
.[EPXABHA
APXTBHA qnvXEA

YKPAIHI4
YKP,IIEP)I(APXIB
nyr. Cololt'rorcrx424, tr,t. IQaib,03l 10

Ten.275-27 -77, Saxc 275-36-55
E-mai I : info@-arch. gov.ua

Web: http: // www.archives.gov.ua
Koa C.IPIIOY 37552598

J6"oJ.JpJo
Ha Ns

llpo MeroAz.rHi pexouenlaqii 3

rrpoBe,[ennr eKc[eprr,I3l,I uiHHocri ra
aig6opy Ha apxiBHe s6epiranHr

AOKyMoHTIB, IIOB't3aHI4X l3

coqi€LJrbHt4 M 3axr4cToM lpoMaA{H

.{epNauua apxinua cJry)K6a Yrpaiura (aani VrpaepNapxin) noniAoruse, uto

HaKa3oM Vrcp.uepNapxiry uig 13 nrororo 2020 Jtlb 14 :areepruKeHo MeroAuqHi pexouenaaqii
3 rpoBeleHrur eKcreprlr3r4 uinnocri Ta nia6opy Ha apxirne s6epirauua 4oryuenrin,
noB'fi3aHux is coqiaJrbuprM 3axr4croM rpoMaA.rrH (aani - MeroAz.+ri perouenaaqii).

Bupona4xeHns Merogra.rHt4x peKoMeslauifi clpr4rrr4Me eupirueuuro arcryanruoi
upo6leuu olruuigauii eia6opy Ha apxinHe e6epiranHt AoKyMeutin, uo yrBoplolorbct y
pe3yJrbrari yupanniucrxoi AislrHocri ropuazqnux oci6 ycix Sopu sracHocri fi uoNyrs
6yru nnropucrani Alrq niAreepAxeHHr 3aKoHHrrx [paB Ta iurepecia rpoMaAfiH, sal.rfl
sa6egneqeHH.s ix s6epexeuocri.

TaroN in$opuyeMo, rqo MeroAuqui perolrenaauii po:uiqeno Ha oSiuiftnouy ne6-

nopra.ni VnpaepNapxiry a py6praqi <.{irnrnicrr>>, pos4ini <Hoprr,rau4BHa-MeroAvlqna 6aza>>,

<Harasu VrpaepNapxiny(lononapxi ny, flepxxouapxiny) Vrpaiura.

,,{ogaror: ronis HaKa3y VrcplepNapxiay ni4 13.02.2020 J\lb 14 <flpo 3arBepAXeHHt ra
BrrpoBaAlr(enH.q MeroAr4qHr,rx peKoMeHAauifi s [poBeAeHH{ eKcrleprusu uiuuocri
ra oi46opy Ha apxinne s6epiranHr gorcyuenrin, roB't3aHux is coqia,'IbHrlM

3axprcroM rpoMaA{H> sa 51 apr. n 1 nprau. (a enerrpoHHifi Qopui).

fo.nona

[n percropaM rteHTpaJIbHIrx

Aeplr(aBHnx a pxinin Vnpaihu,
AeplKaBHux apxinis o6racrefi ra
u. Knena

Ns 0Ul of-J/o

faruna Te"niyr 27 3 -29 -22

Anaro;rifi XPOMOB



AEP}I{ABHA APXIBHA CJIYX{EA YKPAIHI4

HAKA3

#?2./ ^"
Kr.ri'B Nsa

llpo sarnep,ulr(eHlul Ta BrlpoBaAx(eHru

MeroAraqnrnx perolaenAaqift 3

npoBeAeHHt eKcrreprl{3z Iliuuocri ta
nig6opy na apxinne :6epirannr
goryrraeutin, noB'r3aHux is coqianr-
HUM 3aXT,ICTOM rp0MaA.f, H

Bi.qnoni4Ho Ao ni4rrynxrin 39,66 nyHrry 4 floloxeHHt npo ,{epxaBlIy
apxinny cnyx6y Vrpainu, 3arBepAx(eHoro rlocraHoBolo KaOmery MlHlcrplB

Vrpainu rli12I x(oBrHr 2015 p. Ns 870, ra 3 Merolo oufitnaisaqii nil6opy na apxinHe
cnyx6y Vrpainu, 3arBepAx(eHoro rlocraHoBolo Ka6inery MiHicrpin

s6epiraHHa AoKyMeHrie, rqo yrBoprorcrbcr y pe3yJlbrari ynpaenincmoi AiqmHocri
npnrrrqHux oci6 ycix $opu nnacuocti,

HAKA3VIO:

1. 3arnepgnrv MeroAr.rHi peKoMeHAaqii g rpoBeAeHnt eKcneprI,I3I'I qinHocrt

ra nig6opy na apxinne s6epiranHr AoKyMentin, nos't3au[x is coqianrsl{M 3axucroM

rpoMaAtH, IrIo AOAaKlTbC.f,.

2. Biaaily Soprvrynanna Har{ionanbHoro apxinnoro Qoqy AerlapraMeHTy

4inono4crea, SoprvrynanHr, s6epiraHHx ra o6nirry 4orcyrvrenrin HaqionalbHoro

apxinHoro 6o"ay ra HayKoBo-MeroAorori.rHoro sa6esueqeHH.s (Kysneqona M.I.):

-sa6esnequru BrrpoBaAx(eHHfl Mero4uvHux perorvren4aqii 3 rIpoBeAeHHt

eKcneprlrsn qirulocri ra ni46opy na apxinne r6epiraHrul AolcyMeutin, noB'.s3anIax is

coqianrnr{M 3axucroM rpoMa4flHr rrrJr.nxoM AoBeAeHHt Ilboro HaKa3y Ao IIeHTpaJIbHI'rx

AepxaBHI4x apxinie Yrpainu,,UepxaBHLIx apxinin o6lacrefi ra M. Kuena.

- sa6esne.rnfl,r onpr,rJrroAHeHHr rlboro HaKa3y Ha oSiqifiHol{y ne6-uoprani

Yrplepxapxiny.

3. KoHrpolb 3a B[KoHaHHrM rlboro HaK€By rloKJlacrr{ Ha rlepruoro 3acrynHplKa

forosu Yrp.{epxapxiny Kicing I.M.

Io.nosa Anaro.rrifi XPOMOB



ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання 

документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО  

Протокол засідання 

Нормативно-методичної комісії 

Укрдержархіву  

від 29 листопада 2019 р. № 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

2019 

 

 



 2 

Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору 

на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом 

громадян / Укрдержархів. УНДІАСД ; упоряд. : О. М. Загорецька, 

В. Ф. Бойко. – К., 2019. – 50 с. 

 

Упорядники: Загорецька О. М., провідний науковий співробітник відділу 

документознавства УНДІАСД, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник (науковий керівник); 

Бойко В. Ф., завідувач відділу документознавства 

УНДІАСД, кандидат історичних наук, 

  

 

Методичні рекомендації підготовлено з метою вирішення актуальної 

проблеми оптимізації відбору на архівне зберігання документів, що 

утворюються у результаті управлінської діяльності юридичних осіб усіх 

форм власності й можуть бути використані для підтвердження законних 

прав та інтересів громадян, задля забезпечення їх збереженості. 

Ці методичні рекомендації призначено для експертно-перевірних 

комісій центральних та галузевих державних архівів, Національної 

академії наук, державного архіву Автономної Республіки Крим, державних 

архівів областей, міст Києва і Севастополя; експертних комісій архівних 

відділів райдержадміністрацій (міських рад); експертних комісій 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань 

громадян, релігійних організацій; а також фахівців юридичних осіб –

джерел комплектування зазначених архівних установ. 

 

 

© Державна архівна служба України 

© Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства 
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І. Загальні положення 

 

1. Документи, пов’язані з соціальним захистом громадян, – це документи, 

що можуть бути використані для підтвердження законних прав та інтересів 

громадян. До таких документів, передусім, належать документи з кадрових 

питань (особового складу), що створюються у процесі діяльності юридичних 

осіб усіх форм власності та містять інформацію про їх кадровий склад, – 

штатно-посадові книги (штатні формуляри), накази (розпорядження) з кадрових 

питань (особового складу), трудові договори, цивільно-правові договори з 

фізичними особами про виконання робіт чи надання послуг, особові справи 

тощо, а також документи, що утворюються в діяльності органів соціального 

захисту та пенсійного забезпечення населення. 

 

2. При розробленні методичних рекомендацій з проведення експертизи 

цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян (далі – Методичні рекомендації), укладачі керувалися 

Конституцією України;Законом України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», іншими нормативно-правовими актами, які регламентують 

порядок проведення експертизи цінності; нормативно-правовими актами, які 

гарантують пенсійне та соціальне забезпечення, а також пільги різним 

категоріям громадян, згідно зі списком джерел, що додається до цих 

Методичних рекомендацій. 

 

3. Згідно зі статтею 46 Конституції України громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, 

установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 

забезпечення. 

