ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Строки зберігання
документів: акти
У МИНУЛОМУ РОЦІ МИ РОЗПОЧАЛИ ЦИКЛ СТАТЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
СТРОКАМ ЗБЕРІГАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ,
І В МЕЖАХ ЦЬОГО ЦИКЛУ РОЗГЛЯНУЛИ СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ
СЛУЖБОВИХ ЛИСТІВ (СР №№ 7–8, 2012). СЬОГОДНІ ПРОПОНУЄМО
ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ СТРОКАМИ ЗБЕРІГАННЯ АКТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬ
СЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛЬШОСТІ УСТАНОВ, ПІДПРИЄМ
СТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
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Акти найчастіше складають у таких випадках:
• за результатами проведення обстежень, перевірок,
ревізій, інвентаризацій, експертиз, випробувань, напри
клад:
— акт про результати інвентаризації наявних коштів;
— акт про обстеження житлово побутових умов;
— акт про результати ревізії каси;
• у разі виникнення нещасних випадків на виробниц
тві, аварій, пожеж, професійних отруєнь і захворювань,
порушень трудової дисципліни, наприклад:

кт — це службовий документ, складений групою осіб
або спеціально уповноваженою особою для засвід
чення встановлених ними (нею) фактів, пов’язаних
з діяльністю суб’єкта господарювання, його окремих струк
турних підрозділів чи окремих працівників.

А

ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства
Українського науково дослідного інституту архівної справи та документознавства
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— акт про розслідування нещасного випадку на вироб
ництві;
— акт про пошкодження товару;
— акт про порушення трудової дисципліни;
— акт про відсутність працівника на роботі;
• під час приймання, здавання, передавання, списан
ня, ліквідації будівель, приміщень, земельних ділянок,
майна, документів, справ тощо, наприклад:
— акт про списання бланків трудових книжок і вкладишів
до них;
— акт про вилучення для знищення документів, не внесе
них до Національного архівного фонду;
— акт про знищення печаток і штампів;
— акт про приймання передавання справ при зміні керів
ника служби персоналу;
— акт про ліквідацію суб’єкта господарювання.
Строки зберігання різних видів актів, що створюються в
управлінській діяльності установ, підприємств і організацій
(далі — організація) незалежно від функціонально цільового
призначення, рівня й масштабу діяльності та форми власності
цих організацій, визначені в Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та ор
ганізацій, із зазначенням строків зберігання документів, за
твердженому наказом Міністерства юстиції України від
12 квітня 2012 року № 578/5* (далі — Перелік).
Витяг із Переліку, наведений у додатку, стане в пригоді
при визначенні й внесенні до індивідуальної номенклатури
справ організації конкретних справ, до яких належать акти.

ПОРАДИ ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ
СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ АКТІВ
Акти організацій, у діяльності яких створюються докумен
ти Національного архівного фонду (далі — НАФ), переважно
мають постійний строк зберігання. Для аналогічних актів ор
ганізацій, у діяльності яких не створюються документи НАФ,
відповідно до Переліку встановлено строк зберігання 75 років
або «До ліквідації організації».
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* Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 набув чинності 1 січня
2013 року.
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Работа с документами
Умения и навыки
Полезная информация

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

6

Додаток
Витяг
із Розділу І «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку

2

В організаціях,
у діяльності яких
не створюють
ся документи
НАФ

1

В організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Види документів

3

4

Примітка

5

1. Акти, зміст яких стосується організації системи управління
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30

Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), поло
ження) та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного
державного реєстру тощо

Пост.1

До ліквідації
організації1

35

Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення,
виписки з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про
створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), переймену
вання, передання з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості

Пост.

До ліквідації
організації

36

Документи (акти, протоколи, висновки, листи) про підтвердження
правонаступності на майно організації

Пост.

До ліквідації
організації

45

Приймально здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни:

Надіслані до відома — 1 рік після
заміни новими

1

Після зміни посадових відповідаль
них та матеріально відповідальних
осіб

1

а) керівника організації

Пост.

