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ПРИМІРНА номенклатура справ архівного відділу райдержадміністрації 
(міської ради)

Індекс
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Кількість
справ

(томів,
частин)

Строки 
зберігання 

справ (тому, 
частини), 
номери 

статтей за 
переліком

Примітка

1 2 3 4 5
ОІ-Організаційно-аналітичне забезпечення

01-01 Накази Державного архіву 
Чернівецької області з основної 
діяльності (копії)

Доки не мине 
потреба1 

ст. 16-а ТП

’Що стосується 
діяльності 
архівного 
відділу - 
постійно

01-02 Рішення та розпорядження 
райдержадміністрації з основної 
діяльності (копії)

Доки не мине 
потреба1 

ст. З-б, 7-6 ТП

’Що стосується 
діяльності 
архівного 
відділу - 
постійно

01-03 Накази з основної діяльності Постійно 
ст. 16-аТП

01-04 Накази з кадрових питань (особового 
складу)

75 р.
ст. 16-6 ТП

01-05 Накази про короткострокові 
відрядження

5 років 
ст. 16-6 ТП

01-06 Накази про надання щорічних 
оплачуваних відпусток та відпусток у 
зв’язку з навчанням

5 років 
ст. 16-6 ТП

01-07 Накази з адміністративно- 
господарських питань

5 років 
ст. 16-в ТП

01-08 Правила, положення, інструкції, 
методичні вказівки та рекомендації 
Державної архівної служби України 
та Державного архіву Чернівецької 
області

До заміни 
новими 

ст. 20-6 ТП

01-09 Установчі документи архівного 
відділу райдержадміністрації (міської 
ради) (свідоцтво про державну 
реєстрацію, виписка з Єдиного 
державного реєстру тощо)

Постійно 
ст. 30 ТП

01-10 Положення про архівний відділ 
райдержадміністрації (міської ради)

Постійно 
ст. 39 ТП
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01-11 Положення про преміювання 

працівників архівного відділу.
Постійно 

ст. 424 а ТП
Зберігаються в 
справі з 
наказами з 
основної 
діяльності

01-12 Посадові інструкції працівників 
архівного відділу

5 р .1
ст. 43 ТП

‘Після заміни 
новими

01-13 Інструкція з діловодства Постійно 
ст. 20-а ТП

01-14 Положення про експертну комісію 
архівного відділу

Постійно 
ст. 20-аТП

01- 15 Річний план розвитку архівної 
справи архівного відділу 
райдержадміністрації (міської ради)

Постійно1 
ст. 157-а ТП

‘За наявності 
відповідних 
звітів -5  р.

01-16 Річний план трудового архіву Постійно1 
ст. 157-а ТП

‘За наявності 
відповідних 
звітів -5  р.

01-17 Звіти про виконання плану розвитку 
архівної справи архівного відділу 
райдержадміністрації (міської ради) 
та пояснювальні записки:

- річні

- квартальні

Постійно 
ст. 296-6 ТП 

3 роки 
ст. 296-г ТП

01-18 Звіти про виконання плану трудового 
архіву та пояснювальні записки:

- річні

- квартальні

Постійно 
ст. 296-6 ТП 

3 роки 
ст. 296-г ТП

01-19 Листування з Державним архівом 
Чернівецької області з основних та 
організаційних питань діяльності 
архівного відділу

5 р. ЕПК 
ст.22 ТП

01-20 Листування з районною державною 
адміністрацією з основних та 
організаційних питань діяльності 
архівного відділу

5 р. ЕПК 
ст.22 ТП

01-21 Документи (довідки, інформації, 
плани заходів, висновки) 
комплексних перевірок архівного 
відділу Державним архівом 
Чернівецької області, районною 
державною адміністрацією

Постійно 
ст.76 а 

ТП

01-22 Документи (акти, доповідні записки, 
довідки) тематичних та контрольних 
перевірок окремих напрямків 
діяльності архівного відділу

5 р. ЕПК 
ст. 77 ТП
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01-23 Документи (характеристики, 

атестаційні листи, висновки, 
протоколи тощо) про проведення 
атестації державних службовців

75 р .1’2 
ст. 637 ТП

‘Зберігаються в 
особових 
справах 
2Ті, що не 
увійшли до 
особових 
справ, -5  р.