Враховуючи положення Конституції України, Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», а також нормативно-

правових актів, що регулюють відносини, пов’язані зі створенням, обліком, 

зберіганням та використанням соціально значущих видів документів, усі 

юридичні особи повинні гарантувати забезпечення збереженості службових, 

зокрема кадрових, документів, сприяти поповненню Національного архівного 

фонду(далі – НАФ). 
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4. Внесення документів до НАФ або вилучення документів з нього 

здійснюється на підставі експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної 

справи і діловодства, представників наукової і творчої громадськості, інших 

фахівців. 

Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх власника 

або державної архівної установи за згодою власника. У разі виникнення загрози 

знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник 

зобов’язаний повідомити про це державну архівну установу для організації 

експертизи цінності цих документів. Забороняється знищення документів без 

попереднього проведення експертизи їх цінності. 

 

5. Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та 

комунальні підприємства, установи і організації передають документи 

поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому 

Міністерством юстиції України. Строки тимчасового зберігання архівних 

документів у архівних підрозділах зазначених юридичних осіб визначаються на 

підставі нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з 

урахуванням правового статусу та особливостей діяльності цих юридичних 

осіб. 

Об’єднання громадян і релігійні організації, а також 

підприємства,установи та організації, засновані на приватній формі власності, 

також мають право створювати архіви для постійного або тимчасового 

зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам, 

передавати документи НАФ (за їх наявності) на зберігання до державних та 

інших архівних установ. Зазначені юридичні особи зобов’язані забезпечити 

збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення 

експертизи їх цінності та протягом року з дня реєстрації юридичної особи в 

установленому законом порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з 

державних архівних установ або архівним відділом міської ради 

(райдержадміністрації). 

 

6. Усі юридичні особи незалежно від їх форми власності поділяються на 

дві групи: 

– юридичні особи, у діяльності яких створюються документи НАФ; 

– юридичні особи, у діяльності яких не створюються документи НАФ. 

При цьому державні і комунальні підприємства, установи та організації – 

джерела формування НАФ, – передають документи НАФ на постійне зберігання 

до державних архівів або архівних відділів міських рад (райдержадміністрацій) 

в обов’язковому порядку, а об’єднання громадян і релігійні організації, а також 

підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, 
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можуть залишати ці документи на постійне зберігання у власних архівних 

підрозділах або передавати їх до державних архівів або архівних відділів 

міських рад (райдержадміністрацій) на підставі угод між власником документів 

і відповідною архівною установою. 

 

7. Мета цих методичних рекомендацій – вирішення актуальної проблеми 

оптимізації відбору на архівне зберігання документів, що можуть бути 

використані для підтвердження законних прав та інтересів громадян, задля 

забезпечення їх збереженості. 

 

ІІ. Класифікація документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян 

 

1. Документи, пов’язані з соціальним захистом громадян, що утворюються 

в управлінській діяльності юридичних осіб 

 

1. Класифікація документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян, 

містить такі основні групи: 

– документи про прийняття на роботу, переміщення за посадою, 

переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію; 

– документи про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

кадрів; 

– документи про присудження наукових ступенів, присвоєння вчених 

звань; 

– документи про нагородження працівників, присвоєння почесних звань, 

присудження премій; 

– облікові документи; 

– документи з нарахування заробітної плати та інших грошових виплат; 

– документи про трудову діяльність на виробництві з важкими, 

шкідливими та небезпечними умовами праці; 

– звітна документація; 

– документи, що стосуються соціального страхування, соціального 

захисту та пенсійного забезпечення населення; 

– оригінали незатребуваних особистих документів офіційного походження 

(дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки). 

Унесення видів документів у зазначені групи певною мірою є умовним, 

так як ці документи відносяться до різних класів управлінської документації – 

організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, звітно-статистичної, фінансової 

тощо і можуть вноситися до різних описів, як-то опису справ постійного 
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зберігання (для юридичних осіб – фондоутворювачів НАФ), опису справ 

із кадрових питань (особового складу), опису справ тривалого (понад 10 років) 

зберігання. 

 

2. До документів про прийняття на роботу, переміщення за посадою, 

переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення, атестацію належать: 

– укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради 

України, накази і розпорядження центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;  

– протоколи, стенограми загальних зборів, з’їздів, конференцій вищого 

органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) 

організації та документи (заяви, довідки, доповіді, звіти тощо) до них; 

– записки про прийняття, переміщення та звільнення (з 1943 р. по 1989 р.);  

– рішення засідань законодавчих або виконавчих органів місцевих, 

міських і районних Рад, на яких розглядалися питання затвердження керівного 

складу виконкомів (з 1943 р. по 1989 р.);  

– протоколи прийняття у члени колгоспу (з 1943 р. по 1989 р.);  

– трудові договори (контракти), угоди цивільно-правового характеру з 

фізичними особами (стосовно виконання робіт, надання послуг тощо, що 

замінюють накази з кадрових питань (особового складу); 

– особові справи (заяви,анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про 

прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих доку-

ментів, декларації держслужбовців, характеристики, листки з обліку кадрів 

працівників. У цій групі окремо виділяються документи: 

 керівників юридичних осіб; відомих політичних діячів; членів 

творчих спілок; осіб, які мають найвищі ступені відзнаки, почесні 

звання; 

 осіб, які мають наукові ступені й вчені звання; 

 службовців, професіоналів, фахівців,наукових працівників, які не 

мають наукових ступенів і вчених звань, штатних та виборних пра-

цівників громадських організацій; 

– особові справи (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення) 

осіб, які працюють за сумісництвом; 

– особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюючих за 

сумісництвом); 

– виїзні справи (анкети, характеристики, автобіографії, довідки, копії осо-

бистих документів, копії наказів про відрядження) спеціалістів, що виїхали за 

кордон; 



 9 

– характеристики працівників, які не мають особових справ; 

– штатно-посадові книги (штатні формуляри); 

– протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, 

обрання на посаду; 

– документи (витяги з протоколів, списки праць, звіти, відгуки)конкурс-

них комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади, що можуть 

зберігатися у складі особових справ відповідних посадових осіб; 

– документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) 

про розв’язання трудових конфліктів; 

– листування про проходження державної служби; 

– листування з питань підтвердження трудового стажу працівників; 

– листування про приймання, розподіл, переміщення, облік кадрів; 

– листування про встановлення та виплату персональних окладів, надба-

вок; 

– документи (характеристики, атестаційні анкети, висновки тощо) про 

проведення атестацій і встановлення кваліфікації. 

 

3. До документів про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

кадрів належать: 

– дипломні проєкти, дипломні роботи, відгуки (рецензії) на них. При 

цьому на особливу увагу при проведенні експертизи цінності документів цієї 

групи заслуговують: 

 роботи, відзначені преміями на всеукраїнських конкурсах та 

конкурсах вищих навчальних закладів, та роботи, перспективні з то-

чки зору впровадження у сфери національної економіки; 

 роботи, виконані на творчих факультетах мистецьких вищих 

навчальних закладів; 

 відгуки відомих осіб; 

– протоколи засідань державних екзаменаційних комісій; 

– протоколи засідань приймальної комісії щодо зарахування в аспірантуру 

та екзаменаційних комісій; 

– протоколи комісій із захисту дипломних проектів, дипломних та інших 

кваліфікаційних робіт; 

– зведені відомості успішності; 

– документи (доповідні й пояснювальні записки, довідки, листи) про ви-

ключення, поновлення, переведення учнів, студентів із навчальних закладів, 

надання академічних відпусток; 
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– документи (звіти, доповіді, огляди, довідки) про роботу аспіранту-

ри; 

– протоколи засідань комісій з приймання кандидатських іспитів; 

– документи (заяви, витяги з протоколів, листи) про затвердження тем 

дисертаційних досліджень, наукових керівників, продовження строку перебу-

вання в аспірантурі, надання академічних відпусток; 

– документи (подання, протоколи, рішення комісій) про призначення 

аспірантам іменних стипендій; 

– листування про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

кадрів. 

 

4. До документів про присудження наукових ступенів, присвоєння вчених 

звань належать: 

– протоколи, стенограми засідань спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій і присудження наукових ступенів; 

– атестаційні справи (довідки, особові листки з обліку кадрів, характе-

ристики, відгуки, стенограми засідань спеціалізованих вчених рад, анотації 

дисертацій). У цій групі окремо виділяються документи: 

 осіб, затверджених у науковому ступені доктора наук, ученому зван-

ні професора (у тому числі тих, хто позбавлений наукового ступеня 

і/або вченого звання); 

 громадян України з переатестації наукових ступенів і нострифікації 

дипломів; іноземних громадян, затверджених у науковому ступені 

кандидата наук (доктора філософії), ученому званні доцента чи 

старшого наукового співробітника (старшого дослідника) (у тому 

числі тих, хто позбавлений наукових ступенів і вчених звань); 

 затверджених у науковому ступені кандидата наук (доктора 

філософії), ученому званні доцента чи старшого наукового 

співробітника (старшого дослідника) (у тому числі тих, хто 

позбавлений наукових ступенів і вчених звань); 

 за відхиленими поданнями щодо присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звання; 

– дисертації, автореферати дисертацій. 