До ліквідації
організації

б) посадових та матеріально відповідальних осіб

3 р.1

3 р.1

49

Договори, довіреності на право управління майном та документи (акти,
рішення, листи тощо) про передачу майна у довірче управління

10 р. ЕПК

52

Документи (постанови, переліки майна, акти, розрахунки, витяги з реєстрів,
Пост.
листи) про відчуження нерухомого майна для державних, комунальних потреб

До ліквідації
організації

53

Документи (сертифікати, свідоцтва, акти) на приймання передавання акцій
(пакетів акцій)

Пост.

75 р.

62

Документи (протоколи про наміри, договори, угоди, плани, звіти, акти,
довідки, рекомендації) щодо встановлення виробничих, наукових, культур
них зв’язків між організаціями

Пост.

10 р.

1

10 р.1

Після закінчення дії договору
(довіреності)

1
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Номер статті

Строк зберігання
документів
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75

76

Документи (програми, доповідні записки, довідки, акти, висновки, звіти)
про перевірку виконання рішень колегій, наказів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій:

При надходженні до одного держав
ного архіву або архівного відділу
міської ради на зберігання прийма
ються документи від організації, що
Доки не мине
здійснює перевірку
потреба
1

а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку

Пост.1

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки не мине
потреба

Документи (акти, доповідні записки, довідки) комплексних перевірок ор
ганізації з основних (профільних) питань діяльності організації (за винятком
документів періодичних бухгалтерських ревізій, перевірок):

Див. примітку до статті 75

1

а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку

Пост.1

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

77

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних
перевірок окремих напрямів діяльності організації

5 р. ЕПК

5 р.

78

Документи (акти, приписи, висновки, довідки, доповідні записки) ревізій (пе
ревірок) (за винятком документів періодичних бухгалтерських ревізій, пе
ревірок):

Див. примітку до статті 75

1

Пост.1

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

79

Документи (висновки, акти, звіти) ревізійної комісії, аудитора (аудиторської
фірми), центральних та місцевих органів фінансового контролю

Пост.

До ліквідації
організації

80

Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні
записки, висновки, листи) службових розслідувань

5 р.1

5 р.1

87

Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди,
майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право
реєстрації і перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслугову
вання тощо

Пост.

До ліквідації
організації

88

Документи (постанови, рішення, приписи, акти, висновки, запити, довідки,
листи) з питань дотримання норм законодавства, вирішення конфліктів,
спорів та інших правових питань

5 р. ЕПК

5 р.

89

Копії документів (позовні заяви, акти, доручення, апеляційні скарги,
довідки, доповідні записки, характеристики тощо), що подаються до судо
вих органів; копії рішень, вироків, окремих ухвал, постанов

3 р.1

3 р.1

Після винесення рішення

1

Після прийняття рішення

1

7
Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

ДІЛОВОДСТВО

а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

8

Продовження додатка
2
Документи (доповідні записки, довідки, програми, акти) про стан діловодства
й архівної справи, впровадження інформаційних технологій, захист інформації

5 р. ЕПК

3
5 р.

4

119

Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків, бланків цінних паперів; до
кументів суворої звітності, службових посвідчень звільнених працівників; пе
чаток; штампів та поштових марок

3 р.

3 р.

130

Справи фондів (історичні (біографічні) і тематичні довідки до фондів, акти при
ймання передавання документів, акти, довідки про результати перевіряння на
явності й стану документів, акти про вилучення документів для знищення, про
нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про видавання справ
у тимчасове користування, огляди фондів, списки, аркуші, картки фондів)

Пост.1

До ліквідації
організації

5

У разі ліквідації організації передають
ся до державного архіву або архівного
відділу міської ради

1

2. Акти, зміст яких стосується питань фінансування, кредитування,оподаткування та справляння обов’язкових платежів
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186

Документи (заявки, акти, свідоцтва, довідки, відомості, звіти) про купівлю
(продаж) іноземної валюти

3 р.1, 2

3 р.1, 2

201

Документи (акти, виписки банків, відомості, розрахунки, листи) про
амортизаційні відрахування організації

5 р.

5 р.

212

Акти, доповідні записки про перевірку дотримання штатно кошторисної
дисципліни

5 р.

