст,527



1 2
Жvr"r.,

3 404-36 5"-lJ уrrgJl PVLU lIJаЦI] ЗаЯВ,
надiйшли до секторуЖурнffi

lцо 3р,
ст. 1,2,2

04-з7
5 р,'

ст, 532б
короткострокових
вlдряджень працiвник
селишноi ради
Жу,рнал Й
посвiдчень про вiдрядження

-

Д ,r_,,

{rl

iB

04_3 8
чl 5р

ст.53 3

"l Iiсля закiнчення
журн,шу

04-39 l rл lл IIРИИМаННЯ-ПеРеДаЧi
справ сектору доВiДПовiдального за apxiB
пiдроздiлу

постijiно
ст. l 30

04-40 LIr rvlutrtlклатура
Безлюдiвськоi
(витяг)
ъ

справ
селищноi рали

3р,
ст, 1 12-в

l ltсля замiни новок)
та за умови
передавання справ до
архiвного пiдроздiлу04-4l

04-42

05. Вiддiл держl

5 - 01. {окументи щодо реес.

авноi реестрацii_-ъ-
грацiI aKTiB цIrвiл

0
н ого стану

05_01_0l

1 
саконодавчi та

i нормативно-правовi акти

IMiHicTepcTBa юстицii.

J 
Украiни та iнших вищих

/ 
органiв з питань ресстрацii

l 1пr,ч цивiльного стану
I (копii)
JвIти про державну
реестраuiю aKTiB
цивiльного
(щомiсячнi) сТанУ

Звiти. про йЙ;й
бланкiв свiдоцтв про i
державну ресстрацiю aKTiB i

цивiльного стянv l

flоки не мине
потреба

05_0l -02
Постiйно|

ст.297

05_0l -03
До лiквiдацii

селищноi рали2
ст, бI ГП

Наказ MiHicTepcTBa
lостицii Украiни

Jф2804/5 вiд
з1.12,20lз

05-01_04

i 
документи (навчальнi

l 
ПРОГРаМи, плани, довiдки,

i ',доrо.тi тощо) з питання

l 
Пlдвищення дiловоiквалiфiкачii посадовоi
особи органу лержавноi
реестрацii akTiB цивiльного
стану

5 р, EIlKl
ст.5.]7

l

т-



05_0I _05

!окуменЙлuкументи (доповiднi
записки, довiдки тоrцо)
цlльових та контрольних
перевiрок дiяльностi op.u"y
ДАцс
селищноI ради 

ВиконкоМУ

5 poKiB ЕПК

05_01-06

закладом охорони здоров'я

{окуменr" ---@ЙЙЙ
медичноi консультацiйноi
KoMicii' про пiдтвердження
факту народх(ення дитинипоза закладом охорони
здоров'яl модичнi довiдкиnpo перебування дитини
ПlД НаГЛядом лiкувального
закладу (форма М l03-1/О), Пред'явленi длядержавноi реестрацii
.|ародження дитини у разiiT народження поза

Протяr.ом*
поточного

мiсяця

Зберi.аютьЙБ
кlнця поточного
мiсяця пiсля чого
передаються до
районного вiддiлч
дрАцс

05_0I-07

!окумен.ги
Подружжя,

лержавноi' реестрачii

сурогатноi MaTepi про згоду
на запис
батьками o"r"",i"iЖЖ;
про
спорiдненiсть 

*T##I
(MaTepi чи батька) з плодом
ТоЩо), пред'явленi для

народження дитини при
застосуваннi

репродуктивних технологiй

Протягом*
поточного

мiсяltя

пiсля чого
передаються до
районного вiддiлч
дрАцс

05_01-08

(ЛОВiреностi), заяви про
перенесення строку, щодопроведення державноI
реестрацii шлюбу за
межами вiддiлу, рiшеннясудiв, переклади
паспортних документiв,квитанцii про сплату
ДерЖмита тощо) проДер)каВнУ p...rpnцi,o
шлюбу

Протягом
поточнOго

мiсяця

ЗберiгаютЙяБ
кiнця поточного
мiсяця пiсля чого
передаються до
районного вiддiлу
дрАцс



05-01_09

поточног0 мiсяця пiсля чого
псредаI0,1,ься до раilо| lного
вiддiлу Дl)АtlС

05_01 _ 1 0
AKToBi записи
народження потOчною lrtiсяця пiсля чого

передаIоться до районного
вrддrлу ДРДЦС

05-01-11
Алфавiтний поках(чрIк дозаписiв проактових .Щоки не оrrr," зберiгаlrнlr вЙЙulББ

lta засiданнi ЕПк Дер)|(авIlого
apxiBy XapKiBcbKoi областi
(протtlкол вiл 23.04,20 l 4 Лs4

05-01- 12
народх(еFIня
М 1 03/о)

(форма
Протягсlм
поточнOго

мiсяця

зберiгаrоrься до kiHtц
пOючпого мiсяця пiсля чого
перелаються ло районного
вiддiлу ДРАЦС

05_01- 1 3

державIIу
народжеI{ня

дитини вiдповiдно до ч.1cTaTri l35 Сiмейного
кодексу Укратни

Протягом
поточнOго

мiсяця

3берiгаються до кiнrц
поmчноIo мiсяця пiсля чого
передаються до районного
t i,lцiлу ДРАЦС

05-01_ 14

Заяви батькiв про згоду на
визначення
власного iMeHi, по батьковi

нотарiально
посвiдченi довiреноЬтi, шо
пiдтверджуIоть
повноваження
представника для подання
вiдповiднот заяви; копii
рiшень органiв опiки й
пlкJIування щодо
визначення прlзвища,
власного iMeHi, по батьковi
дитини

Про,rягсlпл
поточного

мiсяця

зберiгаю.гься до kirrrц
по,lхlчtlоIо tttiсяtц пiсля чою
передаються до раfi онного
вiддiлу ДРАЦС

05-0l - 15

ресстрацiю шлюбу осiб, якi
не зlявил ися у призначениЙ

день
Протягопt*

поточного
мiсяця

Пiсля чою псредаються до
районного вiддiлу ДРАЦС

4
Протягопl
по,гOчнOго

,ltiсяця

5

смерть тощо), якi е
пtдставою для ре€страцii
cMepTi

/1опl,r.,riЙ** ("Йr}r,*;
luiдоцтво про cNfOpTb,



l ) 3 4 5

05-01_ 1б

корlнцt довiдок про
призначення допомоги на
дiтей одиноким матерям,
виданих виконкомом
селищноi рчд"

3р,

ст. lбГП

05-01 _ l 7
AKToBi записи про шпюб Протягом*

поточrIого
мiсяltя

Пiсля чого передаються до
районного вiддiлу ДРАЦС

05-0l - l8
алсравlтний покажчик до
актових записiв про шлюб

flоки не мине
потрс:ба

Строк зОЪр;ганБ"ББоЙБ
tta засiданtti ЕПК !ержавного
apxiBy XapKiBcbKoi областi
(протокол вiд 2J,04,20l4 No al

05-0l- 19
AKToBi записи про смерть Протягом*

поточного
мiсяця

*.._-
Зберiгаються до кiнLц

поmчного мiсяrц пiсля чого
передаються до районного
вiддiлу ДРАI]С

05-01-20
Алфавiтний покажLIик до
актових записiв про смерть

!оки не мине
потрс:ба

Строк зберiгання встановлсно
tta засiданнj ЕПК !ержавного
apxiBy XapKiBcbKoi област.i
(протокол вrд 2J,04,20l4 jirg 4)

05-0l -21

Списки паспортiв громадян
Украiни, пiльгових
посвiдчень, вiйськово-
облiкових документiв,
зданих у зв'язку з
державною реестрацi€ю
cМepTi, або повiдомлення
про ix непередачу

lp.
ст. З8

гп

05_01_22

Повiдомлення про
направлення паспортних
документiв iноземцiв, якi
померли, про державну
реестрацiю cМepTi
iноземцiв

lp.
ст. з9

05_01-23

повiдомлення про
померлих осiб, у тому
числi дiтей, що подаються
органам соцiального
захисту населення

lp.
ст. 33

05-01-24

itopiHlti довiдок для
отриN,{ання допомоги на
поховання, виданих
виконавчим KoMiTeToM
селищноi рали

3р.
ст.37

05-0l -25

Листування з вiддiлами
ДРАL(С, державними
органами з питань
державноi реестрацiТ aKTiB
цивiльного стану