 

5. До документів про нагородження працівників, присвоєння почесних 

звань, присудження премій належать: 

– укази Президента України про нагородження державними нагородами, 

присвоєння почесних звань України; присвоєння вищих військових звань, 
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вищих дипломатичних рангів, інших вищих спеціальних звань і класних 

чинів; встановлення президентських відзнак і нагородження ними; 

– накази і розпорядження центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб про 

заохочення (нагородження, преміювання); 

– документи (подання, клопотання, характеристики, автобіографії, 

біографічні довідки, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень тощо) про 

представлення до нагородження державними нагородами, заохочувальними 

відзнаками, присвоєння почесних звань, присудження премій; 

– документи (заяви, довідки, клопотання) про видачу дублікатів 

документів до державних нагород замість втрачених; 

– документи (подання, клопотання, характеристики, витяги з рішень тощо) 

про представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками; 

– листування з державними органами, органами місцевого самоврядуван-

ня, організаціями вищого рівня, профспілковими органами про нагородження 

працівників, присвоєння почесних звань, присудження премій. 

 

6. До облікових документів належать: 

 – особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюючих за 

сумісництвом); 

– штатно-посадові книги (штатні формуляри); 

– списки, картотеки, картки обліку певних категорій працівників. У цій 

групі на особливу увагу заслуговують документи, що стосуються обліку: 

 керівників та членів виконавчих органів юридичної особи; 

 інженерно-технічних працівників з вищою і середньою спеціальною 

освітою; 

 наукових працівників; 

 ветеранів і учасників українського визвольного руху часів Другої 

світової війни, учасників бойових дій; 

 учасників бойових дій АТО/ООС та їх сімей; 

 учасників бойових дій на території інших держав; 

 аспірантів (здобувачів наукових ступенів); 

 тимчасових працівників; 

 учнів, студентів закладів освіти; 

 тих, що захистили дисертації й отримали наукові ступені й вчені 

звання; 

 тих, що одержують персональні оклади військовозобов’язаних; 
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 працівників, яким призначена пенсія на 

пільгових умовах; 

 осіб, нагороджених державними та іншими нагородами, почесними 

званнями, преміями; 

 осіб, які користуються правом першочергового та позачергового 

одержання житла; 

– картотеки, покажчики до наказів із кадрових питань (особового складу); 

– журнали обліку трудових договорів (контрактів, угод), що замінюють 

накази з кадрових питань (особового складу) та договорів цивільно-правового 

характеру з фізичними особами (стосовно виконання робіт, надання послуг 

тощо); 

– журнали обліку, алфавіти особових справ; 

– журнали, картотеки обліку приймання, переміщення, звільнення праців-

ників (у тому числі тимчасових); 

– журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них; 

– книги (журнали) реєстрації видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, 

посвідчень про закінчення навчальних закладів, інститутів, факультетів і курсів 

підвищення кваліфікації; 

– журнали (книги), списки, картотеки обліку осіб, направлених у 

довготривалі відрядження в межах України та за кордон; 

– журнали видачі дипломів про присудження наукових ступенів і атестатів 

про присвоєння вченого звання; 

– картки персонального обліку безробітних та громадян, які шукають 

роботу. 

 

7. До документів з нарахування заробітної плати та інших грошових 

виплат належать: 

– розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників; 

– відомості на виплату грошей; 

– звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 

органів доходів і зборів (звіти про ЄСВ); 

– документи (заяви, акти, протоколи, експертні висновки, довідки, 

рішення суду, розрахунки тощо) щодо виплати страхового відшкодування за 

шкоду, заподіяну життю і здоров’ю, та шкоду, заподіяну майну. 
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8. До документів про трудову діяльність на виробництві з важкими, 

шкідливими та небезпечними умовами праці належать: 

– переліки посад і професій на роботах із шкідливими та небезпечними 

умовами праці, які мають право на додаткову відпустку і доплату за роботу зі 

шкідливими умовами праці; 

– посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких 

роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці; 

– списки працюючих на виробництві із шкідливими умовами праці; 

– табелі, наряди працівників, задіяних на роботах із шкідливими умовами 

праці; 

– накази, розпорядження центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій 

про: 

 надання відпусток працівникам з важкими, шкідливими та 

небезпечними умовами праці;  

 відрядження для працівників з важкими, шкідливими та 

небезпечними умовами праці; 

– документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведен-

ня працівників на скорочений робочий день або неповний робочий тиждень у 

разі важких, шкідливих, небезпечних умов праці; 

– документи (протоколи, довідки, висновки) про шкідливі умови праці, 

травматизм, професійні захворювання; 

– документи (доповідні записки, довідки, доповіді, відомості) про стан 

професійної шкідливості виробництва та професійних захворювань; 

– протоколи засідань, рішення атестаційних і кваліфікаційних комісій в 

організаціях зі шкідливими умовами праці. 

 

9. До звітної документації належать: 

– статистичні звіти про стан ринку праці та зайнятість населення, праце-

влаштування, створення робочих місць. У цій групі виокремлюють такі види 

документів: 

 звіт з праці; 

 звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

 звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне 

навчання; 

 звіт про наявність вакансій; 
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 звіт про заплановане вивільнення працівників; 

 звіт про попит на робочу силу (вакансії); 

 звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; 

 звіт про використання робочого часу; 

 звіт про травматизм на виробництві; 

 звіти про закордонні відрядження працівників. 

 

10. До документів, що стосуються соціального страхування, соціального 

захисту та пенсійного забезпечення населення, належать: 

– державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування (з 2011 р.); 

– відомості про застраховану особу, що підлягає загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванню (персоніфікований облік) (з 1998 р. до 

2011 р.); 

– відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримували допомогу по 

безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним 

підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; 

– протоколи засідань комісій із призначення пенсій за особливі заслуги 

перед Україною; 

– протоколи засідань, рішення комісій з питань призначення державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 

– особові справи реабілітованих громадян та осіб, постраждалих від 

політичних репресій, ветеранів праці, ветеранів Другої світової війни; 

– особові справи учасників бойових дій, що брали участь в АТО/ООС; 

– особові справи осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, 

яким надається державна соціальна допомога; 

– особові справи одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги 

(крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю) та субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

– виплатні відомості одержувачів державної соціальної допомоги; 

– пенсійні справи (заяви, довідки, висновки лікарів, медико-соціальної 

експертної комісії; протоколи про призначення пенсій; довідки про заробітну 

плату, трудовий стаж тощо) пенсіонерів, які одержують пенсії відповідно до 

законодавства; 
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– списки працівників, яким призначено пенсію на пільгових 

умовах; 

– документи (переліки зведення, довідки) про пільги, встановлені для 

окремих категорій громадян; 

– документи (довідки, заяви, списки, копії наказів про відрядження, по-

свідчення про відрядження, протоколи вручення, журнали реєстрації 

посвідчень, табелі робочого часу тощо) громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

– документи (заяви, акти, протоколи, експертні висновки, довідки, 

рішення суду, розрахунки тощо) про виплати страхового відшкодування за 

шкоду, заподіяну життю і здоров’ю; 

– переліки уповноважених власників (наймачів), яким призначено 

субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; 

– документи (протоколи, звіти, списки, листи) про відновлення прав 

реабілітованих громадян та політичних в’язнів; 

– документи (рішення, довідки, списки, листи) про соціальний захист 

в’язнів фашизму; 

– журнали обліку довідок, посвідчень, виданих особам з інвалідністю 

внаслідок війни, сім’ям загиблих, удовам, учасникам війни і трудівникам тилу, 

реабілітованим громадянам та політичним в’язням; 

– документи (звіти, довідки, доповідні записки, огляди) про причини 

захворюваності працівників; 

– медичні карти (історії хвороби); 

– книги реєстрації донорів. 

 

11. Окрему категорію документів складають трудові книжки та вкладиші 

до них, а також оригінали інших незатребуваних особистих документів 

офіційного походження – дипломи, атестати посвідчення,свідоцтва. 

 

2. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

 

1. У 2011 році створено Державний реєстр загальнообов’язкового 

державного соціального страхування відповідно до Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування – це організаційно-технічна система, призначена для накопичення, 

зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного 
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внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його 

платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та 

реєстру застрахованих осіб. 

 

2. Реєстр застрахованих осіб – автоматизований банк відомостей, 

створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». 

Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток 

застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, 

інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та інформація про 

виплати за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами 

цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

 

3. Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове 

забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з 

якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного 

фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, 

військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, 

допомогу та компенсацію відповідно до законодавства. 

 

4. Відомості про фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять 

незалежну професійну діяльність, подаються безпосередньо зазначеними 

особами. 