5 р.

219

3 р.1
Документи (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні
обґрунтування, розрахунки) про проведення конкурсних торгів та участь у них

3 р.1

За умови завершення перевірки дер
жавними податковими органами з пи
тань дотримання податкового законо
давства, а для органів виконавчої влади,
державних фондів, бюджетних ор
ганізацій, суб’єктів господарювання
державного сектору економіки,
підприємств і організацій, які отримува
ли кошти з бюджетів усіх рівнів та дер
жавних фондів або використовували
державне чи комунальне майно, —
ревізії, проведеної органами державної
контрольно ревізійної служби за сукуп
ними показниками фінансово госпо
дарської діяльності. У разі виникнення
спорів (суперечок), порушення криміна
льних справ, відкриття судами прова
дження у справах — зберігаються до ух
валення остаточного рішення
2
Документи, які містять інформацію про
фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу, — 5 років
1

Див. примітки до статті 186

1
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1
113

242

Документи (акти, описи, оцінні висновки) оформлення майна організації під
заставу

5 р.1, 2

5 р.1, 2

Після погашення кредиту або
виплати боргу
Див. примітки до статті 186

1

2
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248

Документи (договори кредитування про оформлення простих векселів в раху
5 р.1, 2
нок погашення заборгованості, акти приймання передавання векселів, заявки
на продаж прав вимоги, протоколи аукціонів, договори купівлі продажу прав
вимоги або простих векселів) про продаж прав вимоги погашення простроченої
понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою до
помогою, наданою на поворотній основі

5 р.1, 2

Після проведення торгів
Див. примітки до статті 186

269

Документи (акти, довідки, відомості, платіжні реєстри, довіреності, листи)
про надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) у бюджети та
державні цільові фонди

5 р.1

5 р.1

1

271

Документи (акти, звірки, довідки, листи) про сплату податків і зборів
(обов’язкових платежів) у бюджет зарахуваннями цінними паперами, поста
чанням продукції, робіт, послуг

5 р.1

5 р.1

1

281

Документи (протоколи, акти, оцінні висновки, описи, ухвали судів, виконавчі листи) 10 р. ЕПК
про відчуження майна через несплату податків і зборів (обов’язкових платежів)

286

Документи (акти, довідки, доповіді, доповідні записки) про перевірку звітів,
балансів, декларацій організації:

1
2

Див. примітку один до статті 186

Див. примітку один до статті 186

10 р.

а) річних

5 р.

5 р.

б) квартальних

3 р.

3 р.

3. Акти, зміст яких стосується питань обліку та звітності організації
313

Документи (протоколи, акти, висновки) про розгляд і затвердження звітів і балансів:

За відсутності річних — постійно
За відсутності річних — 10 років

1
2

Пост.

10 р.

б) квартальних

3 р.1

3 р.2

324

Документи (акти, відомості, листи) про взаєморозрахунки між організаціями 3 р.

3 р.

326

Акти довідки про погашення податків (заборгованості) векселями

3 р.1, 2

3 р.1, 2

Після погашення податків
(заборгованості)
Див. примітки до статті 186

1

2

328

Документи (заяви, розпорядження, довідки графіки, акти) про сплату,
розмін, приймання передавання векселів

3 р.1

3 р.1

1

334

Документи (акти, процентовки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт

3 р.1

3 р.1

1

336

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання госпо
3 р.
дарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського
обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери,
повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій,
банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і
списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно матеріаль
них цінностей, рахунки фактури, авансові звіти тощо)

3 р.

1

1

1

Див. примітки до статті 186

Див. примітки до статті 186
Див. примітки до статті 186

9
Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

ДІЛОВОДСТВО

а) річних

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

10

Продовження додатка
1

3

2

4

5

4. Акти, зміст яких стосується трудових відносин
Документи (акти, довідки, звіти, відомості) контролю за діяльністю ко
мерційних організацій з питань профорієнтації, навчання та працевлашту
вання незайнятого населення

10 р.

—

396

Документи (протоколи, акти, звіти, доповідні записки, довідки) про пе
ревірку виконання колективних договорів, угод

Пост.