5р. ЕПКl
ст.22



1 )-
Реестри Опч"iБlЫЙЙ
ВИДаНИХ виконавчи
KOMiTeToM селиllтнпi' 11я пIi

и

3 4

05_0t -2б

:)

.?J р.,
ст. б5

Строк зОеДЙЙr-
встановлено на
засiданнi Епк
!ержархiву
XapKiBcbKoT областi
(протокол вiл 

l

23,04,201а р. Jф а) 
I

05-01-27

<

3р,

видатковi накладнiпiдтвердження пр(
прийняття бланкiв свiдоцтв

05-0l -28
книга облiку бланкiв
свlдоцтв про народження

ъКнига oOni*y --БЙБ
свlдоцтв пDо c]иenтL

Ло лiквiдацii
Ради1
cT.5l

05_01-29 до лiквiдацii
ралист, 55

05_01-30 Книга облiку бланкiв
свiдоцтв про шлюб

)Itурнал р...rрЙПЙ, npo
ДеРХ(аВНУ реестрацiю
народження вiдповiдно доч.l cTaTTi 135 Сiмейного
кодексу Укоаi'ни

!о лiквiлачii
радрI
ст. 52

05-0l _3 
1 3р.

ст. 70

05-01-з2

}Курнал ресстрацiТ заяв провизнання батькiвства,
невизнання чоловiка
(колишнього
батьком дитини

чоловiка)

3р.
ст,71

05_0l _3з
/курнаJI облiку заяв про
ДеРЖаВНУ ресстраuiю
шлюбч
Акт про п.ffi
державноi реестрацii aKTiB
цивiльного
зiпсованих свiдоцтв 

СТаНУ 

]

3р,
ст.72

05_01-34 !оки не I\{ине
потреба

Строк зберiгання
встановлено на засiданнi
ЕПК !ержавного apxiBy
XapKiBcbKo'|' областi
(протокол вiд 23.04,2О l 4

р. J'lb 4)

05-01-35

лI
св
хв

:r" передачi бланкiв
lдоцтв на час вiдпустки,
ороби, тощо !оки не мtине

потреба

Строк зберiганп, -
встановлено на засiданнi
ЕПК !ержавного apxiBy
XapKiBcbKoi' областi
(протокол вiд 23.04,2Ol 4
р.Jф 4)

05_0l _36

Акт про передачу справ зпитань дiяльностi
державноi реестрацii aKTiB
цивiльного стану на час
вiдпустки, хвороби, тощо

!оки не мине
потреба

Строк зберiгання
встановлено на
засiданнi Епк
!ержавного apxiBy
XapKiBcbKoi областi
(протокол вiд
Ц.042014 р. ]ф 4)



05-02_0l Закони Украiни, постаrIови
Кабiнету MirricTpiB
Украiни, Укази та
Розпорядження Президента
Украiни, iншi нормативно-
правовi акти tцодо
державноi ресстрашiТ прав
на нерухоме майно та
державноТ реестрацiТ
юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприсмцiв (копiТ

!оки не мине
потреба

05-02-02 Положення про вiддiл
державноТ реестрацii
БезлюдiвськоТ селищноТ

и (копiя

Доки не мине
потреба{'

*Оригiнал

зберiгаеться з

рiшенням про
затвердження

05_02-03 Посадовi iHcTpyKuiT
працiвникiв вiллiлу
дерх(авноi реестраuii
БезлюдiвськоТ селищноТ

5 poKiB*
ст.4З

*пiсля замiни
новими

05_02_04 Розпорядження селищного
голови щодо дiяльностi
вiддiлу державноТ
реестрашiт Безлюдiвськот
ýДищноТ ради (копiI

Доки не мине
потреба*

*Оригiнал

зберiгаеться у
загальному вiддiлi

05-02-05 Iнформаuiйнi
технологiчнi
адмiнiстративних

та
картки
послуг

Доки не мине
потреба*'

*Оригiнал

зберiгасться з

рit_tlенням про
затвердження

05-02-06 Справи суб'сктiв звернення
копll

05_02-07

щодо надання
з Щержавного
речових прав на
майно

iнформаuii'

реестру
нерухоме

frокументи (заяви, листи,
довiдки, квитанцiТ, iнше),
що Не долучаються до
реестрацiйноТ справи
нерухомого майна, у разi
коли за результатами
розгляду заяви прийгtято
рiшення щодо вiдмови в
такiй реестрацiТ; заяви

постанова кму
вiд 23.08,20lб Ns 553
п,88

Доки не мине
потреба



орГаl{аМиl оргагIаfutи
пtiсцевого сад{оврядуваIlпя,
пiдприемствами та
органiзацiями Bcix формвласностi, iншими
органами щодо державноi
реестрацii прав на
нерухоме майнота державноi реестрацii
Iоридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв

05-02-08
5 poKiB ЕПК
cl,.23

05-02-09 Журна;r , рее.rЙцiТ
звернень дJIя отримання
адмiнiстративних послуг
щодо державноi реестрацiт
прав на нерухоме майнота державноi реестрацii
юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

5 poKiB
cT,l24

05-02- l 0 Нопленклаrура справ
документiв з питань
дерiкавноi реестрацiТ правна Hep}D(oMe майно,
державноi реестрацiТюридичних осiб та
фiзичних осiб
пiдприемцiв (витяг
зi зведеноi номенклатури

3 poKlt*
ст. 1 12в

*пiсля замiни rlовою
та за у!(оtsи
передавання справ до
apxiBy ради

ffifu
зи.rllrtх осiб

05-0з-0 l

вiдомостi пй peecTpaffi
МlсЦя прожлIванпя
фiзичних осiб, якi
надаIоться до мiграцiйноi
служби

с,r,22
До надходлсення
талона зняття з

реестрачiI мiсця
прожива}IIlя в

05_03_02

Вiдомостi "Й знят.гя з
ресстрацiТ мiсця
проживання фiзичних осiбо
Якi надаIоться до
мiграцiйноi служби

05-03-0з

т\.бlдомостl про реестрацiюмiсця перебуъання
фiзичних осiб, якi
надаються до мiграцiйноi

3 роки
ст,25

3 poKl
ст.25



05-03_04

Вiдомостi прЪ ;"б"рцй
щодо яких встановленопостiйну нездатнiсть
пересуватися самостiйно,
та якi надаються до вiддiлу
ВеДеННЯ дерх(авного
реестру виборчiв апарату
районноТ державноi
алмiнiстрацii

Строк зберiгання
встаIlовлено на
засiданнi Епк

!ержавного apxiBy
XapKiBcbKoi областi

(протокол вiл
27,04,2016 м4)

05-0з-05

Рiдоrо.ri про громадян
УкраТни, заресстрованих за
мiсцем проживання, яким
протягом звiтного мiсяця
виповниться 18 poKiB, таякi надаються вiддiлу
ведення державного
ресстру виборчiв апарату
районноi державноТ
адмiнiстрацii

Строк зберiгання
встановлено на
засiданнi Епк
Державного apxiBy.
XapKiBcbKoi областl
(протокол вiл
27,04,20lб м4)

05_03-0б

Вiдомостi про р...rрuцЬ
мlсця проживання
фiзичних осiб, якi
надаються вiддiлу ведення
державного реестру
виборцiв апарату районноI
державноТ адм i нiст,рацiI

Строк зберiганЙ
встановлено на
засiданнi Епк
Держ.авного apxiBy.
XapKiBcbKoi областl
(протокол вiд
27.04,2016 м4)

05_0з-07

вiдомостi про зняття з

ресстрацii мiсця
про}кивання фiзичних осiб,
якl надаються вiллiлу
ВеДеННЯ державного
реестру виборшiв апарату
районноТ державноТ
адмiнiстрацiт

Строк зберiгання
встановлено на
засiданнi Епк
ffержавного apxiBy
Харкiвськоi областi
(протокол вiл
27 .04,201б J\ъ4)