 

5. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна 

облікова картка, до якої включаються такі відомості: 

1) умовно-постійна частина картки: 

 унікальний номер електронної облікової картки; 

 номер посвідчення застрахованої особи; 

 прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної 

облікової картки; 

 прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент; 
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 дата народження; 

 стать; 

 унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до 

персональної облікової картки; 

 громадянство; 

 номер телефону (за згодою); 

 відмітка про смерть; 

2) частина картки, що відображає загальний страховий стаж, заробітну 

плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші 

дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими 

видами загальнообов’язкового державного соціального страхування: 

 ідентифікаційний номер платника (крім осіб, які через релігійні або 

інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); 

 рік, за який внесено відомості; 

 розмір єдиного внеску за відповідний місяць; 

 сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; 

 професійна назва роботи; 

 посада; 

 дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

 сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за 

відповідний місяць; 

 сума призначеної пенсії; 

 кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів 

(годин) за відповідний місяць; 

 інша інформація, необхідна для обчислення та призначення 

страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; 

 інформація про страхові випадки: 

 дата страхового випадку; 

 вид страхового випадку; 

3) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування: 

 вид страхової виплати; 

 вид соціальної пільги; 
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 вид соціальної виплати; 

 дата, з якої призначено виплату; 

 дата початку та закінчення виплати (пільги); 

 сума виплати (помісячні суми виплати); 

 індексація страхової виплати. 

 

6. Одним із джерел наповнення Реєстру застрахованих осіб є звітність 

страхувальників про нарахування страхових внесків та інформація про сплату 

страхових внесків. 

 

7. Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної 

облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді 

протягом усього життя особи, а після її смерті – протягом 75 років на паперових 

та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність 

паперового та електронного документів. 

 

8. Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове 

забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що містяться в 

реєстрі застрахованих осіб, використовуються для обчислення та призначення 

страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням. 

 

3. Документи, що стосуються соціального захисту учасників бойових дій 

АТО/ООС 

 

1. З 2014 року на особливу увагу заслуговують документи, що стосуються 

соціального захисту учасників бойових дій антитерористичної операції (АТО) 

на сході України, що з 2018 року отримала назву – операція Об’єднаних сил 

(ООС). 

 

2. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 

2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу 

учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення» статус учасника бойових дій надається: 
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1) військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) 

Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям 

військових прокуратур, особам рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 

поліцейським, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям 

МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної 

кримінально-виконавчої служби, співробітникам Служби судової охорони, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; 

2) особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування згідно з переліком, визначеним 

Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил, 

були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів. 

 

3. Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є такі 

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань 

антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, а саме: 

1) для осіб, які брали участь в антитерористичній операції, – витяги з 

наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його 

заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного 

центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, 

витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління 

антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів 

(командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику 

оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її 
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проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення 

антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до 

районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, 

видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню 

участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її 

проведення; 

2) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на 

строк менше ніж 30 календарних днів, – документи, зазначені в абзаці другому 

цього пункту, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових 

донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт 

безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення 

розвідувальних заходів; 

3) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків 

необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом 

самокалічення або шляхом симуляції хвороби), – документи, зазначені в абзаці 

другому цього пункту, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за 

фактами отримання поранень, контузій, каліцтв; 

4) для осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування згідно з переліком, визначеним 

Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил, 

були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів, – документи про залучення 

до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, 

передбачені абзацами другим - четвертим цього пункту, або нотаріально 

завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, які разом із такою 

особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника 

бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, у разі підтвердження 

суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто 

або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними 

Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до 

законів військовими формуваннями та правоохоронними органами; 

5) для осіб, які проходять службу у військових частинах (органах, 

підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно 

дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення 

антитерористичної операції, – витяги з наказів керівника Антитерористичного 
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центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи 

заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до 

проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника 

оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його 

заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних 

угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління 

антитерористичною операцією в районах її проведення; 

6) для осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, – витяги з наказів 

Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-

тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих 

заходів, документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих 

заходів; 

7) для осіб, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 

30 календарних днів, – документи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, 

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів 

бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього 

зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних 

заходів; 

8) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків 

необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом 

самокалічення або шляхом симуляції хвороби), – документи, зазначені в абзаці 

сьомому цього пункту, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за 

фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. 

 

4. Інші реєстри, що містять інформацію, пов’язану з соціальним захистом 

громадян 

 

1. Крім реєстрів, зазначених у попередніх главах цього розділу, слід 

відзначити ще деякі інші, які також містять інформацію, яка може бути 

використана для підтвердження законних прав та інтересів певних категорій 

громадян, а саме такі: 

– Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 
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– Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги (ЄДАРП); 

– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань (ЄДР). 

 

2. Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (далі – Державний реєстр) – це автоматизована 

інформаційна система персонального обліку осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи і проживають на території України. 

Державний реєстр створюється і ведеться відповідно Закону «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 

Метою створення та діяльності Державного реєстру є ефективне 

розв’язання завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Головними завданнями Державного 

реєстру є здійснення контролю за станом здоров’я осіб та вивчення близьких і 

віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

До складу Державного реєстру входять медичні, дозиметричні та 

соціологічні підреєстри, що забезпечують облік осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, відтворення доз їх опромінення, інформаційну 

підтримку заходів медичного та соціологічного забезпечення постраждалого 

населення. 

Складовою частиною Державного реєстру є Український військовий 

реєстр і його підрозділи, що ведуться Міноборони, МВС та СБУ. 

Державний реєстр об’єднує автоматизовані інформаційні системи 

(спеціалізовані підрозділи) організацій, установ і закладів в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та в районах. 

Формування інформаційних банків даних в Державному реєстрі 

здійснюється шляхом збору та реєстрації паспортних даних осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, даних їх диспансеризації та 

медичної допомоги, результатів вимірених і реконструйованих доз 

опромінення, соціологічних даних, а також результатів їх оброблення та 

аналізу. 

Облік осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

здійснюється відповідними спеціалізованими підрозділами згідно з 

посвідченням і реєстраційною карткою цих осіб. Зразок зазначеної 

реєстраційної картки затверджується МОЗ. Заповнення реєстраційних карток 

згідно із статтею 16 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
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які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

виконуються відповідними підрозділами центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Заповнені реєстраційні 

картки надсилаються до відповідних спеціалізованих підрозділів Державного 

реєстру. 

На державному рівні забезпечується збір, експертиза, комплексний аналіз 

та включення даних до Державного реєстру, постійне зберігання інформації, 

створення і ведення окремих банків даних осіб груп підвищеного ризику, 

передача загальних висновків та пропозицій до державних установ, науково-

дослідних інститутів та лікувально-профілактичних закладів, а також видача 

відомостей із банків даних користувачам, які мають право доступу до 

інформації. 

 

3. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги (ЄДАРП) запроваджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр 

осіб, які мають право на пільги» та з метою удосконалення обліку осіб, які 

мають право на пільги за соціальною ознакою. 

До ЄДАРП включається така інформація: 

1) про пільговиків: 

– прізвище, ім’я, по батькові; 

– число, місяць, рік народження; 

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті); 

– адреса зареєстрованого місця проживання (за рішенням комісій, 

утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого 

самоврядування, – адреса фактичного місця проживання); 

– склад сім’ї; 

– характеристика житла; 

– реквізити паспорта громадянина України та документа, що підтверджує 

право на пільги; 

– категорія пільговика; 

– перелік пільг, на які він має право; 

– інформація про те, якими пільгами фактично користується. 

Інформація про осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
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вноситься до ЄДАРП диференційовано з урахуванням належності особи до 

визначеної підкатегорії;  

2) про осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам 

масових акцій громадського протесту та членам їх сімей: 

– прізвище, ім’я, по батькові; 

– число, місяць, рік народження; 

– реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

– адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання; 

– реквізити паспорта громадянина України або документа, що посвідчує 

особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 

3) про осіб, які отримують державну допомогу у зв’язку з нанесенням 

тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості або 

легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій 

громадського протесту, крім зазначених у попередньому підпункті даних, 

додатково вноситься порядковий номер, зазначений у відповідному переліку, 

який формується МОЗ за результатами судово-медичної експертизи, дата і 

номер прийняття та реєстрації наказу МОЗ; 

4) про осіб, які отримують державну допомогу у зв’язку із смертю члена 

сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, до ЄДАРП 

додатково вносяться: 

– прізвище, ім'я, по батькові загиблого; 

– реквізити свідоцтва про смерть особи; 

– реквізити документів, що підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва 

про одруження, свідоцтва про народження). 

Для включення до ЄДАРП інформації про пільговика він подає до 

управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації 

(фактичного проживання): 

– копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його 

сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів), 

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному 

реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, 

– пред’являє паспорт; 

– інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких 

він має пільги та реально ними користується. 

Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з кількома законами 

України, включається до ЄДАРП як пільговик, що користується цією пільгою 

згідно з одним Законом України за його вибором. 
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Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до 

ЄДАРП включається така інформація про пільговика. У разі коли фізична особа, 

яка має і використовує право на пільги на підставі одного із законів України, 

використовує також своє право на інші пільги як член сім’ї пільговика, який має 

право на пільги згідно з іншими законами, ця фізична особа включається до 

ЄДАРП також як член сім'ї пільговика. 

У разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної 

одиниці, яку обслуговує управління праці та соціального захисту населення, 

пільговик або його законний представник повинен повідомити його про це 

письмово. 

У разі зміни місця проживання поза межами адміністративно-

територіальної одиниці пільговик знімається з обліку в управлінні праці та 

соціального захисту населення за попереднім місцем проживання та стає на 

облік за новим місцем проживання. 

Управління праці та соціального захисту населення за попереднім місцем 

проживання пільговика закриває його персональну облікову картку та видає 

пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим місцем проживання 

відкриває нову облікову картку з дати реєстрації пільговика. 

У разі, коли у складі сім’ї пільговика відбулися зміни, що потребують 

коригування включеної до ЄДАРП інформації, він повідомляє про це 

управління праці та соціального захисту населення. 

Пільговик має право знайомитися з даними, що містяться в ЄДАРП, та у 

разі незгоди з ними звернутися письмово до управління праці та соціального 

захисту населення про їх виправлення. 

 

3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань (ЄДР) – це публічний реєстр юридичних осіб в 

Україні, що виконує роль державного контролю та захисту прав юридичних 

осіб, громадських формувань та підприємців України, а також захисту прав 

третіх осіб у правовідносинах з ними. 

ЄДР є єдиною державною інформаційною системою, що забезпечує 

збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не 

мають статусу юридичної особи. 
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ІІІ. Принципи та критерії експертизи цінності документів, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян 

 

1. Принципи експертизи цінності документів 

 

1. Принципи експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, – історизм, наукова об’єктивність, всебічність і 

комплексність, дозволяють розглядати ці документи з точки зору їх виникнення 

і розвитку й на сьогоднішній день як єдиний комплекс документів, 

систематизований певним чином. 

 

2. Документи з кадрових питань (особового складу) у першу чергу 

використовуються для підтвердження трудового стажу і розміру заробітної 

плати, що є особливо актуальним для осіб працездатного віку. 

Документи громадян, які досягли пенсійного віку, вже використані для 

призначення пенсій, можуть мати культурну цінність. 

 

3. При визначенні принципів і критеріїв експертизи цінності документів, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, слід зважати на те, що вони 

розкривають не лише трудову діяльність та життя громадян України, а й 

відображають історію країни в цілому. 

 

2. Критерії експертизи цінності документів 

 

1. Критерії експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, поділяються на основні та додаткові. 

 

2. До основних критеріїв належать такі: 

– роль громадянина (працівника) у конкретній юридичній особі – керівна 

посада, наявність нагород, наукового ступеню, вченого звання, статусу 

учасника бойових дій тощо; 

– функціонально-цільове призначення юридичної особи 

(фондоутворювача) або фізичної особи–підприємця (фондоутворювача), у якого 

працював громадянин (працівник); 

– хронологічний період (час створення документів), значимий для 

конкретної юридичної особи чи фізичної особи–підприємця або для країни; 
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– особливості території(місцевості), на якій 

відбувалась діяльність фондоутворювача – відповідної юридичної особи чи 

фізичної особи–підприємця; 

– значущість інформації про громадянина, що міститься у документі; 

– оригінальність документа; 

– повторюваність інформації особових документів громадянина в інших 

документах (розпорядчих, облікових, звітних тощо); 

– вид документа; 

– фізичний та технічний стан носія інформації (паперового чи 

електронного документа); 

– стан збереженості комплексу документів фондоутворювача – відповідної 

юридичної особи чи фізичної особи–підприємця. 

 

3. До додаткових критеріїв належать такі: 

– національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або 

виконували протягом останніх трьох років визначні публічні функції в Україні; 

– ветерани війни та учасники бойових дій відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

– учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 

громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов’язаних з 

усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986–1987 роках 

незалежно від кількості робочих днів, а у 1988–1990 роках – не менше 30 

календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а 

також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання 

робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців, працівники 

державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно 

від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 

календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і 

дезактивації техніки або їх будівництві відповідно до Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»;  

– робітники, задіяні на важких роботах та роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці; 

– представники професійних (трудових, педагогічних, медичних тощо) 

династій працівників; 

– професійні творчі працівники – особи, які провадять творчу діяльність 

на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у 

сфері культури та мистецтва, публічно представляють такі твори на виставках, 

шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або 
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є членами творчої спілки, та/або мають державні нагороди за діяльність у 

сфері культури і мистецтва; 

– жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років; 

– роль та заслуги громадянина у громадській та інших сферах діяльності 

поза місцем основної трудової діяльності; 

– повнота та достовірність інформації документа; 

– копійність документа (у межах фонду юридичної особи або фізичної 

особи–підприємця та у фондах інших юридичних осіб). 

 

IV. Методика проведення експертизи цінності документів, пов’язаних із 

соціальним захистом громадян, та комплектування ними архівів 

 

1. Нормативно-методичні засади експертизи цінності документів 

 

1. Експертиза цінності документів проводиться відповідно до 

законодавства у сфері архівної справи та діловодства, типових та галузевих 

переліків видів документів із нормативно встановленими строками їх 

зберігання, затверджених відповідно до законодавства, типових і примірних 

номенклатур справ, інших нормативно-правових актів з питань експертизи 

цінності. 

 

2. Для організації та проведення експертизи цінності документів в 

установах, що є юридичними особами, утворюються постійно діючі експертні 

комісії (далі – ЕК), що діють відповідно до положень про них. 

У музеях і бібліотеках, що перебувають у державній чи комунальній 

власності, проведення експертизи цінності документів покладається відповідно 

до законодавства на фондово-закупівельні комісії (далі– ФЗК) та експертно-

оцінні комісії (далі– ЕОК). У положеннях про ФЗК музеїв та ЕОК бібліотек 

зазначаються завдання, пов’язані з експертизою цінності архівних документів. 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та 

комунальні підприємства, установи та організації розробляють положення про 

ЕК на підставі Типового положення про експертну комісію державного органу, 

органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, 

установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 25 червня 2013 року за № 1062/23594 (із змінами). 

Об’єднання громадян, релігійні організації, підприємства, установи та 

організації, засновані на приватній формі власності, а також державні наукові 
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установи під час підготовки положень про ЕК керуються рекомендаціями 

Державної архівної служби України. 

 

3. У своїй діяльності ЕК, ФЗК, ЕОК юридичних осіб керуються Порядком 

утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року 

№ 1004 (із змінами). 

 

2. Основні вимоги до проведення експертизи цінності документів, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян 

 

1. Експертизі цінності підлягають усі документи, пов’язані із соціальним 

захистом громадян, зокрема документи з кадрових питань (особового складу) 

незалежно від часу їх створення. При цьому експертиза цінності документів 

проводиться після закінчення установленого строку їх зберігання. Слід 

відзначити, що ряд документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян, 

може бути віднесено до документів постійного строку зберігання ще до 

закінчення установленого строку їх зберігання. 

 

2. Документи, пов’язані із соціальним захистом громадян, поділяються на 

такі, що мають відповідний строк зберігання: 

– постійній; 

– тривалий (понад 10 років); 

– тимчасовий (до 10 років включно). 

 

3. Строк зберігання «До ліквідації юридичної особи» означає, що 

документи безстроково зберігаються у цій юридичній особі, а у разі її ліквідації 

документи підлягають повторній експертизі цінності, і залежно від її 

результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами 

справ до архівних установ у порядку, визначеному законодавством. 

 

4. Позначка «ЕПК» поряд зі строком зберігання деяких видів документів, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, означає, що рішення про внесення 

до НАФ або знищення цих документів для юридичних осіб – джерел 

формування НАФ приймають експертно-перевірні комісії державного архіву 

(далі − ЕПК). 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF/paran62#n62
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF/paran62#n62
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3. Особливості експертизи цінності звільнених працівників 

 

1. У юридичних особах проводиться експертиза цінності документів 

звільнених працівників за усі хронологічні періоди часу із застосуванням 

основних і додаткових критеріїв експертизи цінності, визначених у розділі ІІІ 

цих Методичних рекомендацій. 

У першу чергу ретельній експертизі підлягають особові справи 

працівників та пов’язані з ними документи – накази (розпорядження) з кадрових 

питань (особового складу), письмові трудові договори (контракти), особові 

картки працівників, розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки). 

 

2. До документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян,постійного 

строку зберігання належать: особові справи керівників юридичних осіб; відомих 

політичних діячів; членів творчих спілок; осіб, які мають найвищі ступені від-

знаки, почесні звання. Крім того, за результатами експертизи цінності до 

документів постійного строку зберігання можуть бути віднесені документи 

працівників творчих і рідкісних професій; представників професійних 

(трудових) династій;реабілітованих громадян та осіб, постраждалих від 

політичних репресій; ветеранів праці; ветеранів Другої Світової війни тощо. На 

визначення строку зберігання можуть також впливати заслуги громадян у 

соціальній та інших сферах, а також стаж роботи у конкретній юридичній особі 

в цілому й у найбільш значимі для цієї юридичної особи періоди діяльності. 