10 р.

398

Документи (доповідні записки, акти, листи) про порушення правил
внутрішнього трудового розпорядку

1 р.

1 р.

403

Документи (характеристики, відомості, повідомлення, акти, доповідні
записки, довідки, листи) про трудову дисципліну

3 р.

3 р.

417

Документи (довідки, доповідні записки, акти) про контроль за дотриманням
правил нормування праці, витрачання фонду заробітної плати, законодав
ства про працю

5 р. ЕПК

5 р.

433

Плани заходів (угод) з поліпшення умов праці та документи (акти, довідки,
відомості) про їх виконання

5 р. ЕПК

5 р.

434

Акти, довідки перевірки дотримання організацією санітарного законодавства 5 р. ЕПК

5 р.

437

Акти, приписи з техніки безпеки; документи (довідки, доповідні записки,
звіти) про їх виконання

5 р. ЕПК

5 р.

449

Документи (доповідні записки, довідки, доповіді, звіти, акти) про умови
праці жінок та неповнолітніх на виробництві

5 р. ЕПК

5 р.

450

Документи (протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, переліки та пла
ни робочих місць, висновки, акти, карти умов праці тощо) з питань атестації
робочих місць на відповідність нормативно правовим актам з охорони праці

75 р. ЕПК

75 р.

451

Акти обстеження умов праці працівників

5 р.

5 р.

453

Документи (акти, висновки, протоколи, аварійні картки) про розслідування
причин аварій та нещасних випадків на виробництві

45 р. ЕПК1

45 р.2

458

Акти розслідування професійних захворювань та отруєнь

45 р. ЕПК

45 р.

461

Документи (акти, доповідні записки, висновки, листи) про розроблення
норм спеціального одягу і взуття та інших засобів індивідуального захисту,
лікувально профілактичного харчування

3 р.

3 р.

462

Документи (приписи, акти, висновки, доповідні записки, листи) про забез
печення працівників спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, лікувально профілактичним харчуванням

3 р.

3 р.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
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369

Пов’язані із значними матеріальними
збитками та людськими жертвами —
постійно
2
Пов’язані із значними матеріальними
збитками та людськими жертвами —
75 років
1

5. Акти, зміст яких стосується роботи з кадрами
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502

Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення
персональних окладів, надбавок, доплат

10 р.1

10 р.1

511

Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них

3 р.

3 р.

За відсутності наказів про встанов
лення та зміну окладів — 75 років

1

6. Акти, зміст яких стосується соціальнопобутових питань
686

Документи (заяви, акти, протоколи, експертні висновки, довідки, рішення
суду, розрахунки тощо) про виплати страхового відшкодування:

Після зняття застрахованої особи
з обліку

1

а) за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю

75 р.1

75 р.1

б) за шкоду, заподіяну майну

10 р.1

10 р.1

Документи (договори дарування, акти приймання передавання цінних речей, Пост.
зобов’язання, доповідні записки, довідки, плани, звіти) про благодійну діяльність

5 р.

703

Документи (доповіді, доповідні записки, огляди, довідки, акти обстежень,
відомості, звіти, листи) про створення і діяльність лікувально профілактич
них і санаторно курортних закладів

5 р. ЕПК

5 р.

717

Акти перевірок правильності заповнення листків непрацездатності

3 р.

3 р.

754

Документи (протоколи, акти, довідки, розрахунки) про пайову участь
у житловому будівництві

10 р. ЕПК

10 р.

756

Документи (акти, висновки, відомості) про обстеження і поліпшення
житлово побутових умов працівників

3 р.1

3 р.1

770

Документи (акти, довідки, доповідні записки, звіти, пропозиції, листи тощо)
про організацію харчування працівників

3 р.

3 р.

771

Документи (акти, довідки, інформації, листи) про перевірку санітарного
стану підприємств громадського харчування та відомчих пунктів харчування

3 р.

3 р.

811

Акти передання видань з основного фонду в депозитарний та обмінний
фонди бібліотеки

3 р.

3 р.

812

Акти списання книг

10 р.