01-24 Документи (особові річні плани, 
відомості про державних службовців, 
самооцінка, оцінка безпосереднім 
керівником тощо) щорічної оцінки 
виконання державними службовцями 
покладених на них обов’язків і 
завдань

75 р .1-2 
ст. 637 ТП

‘Зберігаються в 
особових 
справах 
2Ті, що не 
увійшли до 
особових 
справ, -  5 р.

01-25 Особова справа керівника архівного 
відділу (копія)

Доки не мине 
потреба 

ст. 493-а ТП
01-26 Особові справи працівників 

архівного відділу (копії)
Доки не мине 

потреба1,2 
ст.493-в ТП

‘Довідки 3 
місця
проживання, 
медичні 
довідки та інші 
другорядного -
2  р  ПІСЛЯ

звільнення
2Після
звільнення

01-27 Тарифи на послуги До
перегляду цін 
ст. 168-6 ТП

01-28 Документи (плани евакуації, акти, 
довідки, приписи) з питань пожежної 
безпеки

5 р.
ст 1177,1180 

ТП
01-29 Акти , приписи з охорони праці, 

пожежної безпеки; документи 
(довідки, доповідні записки, звіти) 
про їх виконання

5 р. ЕПК 
ст. 437 ТП

01-30 Акти приймання-передавання 
документів, складені під час зміни 
керівника архівного відділу

Постійно 
ст. 45-а ТП

01-31 Журнал реєстрації наказів з 
основної діяльності

Постійно 
ст. 121-а ТП

01-32 Журнал реєстрації наказів з кадрових 
питань (особового складу)

75 р.
ст 121-6 ТП

01-33 Журнал реєстрації наказів про 
короткострокові відрядження

5 р.
ст 121-6 ТП

01-34 Журнал реєстрації наказів про 
надання щорічних оплачуваних 
відпусток та відпусток у зв’язку 3 
навчанням

5 р.
ст 121-6 ТП
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01-35 Журнал реєстрації наказів з

адміністративно-господарських
питань

5 р.
ст 121-в ТП

01-36 Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці

10 р.1
ст. 481,482 ТП

’Після
закінчення
журналу

01-37 Журнал реєстрації інструктажів з 
питань пожежної безпеки

10 р.1
ст. 482 

ТП

’Після
закінчення
журналу

01-38 Журнал реєстрації вхідної 
документації

Зр.
ст. 122 ТП

01-39 Журнал реєстрації вихідної 
документації

Зр.
ст. 122 ТП

01-40 Описи справ постійного зберігання 
архівного відділу

Постійно 
ст. 137-а ТП

01-41 Описи справ тривалого зберігання та 
з кадрових питань (особового складу) 
архівного відділу

3 р .1
ст. 137-6 ТП

’Після
знищення
справ

01-42 Номенклатура справ архівного 
відділу

5р.
ст.112-а1 ТП

’Після заміни 
новими та за 
умови 
складання 
зведених 
описів справ

02-Контроль за організацією діловодства, станом архівної справи в 
організаціях та експертиза цінності документів

02-01 Протоколи засідань експертної 
комісії архівного відділу

Постійно 
ст. 31 -а ГП

02-02 Листування з організаціями з питань 
науково-технічного опрацювання 
документів

3 роки 
ст. 19 ГП

02-03 Листування з організаціями з питань 
організації діловодства та архівної 
справи

5 р. ЕПК 
ст. 20 ГП

02-04 Листування з організаціями з питань 
експертизи цінності документів

5 років ЕПК 
ст. 41 ГП

02-05 Листування з організаціями з питань 
розшуку невиявлених справ

5 років ЕПК 
ст. 42 ГП

02-06 Листування з районними 
організаціями зони комплектування 
архівного відділу з проведення 
комплексних, тематичних, 
контрольних перевірянь роботи 
служб діловодства, ЕК та архівних 
підрозділів

5 років 
ст.21 ГП
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02-07 Листування про приймання- 