Має оцінюватися не лише значимість інформації документа для конкретного 

громадянина, а також і для юридичної особи, і для країни у цілому.  

Зазначені документи рекомендується позначати шляхом наклеювання 

кольорових смужок під час передання документів в архів юридичної особи 

після звільнення працівника, а також включати відповідні кадрові документи в 

описи справ постійного зберігання під час упорядкування цих документів за 

певні роки. 

 

4. Правила формування документів у справи 

 

1. Загальними правилами для формування усіх справ є такі: 

1) уміщувати в справи тільки виконані документи відповідно до заголовків 

справ у номенклатурі; 

2) групувати в справи документи, виконані протягом одного календарного 

року, за винятком перехідних справ та судових справ (ведуться протягом 

кількох років до їх завершення), особових справ (формуються протягом періоду 

роботи працівника у певній юридичній особі), документів виборчих органів та 
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їх постійних комісій, депутатських груп (формуються за період їх 

скликання), документів навчальних закладів, що характеризують навчально-

виховний процес (формуються за навчальний рік), документів театрів, що 

характеризують сценічну діяльність (формуються за театральний сезон), справ 

фільмів, рукописів, історій хвороб; 

3) уміщувати у справи лише оригінали або у разі їх відсутності засвідчені 

в установленому порядку копії документів; 

4) не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, 

розмножених копій та документів, що підлягають поверненню; 

5) до справи включати документи тільки з одного питання або групи 

споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс; 

6) окремо групувати у справи документи постійного, тривалого (понад 

10 років), тимчасового зберігання; 

7) за обсягом справа постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання 

не повинна перевищувати 250 аркушів (не більше 40 мм завтовшки). Великі за 

обсягом справи поділяють на томи (частини). 

Крім того, під час формування справи слід перевірити наявність основних 

реквізитів, що надають документові юридичної сили, а саме таких: вид 

документа, реєстраційний індекс (номер), дата, текст, підпис та деякі інші 

залежно від виду документа. 

 

2. Формування особових справ має певні особливості. 

В особових справах, що формуються упродовж усього часу роботи 

працівника, документи групуються в хронологічному порядку в міру їх 

надходження (поповнення) (заява про прийняття на роботу, письмовий 

трудовий договір (контракт), копії або витяги з розпорядчих документів 

(наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу, особовий листок з обліку 

кадрів, доповнення до особового листка з обліку кадрів, автобіографія, копія 

паспорта, копія облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копія військового квитка (у 

разі наявності), копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну 

біографічних даних, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, 

розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, копії 

документів, що є підставами для надання пільг (за наявності), копії документів 

про внесення змін до облікових документів у зв’язку зі зміною біографічних 

даних (прізвища, імені, по батькові), характеристики, копії документів про 

підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15?find=1&text=%F4%EE%F0%EC%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%F1%EF%F0%E0%E2#w2170
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документи з атестації, заява про звільнення з роботи, копії або витяги з 

розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи). 

До особової справи обов’язково складається внутрішній опис, який 

розміщується на початку справи. 

Відомості про стягнення, заохочення, виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника, заміщення вакантної посади вносяться до доповнення 

до особового листка з обліку кадрів. 

Особові справи державних службовців формуються відповідно 

до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, 

затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 22 березня 2016 року № 64, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 15 квітня 2016 року за № 567/28697 (із змінами). 

 

3. Формування розпорядчих документів із кадрових питань (особового 

складу) також має певні особливості. Накази (розпорядження) з кадрових 

питань (особового складу) групуються відповідно до їх видів та строків 

зберігання. Не дозволяється групувати разом накази з кадрових питань 

(особового складу) тривалого (75 років) та тимчасового (5 років) зберігання. 

Доцільно при великих обсягах документів накази з кадрових питань (особового 

складу), що стосуються різних напрямів діяльності юридичної особи 

(приймання на роботу, звільнення, преміювання, відрядження, відпустки тощо), 

групувати в окремі справи. Якщо різних видів наказів із кадрових питань 

(особового складу) створюється незначна кількість, їх дозволяється групувати 

за строками їх зберігання: в одну справу – накази тривалого строку зберігання, в 

іншу – тимчасового строку зберігання. 

 

4. Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників 

юридичної особи систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному 

порядку, а відомості на виплату грошей (відомості нарахування заробітної 

плати) формуються щомісяця в межах року. 

 

5. Звернення громадян, що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі 

юридичної особи або про усунення серйозних недоліків і зловживаньта всі 

документи з їх розгляду і виконання групуються окремо від звернень громадян 

особистого та другорядного характеру. 

Звернення громадян особистого та другорядного характеру залежно від їх 

кількості доцільно групувати за питаннями, наприклад: з питань роботи 

громадського транспорту, з питань медичного обслуговування тощо. Кожне 

звернення і документи з його розгляду складають у справі самостійну групу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15?find=1&text=%F4%EE%F0%EC%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%F1%EF%F0%E0%E2#w2171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15?find=1&text=%F4%EE%F0%EC%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%F1%EF%F0%E0%E2#w2172
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15?find=1&text=%F4%EE%F0%EC%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%F1%EF%F0%E0%E2#w2173
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-16#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-16#n13
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Повторні звернення і документи з їх розгляду систематизують у справи 

разом з попередніми. 

 

5. Проведення експертизи цінності документів у діловодстві юридичної 

особи 

 

1. Під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві 

вирізняють чотири групи справ: 

– постійного зберігання; 

– тривалого (понад 10 років) зберігання; 

– тимчасового зберігання (до 10 років включно); 

– що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання. 

Відбір зазначених груп документів здійснюється на підставі номенклатури 

справ юридичної особи, а також типових та галузевих переліків документів зі 

строками зберігання шляхом перегляду кожного аркуша справи. Одночасно 

перевіряються якість і повнота чинної номенклатури справ, правильність 

визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, 

дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ. 

 

2. Строк зберігання документів обчислюється з 01 січня року, наступного 

за роком закінчення справи. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, 

завершених у 2019 році, починається з 01 січня 2020 року. 

 

3. Справи з позначкою «ЕПК», у яких експертизою цінності встановлена 

наявність документів постійного зберігання, підлягають переформуванню. 

Документи постійного зберігання, вилучені із зазначених справ, об’єднуються в 

самостійні справи або приєднуються до інших однорідних справ. Оправлення 

знову сформованих справ здійснюється тільки після завершення експертизи 

цінності документів. 

 

4. Під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві 

виявляються дублетні документи, документи, що не стосуються справи, 

чернетки, неоформлені копії, металеві скріплення, що підлягають вилученню зі 

справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання. 

 

5. За результатами експертизи цінності документів структурні підрозділи 

готують справи постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання до 
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передавання в архів юридичної особи, зокрема здійснюються такі 

технологічні процеси: 

– оформлення справ відповідно до вимог, визначених у главі 2 розділу VI 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 

2015 р. № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 

2015 року за № 736/27181 (із змінами) (далі – Правила організації діловодства); 

– здійснюється складання описів справ структурного підрозділу згідно з 

вимогами, визначеними у главі 3 розділу VI Правил організації діловодства; 

– на підставі номенклатур справ формуються переліки (списки) справ, що 

підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, для 

включення до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до 

НАФ. 

 

6. У разі встановлення в процесі експертизи цінності фактів нестачі 

документів і справ, що внесені до номенклатури, відповідними структурними 

підрозділами юридичної особи здійснюється їх розшук. У разі негативного 

результату розшуку керівник юридичної особи за поданням служби діловодства 

або керівника архіву (особи, відповідальної за архів) створює комісію зі 

службового розслідування, призначає службове розслідування і видає наказ про 

притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. 

Довідка про причини відсутності документів або справ, підписана членами 

комісії та керівником відповідного структурного підрозділу, передається до 

архіву юридичної особи. 

На підставі довідки архів складає акт про нестачу справ (документів) у 

структурних підрозділах за формою, наведеною в додатку 13 до Правил 

організації діловодства, який підписує керівник архіву (особа, відповідальна за 

архів), візує керівник служби діловодства та затверджує керівник юридичної 

особи. 

 

6. Проведення експертизи цінності документів в архіві юридичної особи 

 

1. Експертиза цінності документів в архіві юридичної особи здійснюється 

під методичним керівництвом відповідних державних архівних установ, 

архівних відділів міських рад (райдержадміністрацій), у зоні комплектування 

яких перебуває юридична особа. 
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2. Експертиза цінності документів в архіві юридичної особи 

під час складання зведених описів справ передбачає аналіз складу документації 

юридичної особи, зокрема організаційних і розпорядчих документів, а також 

кадрової, планової та звітної документації. 