10 р.

813

Акти списання періодичних видань

3 р.

3 р.

814

Акти, списки літератури, одержаної за книгообміном

5 р.

5 р.

Після надання житлової площі або
зняття з квартирного обліку

1

7. Акти, зміст яких стосується науковоінформаційної та видавничої діяльності організації
836

Документи (тематико експозиційні плани, схеми, описання, характеристики ек
спонатів, каталоги, путівники, проспекти, альбоми, акти експертизи, акти при
ймання експонатів, списки учасників, доповіді, довідки) про підготовку і прове
дення виставок, конкурсів, ярмарків:

11

а) міжнародних

Пост.

10 р.

б) всеукраїнських, регіональних

5 р. ЕПК

5 р.

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

ДІЛОВОДСТВО

691

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

12

Продовження додатка
2
Документи (акти експертизи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у
відкритій пресі

5 р.

3
5 р.

4

867

Справа книги (редакційний паспорт, картки руху коректур, титули рукопису,
бібліографічні описання, калькуляції і специфікації, акти готовності видань)

3 р.1

3 р.

875

Звіти, акти витрат і перевитрат паперу, картону, поліграфічних (друкарських)
матеріалів

3 р.

3 р.

876

Акти перевірки зберігання і використання копіювально розмножувальної техніки

3 р.

3 р.

5

8. Акти, зміст яких стосується співробітництва з організаціями зарубіжних країн
919

Документи (акти, протоколи, програми, плани, контракти, листи) про
навчання, стажування іноземних спеціалістів в Україні

10 р.

5 р.

924

Документи (акти, описи, переліки, висновки, довідки) про приймання
передавання обладнання, матеріалів з експорту та імпорту

Пост.

—

925

Документи (висновки, акти, довідки, листи, техніко економічні
обґрунтування) про доцільність закупівлі імпортної продукції та матеріалів

10 р. ЕПК

5 р.

929

Документи (сертифікати, експертні висновки, акти, протоколи, рішення,
листи) митного контролю за якістю продукції

5 р.

5 р.

9. Акти, зміст яких стосується матеріальнотехнічного постачання
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965

Документи (акти, фактури, накладні) про здану продукцію

3 р.

3 р.

968

Акти приймання виробів за кооперованими поставками

1 р.

1 р.

977

Акти, висновки про якість продукції і матеріалів (сировини), що надходять

5 р.

5 р.

978

Акти про приймання здавання продукції представникам замовників

3 р.

3 р.

980

Акти про зняття наявності й залишків матеріалів (сировини)

3 р.

3 р.

981

Комерційні акти

3 р.

3 р.

1006

Акти приймання продукції і матеріалів (сировини), що надійшли на склади

3 р.1

3 р.1

1

1011

Документи (акти, звіряльні відомості, описи, книги реєстрації) про
проведення інвентаризації майна

3 р.

3 р.

1

1012

Документи (акти, відомості, довідки, листи) про нестачу, розтрату продукції, 5 р.
матеріалів (сировини)

5 р.

1013

Акти перевірок прибутку витрат продукції, матеріалів (сировини)

3 р.

3 р.

1015

Документи (акти, відомості, сертифікати, журнали, листи) про наявність,
рух, повернення, списання та використання тари

1 р.

1 р.

1

1

Див. примітку один до статті 186
Див. примітку один до статті 186
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10. Акти, зміст яких стосується адміністративногосподарського обслуговування
1023 Приймальні акти на бланки посвідчень і перепусток, витратні акти знищення 1 р.
посвідчень, перепусток, корінців до них

1 р.

1024 Документи (акти, доповідні й пояснювальні записки, листи) про втрату
посвідчень і перепусток

1 р.

1 р.

1025 Акти розслідувань порушень правил обліку, зберігання і використання
печаток та штампів

3 р.

3 р.

1044 Документи (акти, довідки, технічні паспорти, кадастрові плани) про
віднесення приміщень до житлових і нежитлових

Пост.

До ліквідації
організації

1046 Акти приймання передавання будівель, приміщень, земельних ділянок
у користування організації:

Після закінчення експлуатації

1

а) у постійне користування

Пост.