передавання документів на 
зберігання від організацій та 
фізичних осіб

5 р. ЕПК 
ст. 22 ГП

02-08 Договори з організаціями про 
науково-технічне опрацювання 
документів

5 років' 
ст. 18 ГП

1 Після 
закінчення 
строку дії 
договору

02- 09 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, 
експертні висновки (довідки) про 
проведення експертизи цінності 
документів, документи перевірок, 
листування з профільних питань 
тощо) -  зони комплектування 
архівного відділу

5 р. ЕПК1 
ст. 5 ГП

'Після
виключення зі
списку
юридичних
осіб-джерел
форму-вання
НАФ та
за умови
передавання
документів до
архівного
відділу
Документи
наглядових
справ
підлягають 
експертизі 
цінності у разі 
заміни їх 
новими

02-10 Наглядова справа архівного відділу 
(історичні довідки, акти перевірки 
наявності й стану документів, акти 
приймання-передавання документів, 
акти про виділення документів до 
знищення, про нестачу й непоправні 
пошкодження документів, огляди 
фондів, акти про видавання справ у 
тимчасове користування)

Постійно 
ст. 130 ТП

02-11 Наглядова справ трудового архіву 
(положення про архівні установи, 
довідки про перевіряння, листи тощо)

Постійно 
ст.9 ГП

02-12 Картки обліку (електронна база 
даних) роботи з юридичними 
особами -  джерелами формування 
НАФ зони комплектування архівного 
відділу

5 р. ЕПК1 
ст. 11 ГП

'Після
виключення зі 
списку 
юридичних 
осіб -джерел 
формування. 
НАФ та за 
умови пере
давання 
документів до 
архівного 
відділу

02-13 Паспорти архівних підрозділів 
організацій зони комплектування 
архівного відділу

3 р.1
ст. 14 ГП

'Після заміни 
новими
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02-14 Акти про вилучення документів 3 

НАФ
Постійно1 
ст. 37 ГП

‘Зберігаються у 
справі фонду

02-15 Акти про вилучення для знищення 
документів, не внесених до НАФ, що 
складаються архівним відділом

Постійно1 
ст. 38 ГП

‘Зберігаються у 
справі фонду

02-16 Журнал обліку описів справ, актів та 
інших документів, схвалених та 
погоджених ЕПК, схвалених ЕК

Постійно 
ст. 49 ГП

02-17 Журнал обліку погоджених 
інструкцій з діловодства, положень 
про служби діловодства, 
номенклатур справ організацій, 
положень про архівні підрозділи та 
ЕК організацій

3 роки1 
ст. 50 ГП

‘Після
закінчення
журналу

02-18 Журнал обліку консультацій, 
наданих працівникам організацій з 
питань архівної справи та 
діловодства

3 роки1 
ст. 51 ГП

‘Після
закінчення
журналу

03-Комплектування

03-01 Список № 1 юридичних осіб -  
джерел формування НАФ, які 
передають документи до архівного 
відділу райдержадміністрації (міської 
ради)

Постійно 
ст.53 ГП

03-02 Список № 2 юридичних та фізичних 
осіб -  джерел формування НАФ, які 
не передають документи до архівного 
відділу райдержадміністрації (міської 
ради)

Постійно 
ст.54 ГП

03-03 Список № 3 юридичних осіб, у 
діяльності яких не створюються 
документи НАФ у зоні 
комплектування архівного відділу 
райдержадміністрації (міської ради)

Постійно1 
ст.58 ГП

03-04 Річні плани-графіки приймання- 
передавання документів до архівного 
відділу райдержадміністрації (міської 
ради)

1 р.
ст. 68 ГП

03-05 Акти приймання-передавання 
документів до архівного відділу 
райдержадміністрації (міської ради)

Постійно1 
ст. 69 ГП

Зберігаються 
у справі фонду, 
аудіовізуаль
них,
електронних 
документів - 
окремо
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04-Забезпечення збереженості, реставрація, виготовлення копій

документів

04-01 Листування з питань забезпечення 
збереженості документів

5 років ЕПК 
ст. 83 ГП

04-02 Документи (аналітичні довідки, 
доповідні записки, 
акти) про стан забезпечення 
збереженості документів 
архівного відділу