05-0з_08 Картка ресстрацii особи 75 poKiB 8 ЕКП

05-0з-09 Адресна картка особи 75 poKiB IlЕКП

05-03- 1 0 реестрацii мiсця
вання фiзичних осiб

Заяви про зняття з

05-03_1 l
Заяви npo р.Йфui,Б ri.,r,
проживання фiзичних осiб

05-03_ I 2
Заяви npo ре.БрацiБЙ.цо
перебування фiзичних осiб

1
3 4 5

З роки

3 роки

3 роки

З рок.и

3 роки8
ст,26

3 роки8
ст,26

3 poKl,t8

ст,26



l ,,

]r 3 4

05-03- l з

,J уtl,сцl реестрацli
документiв
адмiнiстративнi
правопорушення

про
3 рокиl
ст,122

05_0з_ l 4
Журнал облiку заяв про
зня,rгя з реестрачiТ мiсця
ПроЖивання фiзичних псiб

3 роки8
ст,30

05-03- 1 5

,lкурнал облiку заяв про
мiсцяреестрацiю

проживання dliзичних псiб

3 роки8
ст.30

05-03- l б
/t\урнал облiку заяв про
реестрацiю мiсця
перебування фiзичних осiб

3 роки8
ст.30

05-03_ 17

/курнал видачi довiдок про
ре€страцiю мiсця
проживання/ перебуваrrня
та зI-Iяття з реестрацiI мiсця
проживання фiзичних оr:iб

3 роки8
ст.З0

05-03- 1 8

/\урнал ресстрацiТ заяв
надання довiдок

про
про

ресстрацirо мiсця
проживання/перебування
та зняття з реестрацiТ мiсця
проживання фiзичних осiб

З роки8
ст.30

05-03_ l 9

/курнаJI реестрацiТ вхiдrrих
повiдомлень про зняття з

реестрацii мiсця
проживання особи

3 роки8
ст,30

вiднос:и0б - {окументи вiддiлу земельItи та комуна льноi власностi

06-01

ъ ъ
l 
l lостанови, рiшення,

l розпорядження вищих
| ОРГанiв влади та мiсцевого
I

J 
СаМОВРЯДУВаННЯ З ПИТаНЬ
роботи
(копii)

землевпорядника

т-

Доки не мине
потреба

0б_02

локументи (протоколи,
рiluення, заяви) поданrrя) про
роботу KoMiciT з регулювання
земельних вiдносин

Постiйно
ст. l4a

0б-03

l lоложення про вiддiл
(копiя)

Доки не мине / 
*ОригlнмiБДБББ

потребаt 
| 
зрiшеннямпро

l затвердження у
| протоколi Виконавчого

_- l KoMiTery 
]



l _ъ2
Посадовi --------- ,--.--.--.--.---_

пРаЦiвникiв Bi п пi пr, ):::чI-"
ll

3 4
0б_04

5
5 р.*
ст. 43

06-05

1Jrистування з дерЖаВНИМИ
ОРГаНаМИл органами
мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами 

та
органiзацiями Bcix формвласностi, iншими оргаFIами
щодо питань комунальноТ
власностi та земельних
вiдносин

5 р, ЕПК
ст,2I3l

0б-Oб
/I\урнал реестрацiТ договорiв
оренди землi

zКУРНЧ РесстрацiТ громадян,
яким безкоштовно передано
земельнi дiлянки у власнiсть

50 poKiB
ст,2136

06-07

l lостiйно* *Строк зберiгання
встановлеIlий на
засiданнi Епк
{ержавного apxiBy
XapKiBcbKoi областi
(протокол вiл
15.04,2009 р, М З)

)подарстваRо_кпмч

07_0l

розпорядження ПрезидентаУкраiни, постанови
ВерховноТ ради, постанови i

розпорядження Кабiнету
MiHicTpiB Украiни (копiТ) " 

1

l

т-
!оки не мине

потреба

07-02
rlшення cecti Безлrодiвсьt<оi
селищноТ рuд" (копii')

!оки не мине
потреба

07-03

l 
лOручення та розпорядження
селищного голови,
ДОкУменти (ловiдцц, огляди,
доповiдi) з виконання
доручень та розпоряджень
(копii)

ffоки не мине
потреба

07 -04

l Iоложення про вiддiл
житло во- KoIlfyH аJIьно го
господарства (копiТ)

!оки не мине
потреба*

*Оригiнал зберiгасться
3 рlшенням про
затвердження

07-05

I ltlсадовl iHcTpyKrlii
працiвникiв вiддiлу житлово-
комунального господарства
(копiТ)

5 poKiB
ст. 43

пiсля замiни новими



Квартальrri ;л.нид\.'qрIаJIьtlI плани робо'гиВiддiлу }китлово_
комунального господарства

lp.
cT.16I

господарства про виконання
потоIIних планiв

1р,
ст,299

Рiчнi звiffi
комун€Lльного господарства
про виконання поточних
планiв

1р.
ст.299

Лисryванr" rБ"овних питань
дiяльностi iз структурними
пiдроздiлами ..п"щrrоi. ради,органiзацiями та
пiдприсмствами (копii)

5 р. ЕГIК
ат,22,2З

документiв (листiв, звернень
громадянl 

.щепутатських
звернень)

З роки
ст. l22

5р.
ст, l24

Бзлюдiвськоi
(витяг)

справ
селищноi ради

Номенrсгrаryра
3 роки*
ст. 1 12

*пiсля замiни новими
та за умоllи

передавання справ до
архiвного пiдроздiлу

ВерховноI Ради Украiни;
постанови, рiшення, iншi акги
KoMiTeTiB i комiсiй Верховноi
Украiни; ук€lзи, розпорядженtulПрезидеrrта Украiни;
постаI.Iови, розпорядкенI{я
Кабiне,ry MiHicTpiB Уrсраiни,
MiHicTepcTB Украihи (копii)

08_0l

lJоки не I\1ине
-*потреOа

Що стосуtоться
дiяльностi вiддiлу -
постiйно

l

07-06

3 4 5

07-07

07-08 lp.
ст. 16l

07-09

07-10

07-1 1

07-12

07_13



l ,,

!епартаменту -rffiHOO
туризму ХаркiвськоI обласнс
державноI адмiнiстрачiТ
ocHoBHoi дiяльностi т
начальника Управлiння I

:ПРu.u.з" молодi та .noprj
1копttJ

la

i

li
з

nl

3 4

08-02

5
{оки не мине

потреба*
Що стосуються

дiяльностi вiддiлу
постiйно

08-0з
r rOJIоження про вiддiл
культури туризму та спор,гу
( копll)

Посадовi
працiвникiв вiддiл
туризму та спорту

iнструкцii
культури

{оки не мине
потреба

Оригirrал
зберiгасться з

рiшtенням про
затвердження

08-04
5р,

Ст,43
Пiсля замiни нБйй

08-05
r rлани роботи пiдвiдомчих
закладiв культури туризму та
9порту (копii)

Доки не мине
потреба

08_06

IJl\tjap l,itльнl плани роботи
вiддiлу

1 piK
ст.lбi

08-07
rlчнl плани роботи вiддiлу
культури туризму та спорту

Постiйно*
ст. 1 57-а

-За наrв"йГ-
вiдповiдних звiтiв - 5

р.

08_08 rlчнl звlти роботи вiддiлу
куЛЬТУDи тvпиlмv тя rrгтл?-\т\/

Постiйно
ст,296-б

08-09
l'lLIHI ст.атистичнi звiти
вiддiлу .га закладiв культури

Постiйно
ст, 302-б

08-10

rlчний звiт <Пам'ятки
культурноi спадщини)
(форма 1-ПКС)

ПостiйгIо
ст,296-б

08-1 l

l локументи
!ержавноi
розвитку
iнформацiТ,

ъ
!окументи

про хlд виконання
програми

культури (звiти,
ловiдцц)

(рiшення,
протоколи, акти, баланси,
висrIовки тощо) про
створення закладiв культури,ix реорганiзацii, лiквiдацii,
перейменува[Iнttl,
передавання з о/]нiсi систе]\4и
до iншоI

Постiйно
ст,296-б

08-12

Постiйно
ст. З5



08-1з

!окументи Й
iнновацiйних
культури
вказiвки,
iнформацii,

створенню
закладiв

(методичнi

рiшення,
соцiальнi

Постiйно
ст.3.5

0в-14

оглядах, тощо

програми, списки, довiдки,
звiти, протоколи журi, n".."j
про органiзацiю, проведення i
УЧасТь у всеукраiнських
конкУрсах, виставках,

постiйно ст.
64-а

висновки, звiти) про
проведення KoHKypciB на
право отримання грантiв

Постiйно
ст.795

08_1б

!ОКУМенти (сценарii, ппu"ц
програми та iншi) по
органiзачii та проведеннIо
свят, пам'ятних дат i масових
заходiв у Безлюдiвськiй
селищнiй радi.