Уточнюється, в яких структурних підрозділах відкладаються дублетні 

документи, що підлягають знищенню. За необхідності в архіві юридичної особи 

можуть залишатися на зберігання дублетні примірники документів, що 

підлягають постійному зберіганню в державній архівній установі, архівному 

відділі міської ради (райдержадміністрації). Аналізується також характер 

повторення інформації в інших документах: вид, форма і повнота 

повторюваності. 

Вилучення дублетних документів та документів з повторюваною 

інформацією здійснюється лише після звіряння з документами, що залишаються 

на постійне зберігання. 

Здійснюється перевірка правильності формування справ та їх оформлення 

відповідно до архівних вимог. У разі виявлення порушень архів має право 

вимагати переформування справ структурними підрозділами. 

На підставі описів справ структурних підрозділів працівники архіву 

юридичної особи складають зведені описи справ юридичної особи постійного 

зберігання, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового 

складу) відповідно до вимог, визначених у розділі VII Правил організації 

діловодства. 

 

3. У разі надходження в архів юридичної особи документів у 

неупорядкованому стані, що було спричинено надзвичайними обставинами, 

експертиза цінності документів здійснюється з дотриманням вимог, визначених 

у пунктах 3 – 9 глави 2 розділу V Правил організації діловодства 

 

4. Експертиза цінності документів в архіві юридичної особи проводиться 

щороку з метою виявлення документів, строк тимчасового зберігання яких 

закінчився. При цьому переглядаються описи справ із кадрових питань 

(особового складу), тривалого (понад 10 років) зберігання, у тому числі 

відповідні описи справ юридичних осіб – попередників та ліквідованих 

юридичних осіб. 

 

5. Експертиза цінності документів НАФ, зокрема й тих, що пов’язані з 

соціальним захистом громадян, перед передаванням справ на постійне 

зберігання передбачає цільове вивчення документів з метою виявлення 

дублетних документів (тотожних за змістом тиражованих примірників одного 
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документа), документів тимчасового зберігання, які внесені до НАФ 

помилково, а також документів, документна інформація яких втрачена і не 

підлягає відновленню в первісному або наближеному до нього вигляді. 

У разі необхідності проводиться удосконалення або перероблення описів. 

Удосконалення опису проводиться у разі, якщо заголовки не розкривають 

зміст справи, відсутній довідковий апарат опису або окремі його елементи. 

Перероблення описів здійснюється у таких випадках: 

 значна частина заголовків опису не відображає змісту справи; 

 описи містять сумарне описання справ, групову нумерацію справ; 

 значну частину документів фонду вилучено, втрачено, передано до 

іншої архівної установи, приєднано до іншого фонду; 

 порушено основні принципи систематизації заголовків справ в 

опису, що унеможливлює пошук інформації; 

 значно збільшився обсяг фонду за рахунок нових надходжень. 

Експертиза цінності документів юридичної особи та удосконалення або 

перероблення описів здійснюються за рішенням державної архівної установи, 

архівного відділу міської ради (райдержадміністрації). 

 

7. Вимоги до складення й оформлення зведеного опису справ із кадрових 

питань (особового складу) 

 

1. Зведений опис справ із кадрових питань (особового складу) складається 

за формою, встановленою Правилами організації діловодства. Опис містить 

документи, що створюються в діяльності кадрової, бухгалтерської служб та 

служби охорони праці юридичної особи, та за номенклатурою справ юридичної 

особи мають строк зберігання понад 10 років. 

 

2. Заголовки справ опису з кадрових питань (особового складу) 

систематизують за номінальною ознакою в такій послідовності: 

 накази з кадрових питань (особового складу), що підлягають 

тривалому зберіганню (75 років); 

 облікові документи (списки працівників юридичної особи); 

 книги (журнали) обліку наказів із кадрових питань (особового 

складу); 

 картки з обліку особового складу; 

 особові справи (у тому числі осіб, представлених до присвоєння 

почесних звань), атестаційні справи, персональні справи; 



 37 

 контракти, трудові договори, що замінюють 

накази з кадрових питань (особового складу); 

 бухгалтерські документи (особові рахунки із заробітної плати, а в 

разі їх відсутності – розрахункові відомості із зарплати); 

 документи про атестацію і тарифікацію (тарифікаційні відомості 

(списки)); 

 документи про проведення атестації та встановлення кваліфікації; 

 нагородна документація; 

 документи про нещасні випадки на виробництві (акти, протоколи, 

висновки, журнали); 

 незатребувані особисті документи працівників (трудові книжки, 

військові квитки, дипломи, атестати тощо). 

 

3. Особові справи (особові картки) вносять до опису за роком звільнення 

посадових осіб в алфавітному порядку їх прізвищ. 

 

4. Залежно від обсягу особові справи вносяться до опису як окремі 

одиниці зберігання або групуються за алфавітом в окремі справи-наряди, кожну 

з яких включають до опису під самостійним номером, наприклад: 

21. Особові справи звільнених працівників з прізвищами з літери «А» по 

літеру «К». 

22. Те саме, з прізвищами з літери «Л» по літеру «Я». 

 

5. У справи-наряди вміщують внутрішній опис усіх особових справ із 

зазначенням номерів сторінок кожної особової справи. Сформовані у справи-

наряди особові справи відокремлюють одна від одної чистими аркушами 

паперу, де зазначають прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку заведено справу. 

 

6. Особові картки також формують у справи-наряди в алфавітному 

порядку, наприклад: 

Особові картки звільнених працівників (ф. П-2) з прізвищами з літери «А» 

по літеру «Н». 

 

7. Особові рахунки працівників формують у хронологічному порядку за 

алфавітом прізвищ працівників або структурним принципом, наприклад: 

Особові рахунки працівників з прізвищами з літери «А» по літеру «М». 

Особові рахунки працівників відділу постачання та збуту. 
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8. Залежно від кількості особових справ та особових карток на особові 

справи та картки звільнених працівників може складатися окремий опис. 

 

9. Описи справ із кадрових питань (особового складу) юридичних осіб, у 

діяльності яких утворюються документи НАФ, складають у трьох примірниках. 

Погоджені ЕПК відповідного державного архіву описи затверджує керівник 

юридичної особи. Перший примірник річного розділу опису зберігається в 

архіві юридичної особи як недоторканний, а другий є робочим і 

використовується в практичній роботі. Третій надсилається для контролю 

державному архіву (архівному відділу міської ради), у зоні комплектування 

якого перебуває юридична особа. 

 

10. Описи справ із кадрових питань (особового складу) юридичних осіб, у 

діяльності яких не створюються документи НАФ, складають у двох 

примірниках. Після погодження описів ЕПК державного архіву або ЕК 

архівного відділу районної, районних у містах Києві і Севастополі державних 

адміністрацій, міської ради їх затверджує керівник юридичної особи. Перший 

примірник річного розділу опису зберігається в архіві юридичної особи як 

недоторканний, а другий є робочим і використовується в практичній роботі. 

 

11. Заголовки справ, включених до річного розділу зведеного опису справ 

із кадрових питань(особового складу), нумерують у валовому порядку до числа 

999. 

 

8. Вимоги до комплектування архіву документами 

 

1. Основними джерелами комплектування архіву є: структурні підрозділи 

юридичної особи, підпорядковані юридичні особи, фізичні особи. 

 

2. Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні 

зберігатися в архіві юридичної особи окремо. 

 

3. Архів управлінської документації зберігає: 

– закінчені в поточному діловодстві документи постійного та тривалого 

(понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами; 

– документи з кадрових питань (особового складу) працівників юридичної 

особи; 
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– документи юридичних осіб – попередників; 

– документи підпорядкованих юридичних осіб, що їх було ліквідовано; 

– документи особового походження працівників юридичної особи, які 

відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності 

країни або її окремого регіону, що надійшли на підставі заяви їх власника; 

– друковані видання, що доповнюють архівні документи, необхідні для 

науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву; 

– довідковий та обліковий апарат до архівних документів. 

 

9. Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню 

 

1. Справи юридичної особи підлягають оформленню під час їх заведення у 

діловодстві та під час підготовки їх до передання на архівне зберігання. 

 

2. Оформлення справ здійснюється працівниками структурних підрозділів 

під методичним керівництвом служби діловодства та архіву юридичної особи 

(працівника, відповідального за архів). 

 

3. Залежно від строків зберігання документів здійснюється повне або 

часткове (спрощене) оформлення справ. 

 

4. Документи тимчасового зберігання (до 10 років включно), сформовані у 

справи, зберігаються у теках (папках) із зав’язками, швидкозшивачах, не 

підшиваються і не нумеруються (за винятком первинної бухгалтерської 

документації та документів з грифом «Для службового користування» та 

іншими грифами обмеженого доступу), уточнення елементів оформлення 

обкладинки не проводиться. 

 

5. Оформлення справ постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, у 

тому числі справ з кадрових питань (особового складу), передбачає 

систематизацію документів у справі, нумерацію аркушів у справі, складання (у 

разі потреби) внутрішнього опису документів справи, наявність 

засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про особливості 

фізичного стану та формування справи, підшивання або оправлення справи, 

оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи. 