Постійно 
ст. 73-а ГП

04-03 Договори на проведення дезінфекції, 
дезінсекції та інших робіт щодо 
забезпечення збереженості 
документів в архівному відділі

5 р.1
ст. 78 ГП

‘Після 
закінчення 
строку дії 
договору

04-04 Схема розміщення фондів у 
архівосховищах

З р .1
ст.81 ГП

‘Після заміни 
новою

04-05 Покажчик топографічний 
пофондовий

1 р .1
ст. 82-а ГП

'Після заміни 
новим

04-06 Покажчик топографічний 
постелажний

1 р .1
ст. 82-6 ГП

1 Після заміни 
новим

04-07 Акти про видавання справ, 
документів у тимчасове 
користування

Постійно1 
ст. 91 ГП

'Зберігаються у 
справі фонду

04-08 Акти, протоколи про вилучення 
справ (документів) слідчими 
органами

Постійно1 
ст. 92 ГП

'Зберігаються у 
справі фонду

04-09 Акти приймання-передавання справ 
начальником відділу та особами, 
відповідальними за архівосховищами

Постійно 
ст. 93 ГП

04-10 Книга обліку видавання документів 
(справ) з архівосховища 
співробітникам архівного відділу

30 р.1
ст. 104-а ГП

'Після 
закінчення 
книги та 
повернення 
документів

04-11 Книга обліку видавання документів 
(справ) у тимчасове користування 
за межами архівного відділу

30 р .1
ст. 104-в ГП

'Після 
закінчення 
книги та 
повернення 
документів

04-12 Журнал реєстрації актів перевіряння 
наявності та стану документів

30 р.1 
ст. 106 ГП

'Після
закінчення
журналу

04-13 Журнал реєстрації спостережень за 
станом температурно-вологісного 
режиму зберігання архівних 
документів

1 р .1
ст. 112 ГП

'Після
закінчення
журналу
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05-Облік документів та довідковий аппарат

05-01 Інструкція з обліку документів в 
архіві

Постійно 
ст. 20 а ТП

05-02 Документи (аналітичні довідки, 
доповіді, огляди) з проведення 
аналізу стану і перспектив розвитку 
довідкового апарату до документів

Постійно 
ст. 115-а

05-03 Відомості про зміни у складі 
та обсязі фондів (документів 
НАФ) станом на 01 січня 
кожного року

Постійно 
ст. 149 ГП

05-04 Паспорт архівного відділу Постійно 
ст.147 ГП

05-05 Паспорт архівосховища До заміни 
новим 

ст.148 ГП
05-06 Список фондів Постійно 

ст. 122 ГП
05-07 Аркуші фондів Постійно 

ст. 130 ГП
05-08 Картка фонду Постійно 

ст. 131 ГП
05-09 Справи фондів (історичні 

(біографічні) і тематичні довідки 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)

Постійно 
ст. 133 ГП

05-10 Описи справ постійного зберігання 
архівного відділу

Постійно 
ст. 137-а ТП

05-11 Описи справ тривалого зберігання та 
з кадрових питань (особового складу) 
архівного відділу

Зр-'
ст. 137-6 ТП

’Після
знищення
справ

05-12 Описи справ постійного зберігання Постійно 
ст. 139 ГП

05-13 Опис документів особового 
походження

Постійно 
ст. 139 ГП
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1 2 3 4 5
05-14 Описи справ з кадрових питань 

(особового складу) тривалого (понад 
10 років) зберігання

З р -1
ст. 143 ГП

1 Після
знищення
справ

05-15 Описи справ тимчасового 
зберігання

З р .1
ст. 144 ГП

’Після
знищення
справ

05-16 Реєстр описів Постійно 
ст. 136 ГП

05-17 Книга обліку надходжень 
документів на постійне зберігання

Постійно 
ст.162 ГП

05-18 Книга обліку вибуття документів Постійно 
ст. 176 ГП

0 6 -]
Г / і  •  • •  •  в  • • •Користування документами та використання архівної інформації