Постiйно
ст. 795

08-17

програми,

роботи
i дозвiлля,
колективiв

стулiй,

сrценарii, звiти)
чентрiв культури
ансамблiв,
самодiяльностi,
музеТв

!окуменrи (пла"и, Постiйно
ст, 795

08-18

!окр,lенти (доповiдi,
стенограми, протоколи, тези
доповiдейl запрошеннrI,
рекламнi проспекти, TeMaTlHHi
фотоальбоми, вiдеозаписи) про
органiзацiю i проведення
професiйнrх свят, врr{ення

5 р, ЕПК
ст, 66-а

08-19

!окументи Й проведенню
благодiйних акцiй (логовори
дарування, акти приймання-
передавання 1_1it.tних речей,зобов'язання, доповiдrri
записки, довiдки, плани,
звiти)

Постiйно
ст,69l



08_20 плани, звiти, акти, довiдки,
рекомендацiТ) щOд0
ВсТаноВленнЯ кчльтvпни.\.

;;й;;;t - ;,., J;ii;;n' "

постiйrrо
ст,62

Щокументи (д*ЙЙ *й
ДОПовiдi, огляди) по
пров_еденню нарад i ceMiHapiBз обмiну досвiдом роботи
закладiв культури, туризму та

Постiйно
ст, 19

08-22

.Щокументи (акти, приписи,
висновки, довiднi записки,
довiдки) комплексних
перевiрок дiяльностi вiддiлу
культури, туризму та спорту

Постiйно*
ст. 7б-а

*При 
налходlп.*Ио

одного державного
apxiBy або архiвного
вiддiлу MicbKoT ради на
зберiгання приймають-
ся документи вiд орга-
нiзацii', що здiйснюе пе-

!окументи (договори, угоди,плани, звiти, ловiдбц) про
культурне спiвробiтництво з
мlжнародними органiзацiями
i спiлками)

Постiйно
ст, 906

08-24

!окументи (акти, приписи,
висновки, довiднi записки,
ДОВiдкц) контрольних,
тематичних перевiрок
окре.мих напрямiв дiяльностi
вlддlлу культури туризму та

5 р. ЕПК
ст,77

08_25

Щокументи (акти, приписи,
висновки, довiднi записки,
Довiдкц) контрольних,
тематичних перевiрок
окремих напрямiв дiяльностi
закладiв культури туризму та

5 poKiB ЕПК
ст.77

Паспорт .оцiuл**
культурного розвитку
Безлюдi вськоТ селищноТ рuд"

Постiйно
cT.54l

Програма .оцiапu"*
економiчного розвиткукультури БезлюдiвськоТ
селищr{оi'рuд"

Постiйно
ст.1 46-а



l )
л

08-28
Спr 3 4 5у ччrwl рflv-лJ Jl ь l ypнl
Паспорти заклалiп к.,,

Постiйн-Б--
ст. 541

08_29
l\1чlсрежа закладiв культури
БеЗЛЮДiВськоi' сепиIIIнлi' no -,,

Постiйно
ст, 33-а

08_30

_ - ---.л._д{rlчr Р(lЛrl
лналlз
економiчного 

wwцr'l'JlbH'-

Б езлюдi в. r-"Т ..n "',XTTJ;
lсторичнi довiдки про бrБлi
та споруДи селиIIIЯ ]'Я nTznrlni-

I lостiйно
ст, l 48-а

08_з l l Iостiйно
ст. l487

08-32
I ематичнl дlьбоми
фотографiй, закладiв
кУлЬТУри у селиIIIнiй пяr,i

l]остiйно
ст,. 60

08-33 tэlдеодокументи закладiв
Ц/льтури у селиIIIнiй пяпi

l lостiйно
ст, б0

08-34
Фптпя пr_6

культ
селиU

wrpv\.rlvly] ilU llРUtsеДеННЮ
'урно-масових заходiв у
rнiй радi

Постiйно
ст, 60

08_35

бtдеодокументи по
проведенню культурно-
масових заходiв у селищнiй
радi
Вiтальнi Йтелеграми з приводу
ювiлейних дат колективiв тЬокремих працiвникiв
кУлЬТУри ТVl]изМV тя пгIr,\hтr,

Постiйно
ст, 60

08-зб

'Урядовi, 
що

належать видатним
митL(ям - постiйно

l plK
ст,67

08_з7

Jвернення (пропозицiТ, заявио
скарги) громадян та
ДокУМенти з Тх розгляду, щомiстять пропозицii про
cyTTeBi змiни у роботiзакладiв культури або про
усунення серйозних
цедолiкiв та зловживань

Постiйно
ст, 82-а

08-3 8

aJtsернення (пропозицiТ, заяви,
скарги) громадян особистого
та другорядного характеру та
документи з iх розгляду

)р.
ст, 82-б

'У разi
неодноразового

звернення - 5 р.
пlсля останнього
звернення

08-39
Запити "i гrуЙt.*у
iнформацiю .га вiдповiдi ,Ь
цих

5р,
ст, 85

08_40

I lриимаJiьно-здавальнi акти з
yciMa додатками, складенi в
разi змiни керiвникiв вiддiлу
культури туризму та спорту

Постiйно
ст, 45-а



l ",

Ппт,rй
3 4

08-41

5д .r...rlYlс.JlDлU-JлаваJIЬIJI акТи Зyciмa додатками, складенi в
разi змiни посадових та
матерiально вiдповiдальних
осiб вiддiлу культури
ТуризМV та спппт\/

Jp.
ст.45-б

'п._-----l-
l llсля змlни посадових

та матерiальнс.t
вiдповiдальних осiб

08-42

ffiлul uбuри Про спlвпрацю з
громадськими об'еднаннями
ф iзкультурно-спортивноi
напDавленостi

Постiйно
ст.62

08_43

Листуванr" . l.napTaмeнTo
культури
XapKiBcbKoi

' туризм
обласнt

i 
державноI алмiнiстрашiТ .I

| 
Управлiнням у справа

l 
молодl та спорту з основн(

l дtяльностiъЛистуванпrЙ
та мiсцевими органамI
державноi влади, органам]
мiсцевого самоврядування 

:основних (профiльних
питань дiяльностi

Jlистування з пiдвiдомчимk
закладами з питань ocHoBHol
дiяльностi

м
ry

эТ
,а

х
li

и

l

5 р. ЕПК
ст,22

08-44

5 р. ЕПК
ст,22

0в-45
5 р. ЕПК

сl,,23

08-46

пJrиulуtsання про органiзацiю
та проведення свят,
пов'язаних iз ювiлейними
ДаТаМИ органiзацiй та
окремих осiб

3р.
ст,797

08-47

д\урнал реестрацii договорiвпро спiвпрацю з дитячо-
юнацькими спортивними
школами та громадськими
органiзацiями фiзкультурно-
СПОРТивноТ наппа в пеногr"i

!оки не мине
потреба
ст.941

08-48 /курнаJI реестрачii вхiдноТ
кореспонденцii
Журнал р.uffi
дц)еспонденцii

3р.
ст,l22

08-49 Зр,
cT.l22

08-50 }курнал контролю виконання
ДОКуп4gt{li,ъ
Журнал р.ffi
кореспонденцii пропозицiй,
заяв, скарг громадян

3р,
ст, l23

08_5l 5р.
ст, l24



l l7

I 
лtУрнал ресс.грацii приЙом-

l Громадян керiв}Iицтвоп
|вlддlлу
ЛtУРТал ресстрацiТ телеграм
телефонограм, факсограм

_еЛектронних повiлом пешL

Y

з 4

08-52
3р.

ст,125

08-53
ст.