До ліквідації
організації

б) у коротко і довгострокове користування

1 р.1

1 р.1

1047 Документи (договори, угоди, акти) про приймання і здавання будівель,
приміщень в оренду

3 р.

3 р.1

1053 Акти про технічний і санітарний стан будівель, подвір'їв, тротуарів

3 р.

3 р.

1066 Документи (акти, довідки, протоколи, відомості) з аналізу роботи транспорту

3 р.

3 р.

а) про аварії, пов’язані з великими матеріальними збитками та людськими
жертвами

Пост.

До ліквідації
організації

б) про інші аварії

1

Після закінчення строку дії договору

1

1077 Документи (акти, висновки, повідомлення, протоколи) аварійних комісій:

5 р.

3 р.

3 р.

1080 Акти списання транспортних засобів

3 р.1

3 р.1

1088 Документи (заявки, акти, відомості, листи) про ремонт транспортних засобів

3 р.

3 р.

Після списання

1

13

1092 Акти про заміну спідометрів

3 р.

3 р.

1115 Документи (акти, звіти, довідки, листи) про обстеження й перевірку
технічного стану засобів і споруд зв’язку

5 р.

5 р.

1116 Документи (журнали, відомості, картки, акти, контрольні листи, звіти, ра
порти) про облік пошкоджень, технічного огляду й ремонту засобів зв’язку

1 р.1

1 р.1

1

1118 Акти введення в експлуатацію ліній зв’язку

1 р.1

1 р.1

1

Полезная информация

Умения и навыки

Після усунення пошкоджень
Після зняття лінії

Работа с документами

ДІЛОВОДСТВО

5 р.

1078 Документи (відомості, акти, листи) про технічний стан і огляд транспортних
засобів

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

14

Закінчення додатка
1

2

3

4

3 р.1

3 р.1

1148 Документи (акти, довідки, доповіді, звіти, відомості, листи) про заходи з
охорони організації

3 р.

3 р.

1149 Акти міжвідомчих і відомчих комісій з організації охорони

10 р.

10 р.

1153 Документи (акти, доповідні записки, довідки, листи) про пропускний режим
організації

3 р.

3 р.

1157 Акти про події під час чергувань

3 р.

3 р.

1158 Акти перевірок несення варти постовими та роботи бюро перепусток

1 р.

1 р.

1166 Книги, картки, акти, відомості обліку, руху і якісного стану зброї та
боєприпасів у загонах і командах воєнізованої охорони

До лікві
дації ор
ганізації

До ліквідації
організації

1179 Документи (акти, довідки, плани, звіти, відомості) про пожежно технічні
обстеження і перевірки будинків

3 р.

3 р.

1181 Документи (акти, довідки, доповіді, звіти, відомості, листи) про заходи щодо 3 р.
впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, засобів
протипожежного захисту і зв’язку, оснащення пожежною технікою,
обладнанням та інвентарем

3 р.

1182 Акти про пожежі

5 р. ЕПК

5 р.

1183 Акти службового розслідування випадків пожеж

3 р.

3 р.

1194 Акти приймання захисних споруд цивільної оборони

3 р.

3 р.

1202 Документи (постанови, протоколи, статути, плани, баланси, акти, договори, Пост.
контракти, свідоцтва тощо) про приватизацію

5
Після проведення ремонту

1

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
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1119 Акти приймання засобів зв’язку й сигналізації після поточного, середнього
і капітального ремонту

До ліквідації
організації
Після закінчення строку дії договору

1204 Документи (листи про виконання експертних оцінок, договори, акти, експертні
висновки, паспорти сертифікати, звіти) про експертну оцінку об’єктів, майна:

1

а) тих, що передбачають зміну форм власності (приватизація, відчуження)

Пост.

До ліквідації
організації

б) тих, що не передбачають зміну власності (оренда, інше)

3 р.1

3 р.1

1207 Документи (акти, довідки, договори, заяви, плани тощо) про приватизацію
підприємств загальнодержавної та комунальної власності

Пост.

10 р.