06-01 Листування з установами з питань 
підготовки виставок документів, 
радіо- і телепередач, публікацій у 
засобах масової інформації, 
тематичних добірок, проведення 
зустрічей з громадськістю, екскурсій, 
лекцій

5. років ЕПК 
ст. 192

06-02 Документи (інформаційні листи, 
тематичні переліки, огляди, листи), 
складені за документами архівного 
відділу з питань інформації 
зацікавлених організацій

Постійно 
ст. 183-а ГП

06-03 Документи (тематико-експозиційні 
плани, переліки документів, альбоми, 
комплекти тематичних добірок, акти 
приймання експонатів, відомості, 
програми зустрічей, списки 
учасників, тексти повідомлень, 
реклами, книги відгуків) з питань 
виставкової діяльності

Постійно 
ст. 190 а ГП

06-04 Документи (доповідні записки, 
довідки, зведення) про проведення 
аналізу роботи архівного відділу з 
виконання запитів соціально- 
правового характеру

Постійно 
ст. 191 а ГП

06-05 Запити юридичних і фізичних осіб 
соціально-правового, тематичного, 
персонального і майнового 
характеру та документи (архівні 
довідки, копії, витяги, листи) з їх 
виконання

10 р. ЕПК 
ст. 194 ГП

06-06 Запити іноземців та осіб без 
громадянства соціально-правового, 
тематичного та майнового характеру 
та документи (архівні довідки, копії, 
витяги, листи) з їх виконання

10 років ЕПК 
ст. 195 ГП
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1 2 3 4 5
06-07 Справи користувачів, які працюють в 

читальній залі архівного відділу 
(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. ЕПК1 
ст. 196 ГП

‘Особові 
справи 
видатних 
державних і 
політичних 
діячів, діячів 
науки, 
культури - 
пост.

06-08 Книга реєстрації справ користувачів 
читального залу архівного відділу

25 р .1 
ст. 197 ГП

1 Після
закінчення
книги

06-09 Алфавітна картотека користувачів 
читального залу архівного відділу

Доки не мине 
потреба 

ст. 200 ГП
06-10 Журнали реєстрації запитів 

юридичних осіб з питань наведення 
довідок

1 0 р . 1
ст. 202-а,б,в, г 

ГП

‘Після
закінчення
журналу

06-11 Журнали реєстрації запитів фізичних 
осіб з питань наведення довідок

10 р . 1
ст. 202-а, б, в, г 

ГП

‘Після
закінчення
журналу

06-12 Журнали реєстрації запитів фізичних 
осіб іноземних держав з питань 
наведення довідок

10 р. 1
ст. 203-а, б, в, г 

ГП

‘Після
закінчення
журналу

06-13 Журнал обліку прийому громадян 5 р . 1
ст. 204 ГП

‘Після
закінчення
журналу

Відповідальний за діловодство Ім’я, прізвище
«___»__________________ р.

Підсумковий запис про категорії та кількість справ заведених у 2020 році в 
архівному відділі (міської ради)
За строками зберігання Усього У тому числі

таких ,що 
переходять

з позначко. „ЕПК”

Постійного

Тривалого (понад 1 Ороків
Тимчасового ( до 10 років 
включно)
Разом
Відповідальний за діловодство Ім’я, прізвище
«___»_________________ р.
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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 12.04.2012 № 578/5 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884).
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 
документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України 18.11.2013 № 
2433/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.11.2013 за № 
1963/24495).

СХВАЛЕНО: ПОГОДЖЕНО:

Протокол ЕК архівного відділу Протокол ЕПК

від_________№_____  від______ _ _  №______

При складанні примірної номенклатури справ архівного відділу
райдержадміністрації (міської ради) використано:

Підсумковий запис про категорії та кількість справ заведених у 2020 році в 
архівному відділі (міської ради)
За строками зберігання Усього У тому числі

таких ,що 
переходять

з позначко. „ЕПК”

Постійного
Тривалого (понад 1 Ороків
Тимчасового ( до 10 років 
включно)
Разом

Відповідальна особа за діловодство Ім’я, прізвище
«_____»_____________________ . р .

Відповідальна особа за архів Ім’я, прізвище -
« »
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