1 piK
126

08_54

ттfluменклатура справ вiддiлу
культури, туризму та спорту
(витяг)

3 р.*
cT.l12B | 

"Пiсля 
замiни нБими

та за уIчIови
передавання справ до
архlву установи

09 - {окумеItти вiддi.llу corl ального захистy ti а(эелецня

09-01

Jакuни, ПОСТаНОВИ, IJаКаЗИ,
розпорядження, iшшi
нормативно-правовi акти
верховноi Рuд" Укратни,
Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
Президента УкраТни, iro,""
органiв влади з питань, щостосуIоться компетенцiТ
вiддiлу (копii)

,Щоки не мине
потреба

09-02
llоложення про вiддiлсоцiального захисту
населення (коцii)

/]оки не мине
потреба

Оригiнал зберiгасться з

рlшенням селищноi
Ради

09_03

I lосадовl irrструкцiiпрацiвникiв вiддiлусоцiального захисту
населення (копii)

{оки не мине
потреба

Оригiналlл
зберiгаlоться у ceKTopi
управлiння персон.rлом

09-04
llрограми та заходи по
соцiальному захIIсту
населення (копii)

,,Щоки не мине
потреба

Оригiнал зберiгаеться з

рiшlенням селищноi
Ради

09_05

Рtшення селищноi ради,виконавчого KoMiTeTyселищноТ puo",
розпорядження селищного
голови з питань дiяльностi
вiддiлу (копii)

,Щоки не I\fине
потреба

09-0б

Протоколи засiдаru, pi"r*,*
комiсiй iз пр!IзначенI{я lзсiх
видiв державноТ соцiальноТ
допомоги

5 р.'
ст,67З

'З питань призначення
державноI соцiальноi
допомоги iнвалiдам з

дитинства та дiтям-
iнпяпiпял" - ?ý n

09-07
Рiчнi звiти, таОлЙцi та
зведення про соцiальну
роботу вiддiлу

Постiйно
ст.302б

Y

09-08
Кварта-пыti звiти, таблиlli та
зведення про соцiаJIьну
роботу вiддiлу

3р'
ст.302г

' 
?u |io.yrnocTi рiчних,

пlврlчних - пост.



1

й *бr"цi *
зведення про соцiалылу
роботу вiддiлу

3

09_09

4 5

1 р,'
cT.302r

'За вiдсугltос.Т 
р i 

"Гих,пlврlчнrх, квартаJIьних
- пост.

09_10
D

)р.
ст.82 б

*У 
разi tlеодноразоuо.о

звернення - 5р. пiсля
останrIьOг0 рOзгляду

09-1 l

Jrл\,rубання з органlзацlяIч{и,
установами, пiдприемствами
та юридичними, фiзичними
особами, що с.госуеться
роботи вiддiлу

5р.
cT ,22
ст.2З

09-12
Jlистування про надання Bcix
видiв державноi соцiшrьrrоi
допомоги

Зр.
ст.694

09-13

журнал облiку громадян, якIо(
обслгlrговуе вiддiл соцiальноТ
роботи Безлподiвськоi
селищноТ ради (надання
соцiальцих послуф безоплатно

5р.
cr,,700

09-14

Журнал облiку громадян,
яких обслуговуе вiддiлсоцiальноi роботи
БезлюдiвськоТ селищrlоi рчл"
(надання соцiальних послуг)
платно

5р.
ст.700

09_15

Журнал реес..рацii
приймання заяв i документiв
для приз}Iачення ycix видiв
соцiальноi допомоги

5р,
ст.700

09-1 6
Книга реес.грацiТ заяв Й
визначення в будинок
iHTeoHaT

5р.
ст,700

09-17

}Курнал облiку громадян
пiльговоi категорiI:
лiквiдаторiв aBapiT на ЧдЕС,
УБД в АТО

3 роки
ст. l 23

09_18

журнал видачi довiдок та
повiдомлень з призначення
Bcix видiв соцiальноi
допоN{оги

3р.
a,,Q2

09_19

Журнал реестрачii заяв i
докумеIIтiв для призначення
компенсацii громадянам,
пострах(д€tJIим внаслiдок
aBapii на ЧАЕС

5р.
ст.700



09_20

житлом внутрiшньо
перемiщених осiб, якi
захищаIIи незалежнiсть,
cyBepeHiTeT та територiальну
цiлiснiсть Украiни

справ з питаIJь цiльовоговикористання коrптiв
соцiальних виплат

09-22

XapKiBcbKoT областi осiб, якi
брали участь в
антитерористичнiй операчii
чи здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiональноТ
безпеки i оборони, iз вiдсiчi i
стримування збройноТ агресiТ
росiйськоi Федерацiт в
Щонецькiй та Луганськiй

курортних закладiв

у районах iT
проведення, членiв Тх сiмей
та членiв сiмей загиблих
часникiв бойових дiй

09-2з

Журнал облiку осiб зiнвалiднiстю загаJIьного
захворIованFuI, осiб з
iнвалiднiстю з дитиFIства,
BeTepaHiB вiйни та осiб, на яких
поширюеться дiя Законiв
Украiни uПро стаryс BeTepaHiB
вiйни, гарантiТ ix соцiального
захисту) та uПро жертви
нацистських переслiлувань)),
посlраждалих уласникiв
|gЕоr*оцiI Гiдностi

5 poKiB
ст.700

09-24

жи],лом деяких каr.ег.орiй
осiб, якi бра;rи участь у
бойових дiях на територii
iнших дерх(ав, а також членiв
Тх сiмей

Журнал облiку забезпеченБ 5 poKiB
ст.700

Журнал р...rрuцii



l |__l----,l2

09-25

3 4
/курнал облiку забезпечення
житлом деrIких ка.гегорiй
осiб, якi брали yLIacTb в
Револtоцii Гiдностi, а також

5 poKiB
ст,.700

09-26
пOменклатура справ вiддiлусоцiального захисту
населеннrI (витяг)

лiJ роки.
cT.l l2 в

"Пiсля замБ"ййй
та за уil!ови

передавання справ до
apxiBy установи09-2,7

09_28

09-29

10 - ЩокумеIIти вiдлi.llу apl iTeKTrFри та мiстоб1

l д*" ," nn"*
| потреба

10-0l

Закони УкраТни, У-*r,
розпорядження Президента
украihи, постанови
Верховноi ради, гIостанови i
розпорядження Кабilrету
MiHicTpiB УкраIlrи (копiТ)

l0-02
Розпорядження голови
облдержадмi Hi страцii (коп ii)

/]оки IIе мине
потреба

10_03
РозпорядженIIя голови
_рФдержадм i н iстрацii ( копii)

/]оки }Ie Illине
потреба

1 0-04

!оручення голови
облдержадмiнiстраrцiТ та
райдер жадм i н i стр ац i Т,

документи (довiдки, огJIяди,
лоповiдi) з виконання
доручень (копii)

,Щоки ,не мине
потреба

l0-05

!епутатськi запити, звернен-
ня громадян (пропозицii,
заяtsи, скарги) та документи з
iх розгляду

5р.
ЕПК ст.8

10-0б
Положення про вiддiл
архiтектури та
плiстобудува}Iня (копiя)

[оки не мине
поlреба

Оригiнали
зберiгаються
пiд рiшенlrями
cecii селищноi ради

10-07

I lосадовi iпструкцii
працiвникiв вiддiлу
архiтектури та
мiстобудування (копii)

jip.

Ст.43
lliсля замiгtи новими

l0_08

Квартальнi плани роботивiддiлу архiтектури та
мiстобудуваrIня

lp.
ст. l61

l



l l",

-

I rlчнl плани роботи
архiтектури

цjстобудування
rlчнl звiти
архiтектури
мiстобудування
виконання поточних гI

I]lддtл,

Ti

вiддiл)
т€

прс

3 4

10_09

5
lp,

ст. lбl

10- l0
l piK

с,т. 300

10_1l

l 
- ^r".':.:'""'' кOнкурсн(
KoMlcll з перелачi в оренд
об'сктiв спiльноi' unu."o.,
документи (довiдки, заяв,
тощо)

)1

у
i,

и

Постiйно
сi,, l4-a

l0-12

Dулlвельнl
забудови земельни""Н;:;I
та документи до tlих

ъ
МIiстобулiuпi ffi
обмехсення забудови
земельFIих дiлянок Tal
докумеIJти до них

Постiйно
cT,l418

l0-1з
Постiйно
cT.l4l8

l0-14

т-тr raultор-ги прив'язки
тимчасовоТ споруди та
документи до них

Постiйно
cT.l4l8

l0-15

JIистування з основнихпитань дiяльностi з
райдержадмi Hi страцi ею,
установами, органiзацiями та
пlдприсмствами (копiТ)

flоки не мине
по,rреба

l0-1б
д\урнал реестрацiТ видачi
булiвельних паспортiв

Постiйно
ст, |21 а

l0- 17

,д\урнал ресстрацii видачi
мiстобудiвних умов i
обмех<ень

Постiйно
ст, 121 а

l0- l8

I 
/курнал. ресстрацii' видачi
паспортlв прив'язки
тимчасових споруд для
здiйснення пiдприсмницькот
дiяльностi

Постiйно
ст, l2l а

10- l9
поменклатура справ
селищноi рчд" (витяг)

3 рокиЕ
ст. l12B

*Пiсля замiни noм"" ,u
за умOви передавання
справ до архiвного
пiдроздirгчl0-20

l0_2l



1 .,
3

l1 - {oKyMeIlTII cel(.