1208 Документи (дозволи, акти, баланси, довідки, договори, заяви, розрахунки
тощо) про оренду державних і комунальних підприємств

5 р.1

5 р.1

Після закінчення строку дії договору

1

ДІЛОВОДСТВО

Строк зберігання «До ліквідації організації» означає, що
документи безстроково зберігаються в організації, а в разі її
ліквідації вони підлягають повторній експертизі цінності, і за
лежно від її результатів ті з листів, які зачіпають права й інтере
си громадян, передаються за описами справ до місцевих
архівних установ, створених органами влади Автономної Рес
публіки Крим, місцевими органами виконавчої влади й орга
нами місцевого самоврядування для зберігання архівних
документів, що не належать до НАФ. Утім, якщо такі місцеві
архівні установи на відповідній території не створені, зазна
чені документи передаються до державних архівних установ,
архівних відділів міських рад. При цьому зауважимо, що
строк зберігання «До ліквідації організації» переважно вста
новлено для організацій, у діяльності яких не створюються
документи НАФ.
Документом НАФ є архівний документ, культурна цінність
якого визнана відповідною експертизою та який підлягає
державному обліку й постійному зберіганню.
Для деяких справ, що містять акти тимчасового зберігання,
поряд із визначеним строком проставлено позначку «ЕПК»,
яка означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення
цих документів для організацій — джерел формування НАФ —
приймають експертно перевірні комісії державного архіву
(далі — ЕПК). У цих випадках після завершення визначеного
строку проводиться додаткова експертиза цінності цих справ
і остаточне рішення приймає ЕПК відповідної державної
архівної установи, у зоні комплектування якої перебуває ор
ганізація фондоутворювач.
Обчислення строків зберігання актів може уточнюватися в
примітках до статей Переліку. Так, наприклад, примітки «Після
закінчення дії договору (довіреності)», «Після винесення
рішення», «Після погашення кредиту або виплати боргу»,
«Після проведення торгів» свідчать, що обчислення строку,
наведеного в графах 3 і 4 Переліку, здійснюється із зазначено
го моменту.

ПОРАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АКТІВ У СПРАВИ
Як правило, акти у справах групуються й зберігаються ра
зом з іншими видами документів, що стосуються певних
питань діяльності організації, наприклад: «Документи (акти,

Секретарь референт, № 01 (121), 2013

15

Работа с документами
Умения и навыки
Полезная информация

Работа с документами
Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

16

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

довідки, відомості, платіжні реєстри, довіреності, листи) про
надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) у бюд
жети та державні цільові фонди».
Виняток становлять справи, в яких, зокрема, містяться такі
види актів:
• Приймально здавальні акти з усіма додатками, складені
в разі зміни керівника організації, посадових та матеріально
відповідальних осіб (ст. 45).
• Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків, бланків
цінних паперів; документів суворої звітності, службових по
свідчень звільнених працівників; печаток; штампів і поштових
марок (ст. 119).
• Акти про надання документів у тимчасове користування й
вилучення справ на вимогу правоохоронних органів (ст. 134).
• Акти обстеження умов праці працівників (ст. 451).
• Акти розслідування професійних захворювань та отруєнь
(ст. 458).
• Акти перевірок правильності заповнення листків непраце
здатності (ст. 717);
• Акти про приймання передавання будівель, приміщень,
земельних ділянок у користування організації (ст. 1046).
• Акти про приймання здавання продукції представникам
замовників (ст. 978) та деякі інші.
Формувати справи слід залежно від строків зберігання
документів. Наприклад, приймально здавальні акти, складені
в разі зміни керівника організації, зберігаються постійно в ор
ганізаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ, і до
ліквідації організації — в організаціях, у діяльності яких не ство
рюються документи НАФ (п. «а» ст. 45 Переліку). А приймально
здавальні акти, складені в разі зміни посадових та матеріально
відповідальних осіб, в обох групах організацій зберігаються ли
ше 3 роки після звільнення відповідних посадових та матеріаль
но відповідальних осіб (п. «б» ст. 45 Переліку з урахуванням
примітки). Таким чином, у кожній організації мають бути сфор
мовані дві окремі справи.
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