 

6. Нумерація аркушів справ здійснюється з метою забезпечення 

збереженості та закріплення порядку розташування документів, уключених у 
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справу. Усі аркуші справи нумерують арабськими цифрами валовою 

нумерацією в правому верхньому куті простим м’яким олівцем або механічним 

нумератором. Аркуші засвідчувального напису та внутрішнього опису 

нумеруються окремо. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для 

нумерації аркушів справи, аркушів засвідчувального напису та внутрішнього 

опису забороняється. 

Аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються 

в кожному томі (частині) окремо. 

Фотографії, креслення, діаграми та інші ілюстративні документи, що є 

окремими аркушами в справі, нумеруються на зворотному боці в лівому 

верхньому куті. 

Аркуш формату, більшого, ніж формат А4, підшивається з одного боку і 

нумерується як один аркуш у правому верхньому куті, а потім фальцюється на 

формат А4. 

Аркуш з наглухо наклеєними документами (фотографіями, вирізками, 

виписками тощо) нумерується як один аркуш. Якщо до документа підклеєні 

одним боком інші документи (вирізки, вставки до тексту, переклади тощо), то 

кожен документ нумерується окремо. 

Підшиті у справи конверти з укладеннями нумеруються валовою 

нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім 

кожне вкладення в конверті. 

Підшиті у справи документи з власною нумерацією аркушів зберігають 

таку нумерацію, якщо вона відповідає послідовності розташування аркушів у 

справі. 

У разі наявності багатьох помилок у нумерації аркушів справи в 

діловодстві здійснюється їх перенумерація, під час якої старі номери 

закреслюються однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер аркуша. 

У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи 

допускається застосування літерних номерів аркушів (123-а, 123-б тощо). 

 

7. Внутрішній опис документів складається до деяких категорій справ, що 

містять унікальні документальні пам’ятки, документи з грифом «Для 

службового користування», особові, судово-слідчі справи, справи, назви яких не 

повністю розкривають їх зміст. Необхідність складання внутрішнього опису 

документів деяких справ визначається інструкцією з діловодства юридичної 

особи. 

Внутрішній опис складається на окремому аркуші за встановленою 

Правилами організації діловодства формою, що містить відомості про порядкові 
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номери документів справи, їх індекси, дати, заголовки та номери аркушів 

справи, на яких розташований кожен документ. 

До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому 

наводяться цифрами та словами кількість документів, що включені до опису, та 

кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується його 

укладачем. Якщо справу оправлено або підшито попередньо без внутрішнього 

опису, то його бланк підклеюється до внутрішнього боку лицьової обкладинки 

справи. 

Зміни складу документів справи (включення додаткових документів, їх 

виключення, заміна оригіналів копіями тощо) відображаються в графі 

«Примітки» із посиланням на відповідні документи (накази, акти тощо) і до 

внутрішнього опису складається новий підсумковий запис. 

 

8. Засвідчувальний напис справи складається з метою обліку кількості 

аркушів у справі та фіксації особливостей їх нумерації. 

Засвідчувальний напис складається за встановленою Правилами 

організації діловодства формою на окремому аркуші, що вміщується в кінці 

справи, у друкованих примірниках справ (облікові журнали, звіти тощо) – на 

зворотному боці останнього чистого аркуша. 

У засвідчувальному написі зазначаються цифрами і літерами кількість 

аркушів у справі та окремо через знак «+» (плюс) кількість аркушів 

внутрішнього опису, якщо він є. 

У засвідчувальному написі застерігаються такі особливості нумерації 

документів справи: 

– наявність літерних та пропущених номерів аркушів; 

– номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками 

тощо;  

– номери великоформатних аркушів; 

– номери конвертів з укладеннями і кількість аркушів укладень. 

Засвідчувальний напис підписується особою, яка його склала. Усі наступні 

зміни в складі та стані справи (пошкодження аркушів, заміна документів 

копіями, приєднання нових документів тощо) зазначаються у засвідчувальному 

написі із посиланнями на відповідний виправдовувальний документ (наказ, акт). 

У разі значного обсягу перенумерації аркушів у справі в кінці її 

складається новий засвідчувальний напис. Старий засвідчувальний напис 

закреслюється і зберігається у справі постійно. 
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9. Оправлення справ здійснюється з метою збереження їх 

фізичного стану. Документи, що містяться у справі, підшивають на чотири 

проколи спеціальними суровими нитками або дратвою. Справи постійного, 

тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) 

оправляються у тверду обкладинку з картону. При цьому металеві скріплення 

(скріпки, шпильки) вилучаються з документів. 

Під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється 

торкатися їх тексту. Якщо текст документів надруковано надто близько до їх 

лівого краю, то потрібно наростити корінці документів папером тієї самої 

якості, що й носії тексту документів. 

У разі наявності у справі незатребуваних особистих документів (трудових 

книжок, посвідчень, дипломів, атестатів, свідоцтв тощо) ці документи 

вкладаються в конверт, який підшивається до справи. Якщо таких документів 

значна кількість, вони вилучаються зі справи і на них укладається окремий 

опис. 

 

10. Оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ постійного, 

тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) 

виконують за формою, наведеною в додатку 18 до Правил організації 

діловодства. Титульні аркуші рекомендується виготовляти друкарським 

способом і заповнювати змінну інформацію від руки. 

Перед передаванням справ до архіву юридичної особи в текст на їх 

обкладинках (титульних аркушах) вносяться необхідні уточнення, перевіряється 

відповідність заголовків справ на обкладинках (титульних листах) змісту 

підшитих документів (зміст документів справи відображається у заголовку 

чітко, стисло, узагальнено, без втрати конкретних характеристик об’єкта 

описування). У разі потреби до заголовка справи вносяться додаткові відомості 

(проставляються номери наказів, протоколів, види і форми звітності, вказівки на 

наявність копій документів у справі). Заголовок справи на обкладинці має 

відповідати заголовку в описі справ структурного підрозділу. 

На обкладинках справ (титульних аркушах) проставляються дати 

документів, уміщених у кожну справу. Якщо справа складається з кількох томів 

(частин), то на кожному з них проставляються крайні дати документів (початку 

та закінчення справ). 

У разі зазначення точних календарних дат зазначаються число, місяць і 

рік. Число і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться 

словом. Якщо у справу включено документи (додатки тощо), дати яких 

виходять за крайні дати справи, то нижче дати справи з нового рядка робиться 

про це запис «У справі є документи за ____ роки». Дати можуть не зазначатися 
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на обкладинці (титульному аркуші) справ, що містять річні плани та звіти, 

оскільки вони відображені у заголовках справ. 

На обкладинках справ (титульних аркушах) зазначають кількість аркушів 

у справі відповідно до засвідчувального напису (без врахування аркушів 

внутрішнього опису та засвідчувального напису). 

На обкладинці справи в правому верхньому куті та нижньому лівому куті 

зазначається архівний шифр справи (за погодженням з архівом юридичної особи 

номери зведеного опису і архівного фонду, номер справи за зведеним описом 

проставляються в архіві після затвердження зведеного опису справ). Для 

проставлення архівного шифру може застосовуватися штамп. 

У разі зміни найменування юридичної особи (її структурного підрозділу) 

протягом періоду, який охоплюють документи справи, або під час передачі 

справи до іншої юридичної особи (структурного підрозділу) на обкладинці 

справи (титульному листі) зазначається нове найменування юридичної особи 

(структурного підрозділу), а попереднє береться в дужки. 

Написи на обкладинках справ постійного та тривалого (понад 10 років) 

зберігання робляться чітко чорним світлостійким чорнилом або пастою. 

У разі вміщення у справу належним чином оформленого титульного 

аркуша, виготовленого друкарським способом, на обкладинці справи 

зазначаються лише номери архівного фонду, опису і справи. Забороняється 

наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи. 

 

10. Вибіркове приймання на постійне зберігання документів, пов’язаних із 

соціальним захистом громадян 

 

Застосування вибіркового приймання документів, пов’язаних із 

соціальним захистом громадян, є доповненням до відбору документів на 

підставі критеріїв цінності. 

Вибіркове приймання документів, пов’язаних із соціальним захистом 

громадян, від певних юридичних осіб – фондоутворювачів здійснюється з 

урахуванням таких критеріїв: ролі юридичної особи – фондоутворювача серед 

інших юридичних осіб у відповідному регіоні (на відповідній території); 

значущості інформації, що міститься у документах; повторюваності інформації 

в інших документах цієї юридичної особи та документах, утворених в 

діяльності інших юридичних осіб. 

При виконанні такого відбору послуговуються списками джерел 

комплектування державного архіву, обліковими документами архівів 

юридичних осіб – фондоутворювачів, статистичними документами, довідковою 

літературою тощо. 
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До таких юридичних осіб – фондоутворювачів можуть бути 

віднесені центральні державні установи, вищі навчальні заклади, наукові 

установи тощо. 
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