4 5

гol)y вiйськового обл ку

1 1-01

НаказиlЛiнiс@
Украihи, розпорядх(ення
районноi державноТ
адмiнiстрацii з питань облiку
вiйськовозобов'язаних iмобiлiзацiйноi роботи,
надiсланi до вiдома (копii)

!,оки
lle мине

-*поlреоа
ст. lб-а

'Що стосусiься
лiяльностi
територiальноi
грOмади - пOст.

I1-02
Списки
вiйськовозобов'язаних i

дризовниtсiв

:jp, Постанова КМУ вiд
07 .12,201б Ns 921

1 1-0з 75 poKiB
ст. 685

l 1-04
Постiйно
ст.525г

l 1-05

(-писки учасникiв бойових
дiй в Афганiстанi

Постiйно
ст.525г

11_0б

Листування з вiйсrккомuтапп"
з питань облiку призову
вiйськовозобов' язаних

1 piK
ст, 668

l 1-07

Акт про знищен}Iя карток
перврIнного облiку
призовникiв i
вiйськовозобов'язаних

3р.
CT.l l9

1 1-08
Картки облiку призовtlикiв i
вiйськовозобов'язаних

Jp.
ст. 670

пiсля звiльнення

l 1_09

Журнал облiку фarл".*Ь
перевiрок стану вiйськового
облiку призовникiв i
вiйськовозобов'язаних та
звiрянttя ix облiкових даних з
данимI.I райвiйськового
KoMicapiaTy

7 р." пiсля закiнченtля
журналу

постанова Кму
вiд 07. |2.2016 м 92l

1 1_10

Журнал звiрок карток
первиIIного облiку
вiйськовозобов'язаних iз
будинковими книгами
(книгамl,t реестрачii
мешканцiв)

3 р.'
ст. б7l



1 l,z
I 
/Курнал звiрок карток

| первинного облiку
вiйськовозобов'язаних i;
картками ф.П-2 юридичних
осiб, розтаuJованих на
територii громали

3 4 5

l1_1l

3р.
ст, 671

l 1_12

/курнал облiку тимчасово
непрацююtIих
вiйськовозобов' язаних

3р,
с,г. 67l

l1_1з

Журнал .б"Ф
вiйськовозобов'язаних, o*i
заявили про змiну стану
здоров'я та результати
медичних обстеженьъ

3р.
с,г, 67l

l 1_14

}Курнал peecTpauiT
результатiв оповiщення
вiйськовозобов'язаних i
призовникiв про iх виклик до
райвiйськкомату

3р,
ст, 67l

l1-15
Журнал реестрацiI порушень
правил вiйськового облiку
вiйськовозобов' язаними

3р,
ст.671

l 1-1б

поменклат,ура справ
селищFIоТ рuд" (витяг)

3 р.*
ст.1 12-в

*пiсля замiни новою та
за умови передавання
справ до архiвного
пiдроздiлу ради

1 1-17

l2 -foKyMeHTи з бюдrкетно-l
та бухгалтеDськогl

фiнансовоТ роботи
lфФсу

l2_0l

Закони, постанови,
розпорядження
органiв влади та
самоврядування,

рiшення,
ВИЩих

мiсцевого

стосуються дiяльностi
та виконкому (копiТ)

tцо

Ради

!оки не мине
потреба

Iнструкцii, методичнi
вказiвки та рекомендацiТ
фiнансових органiв з питань
бухгалтерського облiку i
звiтностi

flo замiни
tlовими
ст. 20б

12-02
Полохtення про
IJентрал i зовану бухгалтерi lo
(копiя)

!оки не мине
потреба

l2-03 Штатний розпис та перелiкЙ
змiн до нього

Постiйно
ст. 37а

12-04 посадовi iнструкчii (копiт) !оки не мине
по,греба

пiсля замiни новими



Постiйно
ст,. 193а

l2_05

бюджету спецiаJIьних та
iнших коштiв виконкому i
пiдпорядкованих 

установ,
органiзацiй, пiдприемств.

Постiйно
ст. l8lб

до нього
Постiйно
ст, l73 б

Квартальнi звiти про
виконання бюдхсету ради *За вiдсутностi

рiчних - постiйно
Щокуменr"-GББЙ
ДОПовiднi записt<и,
листування) гrо складанню та
виконанIrю бюджету

3р.
ст. l 75

!окументи (прЪтоколи, копii
розпоряджень, рiшень та
iнше) про встановлення
посадових окладiв i
персон€lJIьних надбавок до
9gробiтноi плати

*За вiдсутнiстБ
наказiв про
вQтановлення та
змlнення окладiв - 75
poKiB

ffокументи (копii *trЦ
вiдомостi, листи та iнше)
ЩОДО оплати листкiв
непрацездатностi, виплатч
допомоги з фондi
соцlального страхування
lокументи (суловi rr**,
ухваJIи, виконавчi листи та
iнше) щодо вiдрахувань iз
заробiтноI плати

доки не мине
потреба
Ст,З29

*Не меньше 5р.

12-1з оборотнi вiдомостi

За умови завершеннл пе-
ревiрки, органами
!ержаулитсlryжбrл за сукупни-
ми показниками фiнансово-гос-
подарськоi'дiяльностi, У разi ви-
никнення спорiв (суперечок),
поруtuення кримiнмьних справ,
вlдкриття судами проваDкення
у справах - зберiгаю.гься ло ух-
вмення остатоllного рlшення"flокументи, якi r,tiстять
lнформаuiю про фrнансовrоперачii, шо пiдлягають
фiнансово-му монiторингу,-

_} р.
ст, З20



l2-14
Акти про приймання,
передачу i списання майна i
матерiалiв

3а умови ruu.рr.i*rБ
ревlрки, органами
,Щержаулитсiryжби за сукупни.
ми пOказниками фiнансово-гос.
поларськоТ лiяльностi, У разi ви-
tlикнення спорiв (суперечок),
порушення кримiнальних ctlpaB,
вlдкриття судами провадкення
у справах - зберiгаlоться ло ух-
вiLлення остаточного рiшення
лOКУМенти. якi мiстять

lttформачiю про фiнансовiоперачii, що пiдлягають
фiнансово.му монiюрингу,-

Акти документальних ревiзiй
t перевlрок бюджетно-
фiнансовоi дiяльностi
викоFIкому ради

5р.
ст, з4l

Акти перевiрок каси,
стягненняправильностi

подsткiв та iнше
5р,

ст, З4l

Особовi рахунки працБ;"пЬ
ради i виконкому та ycTaI{OB,
шtо фiнаrjсуIоться з мiсцевого
бrоджету

75 р,
cT.3l7a

Розрахунково-платiжЙ
вiдомостi працiвникiв ради i
виконкому та установ, що
фiнансуються з мiсцевого
бюджету

l2-19

!окумегtти
описи, ак,Iи
вiдомостi)

(iHBeHTapHi

звiряльнi

iнвентаризацiю майна
товарно-матерiальних
цiнностеЙ

За умови завершен}ul пе.
ревlрки, органами
.I|ержаулитс.гryжби за сукупни-
ми пOказниками фiнансово-гос.
подарськоi дiяльностr, У разi ви.
никнення спорiв (суперечок),
пOрушення кримiнмьних справ,
в lдкритгя судам и провадх(сння
у справах - зберiгаються ло ух.
аалення ос mточног0 pluleнH.8
локументи, якi мiстять

iнформачiю про фiнансовiоперачii, шо пiдлягають
фitlансово-пrу монiторинlу,-

l2-20

господарськi договори

3 р,*
ст, З45

Зр,
ст, 3308

'' 
П i.п,,***iiБi]ЙIi]

говору, угоди 'За уrо.r'
завершення перевiрки, органа-
ми !ержаулитслужби за сукуп-
ними пока}никами фiнансово-
госполарськоi лiяльностi, У ptBl
виникнення спорiв (суперечок),
порушення кримiнмьttих справ.
вlдкриття судами провадк9ння
у справах - зберiгаються ло ух.
вмеtlня оста rочного рiшеtrня'!окументи, якl мiстять
iнформацirо про фrнансовiоперачii', шо пiмягають
фiнансово-му монiторингу,-
5р.



1

3 4
l2-21

5
t . --Jp.cT,l/5

l2-22
ЛUlUЕOРИ про повну
MaTepiaJIbHy вiдповiдальнi сть 3 р.*

c,r, З32

*пiсля звiльнення
матерiально-
вiдповiдапьноi особи

l2-2з З роки
с,г, 7l б

l2-24
Dиlt()навчl листи !оки не мине

псlтреба
ст, З29

tLIе меirьше 5'

l)э< l_(iльовi програми

Листування з фiнансовими
органами з питань фiнаrrсовоi.
i господарськоi дi яльностi

Листування , .r*-a
прокуратури та Дер>rtавноi l

фiскальLrоi'службиУкраr.ни 
l

постiйrrо
c,t,, l4ба

|2,26 3 роки
ст, 349

l2-27 5 р. ЕПК
ст.22,23

l2-28

ттJrиu l,ування про соцiальне
страхування та про наданняBcix видiв державноi
соцiальноi допомоги

3 роки
ст,.694

l2-29 Журнал ресстрацii листtii в
непрацездатностi 3 р,*

ст.739
*пiсля закiнчення

журналу

l2_30 книга видаткiв ради 3 роки*
cT.35l

За умови заверlltенм пе-
рев|рки, органами
.Щержауаитс.rryжби за сукупни-
ми пока]никами фiнансово-гос-
поларськоi лiяльностi, У разi ви-
никнення спорiв (суперечок),
пOрушення кримiнмьних справ,
8lдкриття судами провадження
у справах - зберiгаються ло ух-
вменllя ос]?точного рiшснrrя"loKyMeHTt, якl мiстять
iнформачiю про фiнансовiОперацli, що пiд.ля гають
фiнансово-vу монimрингу,-
)р.

12-з1
Книга облiку малоцiнного
iнвентарю i матерiалiв

| 3а учови завершенllя пе-

| ревIрки. 0ргана\{и

] Дсржаулrlтслужби la сук} I,1Hli-

l \ill IlUкilзн}lкаvи q)lнilнс(,8()-г()с-

l подарськоi дiяльtIосrI У patt lltt-

I lillKllcllllя сп(lрlts (cvI]cpcllUK).

3 поки * | Ilt'p) шеНня крllмIнмьних сп|)аlJ.

l пlдкриlтя с)дачIl про8ад)I(сtll]я
СТ. .r) l l усправах-зберtган.lтt,сялоlх-

{ вмеllня остатоLll{ого рiшеrttrя

| 
"Донументи, якl мiстять

l lнформацiю про фiнансовi

| операцii, що пlдлягають

| Фiнансово-му монiторинry, - 5 р,



l 2 3 4 5

|2-з2
Книга облiку основних
засобiв, що a"u*од"rra" на
балансi ради

3 роки*
cT.35l

l Ja умови завершення пе-

l ревlрки, органами

| Дерх<ауаитсlryжби за сукупни-

| ми пOкщниками фiнансово-гос.

| поларськоТ лiяльностi, У разi ви-

l никнення спорiв (суперечок),

| пOрушення кримiнмьних справ,
вlдкриття судами провадrкення

у справах - зберiгаються ло ух-
8алсння остатоtlного рiшення lЛокумеllти, якi мiстять l

iнфорьrачtю про фiнансовi Iопераuli'. uto пiллягаrоть 
|

фiнансово-му монiюрингу, - l)р, l

I2-3з г'оловна книга З роки
ст,35l*

За умови заsершення пе-
ревlрки, органами
Держаулитсrryжби за сукупни.
ми показниками фlнаноово-гос-
поларськоi лiяльностi, У разt Btt-
никliення спорiв (суперечок),
поруцJення кримiнмьних справ,
вlдкриття судами провадження
у справах - зберiгакtться ао ух-
вмення оста,гоч llого рtшення
".Qохументи, якi мiстять
iнформацilо про фiнансовi
операцii, що пiд7rягають

фiнансово-му монiторинry, - 5 р.

l2-з4 касова книга 3 роки*
ст, З52г

За умови завершення пе-
ревiрки, органами
.Щержаулитсlryжби за сукупни-
м и показниками фiнансово-гос-
поларськоI лiяльностl, У разi ви-
tlикнення спорiв (суперечок),
пOрушення кримiнмьнtтх справ,
вlдкриття судами провадження
у справах - зберiгаються ло ух-
вмення остаточного рiшення"!окументи. якl мlстять
rнформачiю
операчii'.

пр0
що

фiнансовi
п iдля гають

фiнансtlво-му пrоtlimрингу,-
)р.

12-з5 Itурнал - ордери 3 роки*
ст. з5 l

За умови заверlлення пе-

ревlрки, 0рганами
Дерlкаулитс,тужби за сукупни-
м и пOказниками фiнансово-гос-
поларськоТ лiяльностi, У разi ви.
никнення спорiв (суперечок).
порушеtlня кримiнмьних справ,
вlдкриття судами провадження
у справах - зберiгаютъся ло ух.
ваJIеt|ня остаточного рiшення"!окументи, якi мiстять
iнформачiю про фiнансовi
опсрачiТ. шо пiдлягаютъ
фiнансово-му монiторингу,-
5р

12-зб
Номенклатура оправ
БезлrодiвськоТ селищноi ради
(витяг)

3 рокиt
ст. l 12в

*пiсля замiни новою
та за умови

передавання справ до
архiвного пiлрозлiлу

радиl3-37
13-38

13-39

l3_40
3_41



1

13_0l

l3-02

|-z
13-СектоDзIIIt.гаl

| 
Закони УкраIни, Укази,

| розпорядження Президен,га
| Украiни, постанови

| Верховноiради, постанови i
l

| розпорядження Кабiнету
l MiHicTpiB УкраТни (копii)

]__r_
lb цивi

Доки не MIlIIe
по,греба

.Щоки не мине
по:греба

РозпорядженI{JI, накази,
iнструкцiТ XapKi вськоi
облдержадмiнiсrрацiI та iT
упреЕдlнь i вiддiлiв. (когliТ

1 3_03

Рiшення cecii та рiшенlrя
виконавчого KoMiTeTy
БезлюдiвськоТ селищноТ рuд"
(копiТ)

[оки не мине
потреба

l3-04

!оручення, накази та
розпорядження селищного
голови, документи (довiдки,
огляди, лоповiдi) з виконання
доручень, наказiв та
розпоряджень (копii)

,Щоки не мине
потреба

13-05

Посадова irrструкцiя
спецiалiста з питань
цивiльного захисту (копiя)

5р.

Ст43

1з_06
Протоколи засiдань мiсцевоi
Евакуацiйrrоi KoMioiT

Постiйно
Cl,.14a

13_07

Протоколи засiдань облас-
ного, районного, мiсцевого
Штабу з лiквiдацiI наслiдкiв
I{адзвичайноТ ситуацii (копiТ)

[оки не мине
потребу

13_08

Протоколи засiдань регiо-
на.пьноТ, райоrrноТ, мiсцевоТ
KoMicii з питаI]ь техногенно -
екологiчноi безпеки i ttадзви-
чайних ситуацiй (копiI)

flоки не мине
потребу

13-09

Програма забезпечення
пожежноi, техногенноi
безпеки та цивiльного
захисту Безлюдiвськоi
селищноi ради

постiл"tltо
ст.2062

13- 10
Рiчнi плани роботи сектору з

питань цl,tвiльного захисту
1р.

CT.16l



1 )
3 4 5

1з-1 1
Рiчнi звiти 

""nropy з питань
цивiльного захисту

1р.

ст.299

1з-12
квартЕLльнl плани роботlл
сектору з питань цивiльного
захистч

1р.

ст. 161

13- 13
rtвартальнi звiти сектору з
питань цивiльного захрIстч

lp.
ст.299

l3_14

лOкументLI щодо
вiдпрацювання протоколь[Iих
рiшень регiональrrоi,
районноТ, мiсцевоi KoMicii з
питань техногенно -
екологiчноi безпеки i
надзвиIIайних ситуацiй
(дисти, плани)

5р. ЕПК
Ст,44б

l3- l5

локументи щодо
вiдпрацrовання протокольних
рiшень засiдань обласноТ,
районноi, мiсцевоТ
ЕвакуацiйноТ KoMicii
(документи з питань
евакуацii, листи, плапи)

5р, ЕПК
Ст,44б

13- 1б

!окументи щодо
вiдпрацtовання протоколыIих
pirrreHb обласного, районного,
мiоцевого Штабу з лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайноi
ситуацii

5р. ЕПК
Ст,44б

|з-li7

JIистування з основI]их
питань дiяльностi з
структурними пiдроздiлашrи
селищноi ради, органiзацiями
та пiдприемствами (копii)

!оки це мине
потреба

1з-18
,Щокументи (плани, звiти i;
i".) з питань пожежноТ
безпеки

5р.
ll77

l3_ 19

.Щокументи (пасшортизацiя
пляжiв, реестри, вiдомостi та
iH.) з питань безпеки на
водних обе'ктах

5р.
cT.l177

|з-20 .Щокументи щодо безпекрt в
зимовий перiод

5р.

cT.l177

|з-21

!окументи (листи, перелiки,
вiдомостi та iH.) щодо
потенцiйно - небезпечних
об'ектiв

Доки не мине
потреба



l

l локументи (плани, дtlвiдки,
i 
,,домо.тi, звiти, листи та iH.)

' щодо забезпечення
проходження навчання з
питаtlь цивiльноr,о ЗаХИСТУ 

|

l

3 4 5

13-22

3р.
ст.1 1 96

1з-23

лOкументи
рlшення

(розпорядження,

листи,плани,
безаварiйного

виконкому,
звiти) щодо

Дошtовоi та весняно]'
пропуску
попеrri

5р, ЕПК
Ст.44б

1з-24 локументи щодо
попередження лiсових пожеж

5р, ЕПК
Ст.44б

1з-25
локументи щодо оформлення
та реестрацii надзвичайних
ситуацiй (копiТ)ъ

Доки не мине
потреба

Iз-26

локументи (нормативнi акти,
плани взаемодiТ, Qили та
засоби цивiльного захисту,
iнструкцiТ та iH.) ,цодо
оперативного реагування на
надзвичайнi ситуацiт (копiт)

!оки не мине
потреба

lз-27

локументи фесстри, звiти,
перелiк, iнвентаризацiя та iH.)
щодо за}исних споруд
цивiльноi оборони (копiI)

!оки не мине
потреба

l3_28
tlоменклатура справ
БезлюдiвськоТ селищноi рали

_1@итяг)

3 роки*
cT,l12B

*пiсля замiни новими та
за умови передавання
справ до архiвного
пiлрозлilry

1з-29
l3_30
l3-31

l4 - Докч енти я pxiBy

l4-0l

Справа фо"ду (iсторична
ДОВiДКа, доповнення до неТ,
акти перевiряння наявностi i
стану справ, акти приймання-
передавання справ на
державне зберiгання, акти
про вилучення для знищення
локументiв)

Постiйно*
ст, 130

*При лiквiлачiТ рали
передаеться на
державне зберiгання

l4-02

l lоложення про EIt (копiя) Доки не мине
потреба

Оригiнми
зберiгаються як
додаток ло рiшення
виконавчого KoMiTeTy

п

п



1 2

Протоколи засiдань
експертноi KoMicii

3 4 5

l4-03 Постiйно
ст. 14а

l4-04

лOкументи (акти, довiдкц)про. пiдсумки перевiрок
архiвними установами стану
дiловодства та apxiBHoT
9црави

5 poKiB ЕПК
ст. l 13

14_05
Паспорт
Безлюдiвськоi

apxiBy
селишнот пя пr,т

З роки *

ст, lЗl
*Пiсля наступноi
перевiрки

14_0б Описи справ постiйного
зберiгання

Постiйно
ст. 1З7 а

l4-07
Описи справ трив€lJIого
(понад 10 poKiB) зберiгання та
з особового складу

3 роки *

ст. 137 б
Пiсля знищення справ

14_08
Акти надання документiв у
тимчасове користування

3 р.*
ст. l34

*Пiсля повернення
документiв

14_09
Журнал реестрацiТ видачi
документiв з apxiBy

l piK*
ст. 140

*пiсля закiнчення
журнаJIу та повернення
документiв до apxiBy

14- 10
Журнал облiку надходження
й вибуття документiв з apxiBy

До лiквiдацii
Ради

ст. l39

14_1 l
Журнал реестрацii виданих
довiдок за запитами громадян
та органiзацiй

5 poKiB
ст. 14l

I4-|2 Номенклатура справ
Безлюдiвськоi селищноТ рали

5 poKiB*
ст. |12а

*Пiсля замiни "о.й,аза умови скJIадення
зведених описiв справ
ради та ii виконавчого
KoMiTery

14_1з
Номенклатура справ
Безлюдiвськоi селищноi рали
(витяг)

3 роки*
ст. l 12в

*Пiсля замiни новою,а
за умови передавання
справ до архiвного
пiдрозлiлч пали

Начальник загального вiддiлу
Безлюдiвськоi селищноi ради
<< .// >> а.обrц 202l ioKy

СХВАJIЕНО

Протокол засiдання ЕК
Безлюдiвськоi селищноТ ради

ьiд<<//>> ,/а 202l року Nп5

олена БокЛАГ

ПОГОДЖЕНО

XapKi

вiд к Ns Уе
Секретар а PIIHA

тт

Протокол



пiлсумковий зап про категорiI справ,
складених У 

-- 
роцi в Безлюдi

XapKi

Особа, вiдповiдальна за дiловодство
у Безлюлiвськiй селищнiй радi

сiй селищнiй радi Харкiвського району
оi областi

(-))- 202| р.

пiдсумковi вiдомостi перелано в apxi

Особа, вiдповiдальна за apxiB
202lр.

За строками зберiгання у тому числi
таких, щ0 з вiдмiткою

(ЕПк)
Постiйно

Тривалого
понад l0

Усього

тимчасового
10 poKiB вклIочно



1 ,.2
Протоколи засiдань
експертноТ KoMiciT

3 4 5

14_03 Постiйно
ст. 14а

l4-04

локументи (акти, довiдки)про. пiдсумки перевiрок
архiвними установами стану
дlловодства та apxiBHoT
справи

5 poKiB ЕПК
ст. 1 13

14-05 Паспорт
Безлюдiвськоi

apxiBy
селишнот па пи

3 роки *

ст. 13l
*Пiсля наступноI
перевiрки

14_06
Описи справ постiй[rого
зберiгання

Постiйно
ст. 1З7 а

14-07
Описи справ трив€Lлого
(понад l0 poKiB) зберiгання та
з особового складу

3 роки *

ст. l37 б
*Пiсля зп"щен"" сr,ра"

14-08 Акти надання документiв у
тимчасове користування

3 р.*
ст. 134

*Пiсля повернення
документiв

l4-09 Журнал реестрацii видачi
документiв з apxiBy

1 piK*
ст. l40

*пiсля закiнчення
журнilлу та повернення
документiв до apxiBv

14- 10
Журнал облiку надходження
й вибуття документiв з apxiBy

До лiквiдацii
Ради

ст. 1З9

14-11
Журнал ресстрацii виданих
довlдок за запитами громадян
та органiзацiй

5 poKiB
ст. l4l

l4-12 Номенклатура справ
Безлюдiвськоi селищноi рчд"

5 poKiB*
ст. \l2a

*пiсля замiни новою та
за умови складення
зведених описiв справ
ради та iT виконавчого
KoMiTery

14-lз
номенклатура справ
БезлюдiвськоТ селищноТ ради
(витяг)

3 роки*
ст. 1 12в

*пiсля замiни новою та
за умови передавання
справ до архiвного
пiдроздiлу ради

Начальник загального вiддiлу
Безлюдiвськоi селищноi рали
<<-//>> rzzа/Гt-| 2021 року

схвАлЕно

Протокол засiдання ЕК
Безлюдiвськоi селищноi ради

вiд к/У >> /2 2021 року ]фJ

олена БоКЛАГ

ПОГОДЖЕНО

Протокол засi
!ержавногоf
XapKiBcbKoi

вiдк Р/, Ns /а
Секретар ЕПК рIднА


