ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Строки зберігання
облікових
і реєстраційних форм
ПРОДОВЖУЮЧИ ЦИКЛ СТАТЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ СТРОКАМ ЗБЕРІГАННЯ
РІЗНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ, ПРОПОНУЄМО РОЗГЛЯНУТИ ОБЛІКОВІ Й
РЕЄСТРАЦІЙНІ ФОРМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ НА БАГАТЬОХ ПІДПРИЄМСТВАХ, В
ОРГАНІЗАЦІЯХ, УСТАНОВАХ. ОТЖЕ, ПРО ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ
ДО ТАКИХ ФОРМ, ТЕРМІНИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ — У СТАТТІ

ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства Українського науково
дослідного інституту архівної справи та документознавства

ВИДИ ОБЛІКОВИХ І РЕЄСТРАЦІЙНИХ ФОРМ
Облікові й реєстраційні форми — це узагальнена назва
великої групи службових документів, що створюються в уста
нові, організації, на підприємстві (далі — організація) — реє
стрів, списків, табелів, графіків, покажчиків, описів, журналів,
книг, картотек, електронних баз даних тощо, які є одними з ос
новних засобів фіксації за встановленою формою відомостей
щодо:
• інших службових документів організації (наказів, заяв,
службових листів, договорів, угод тощо);
• нормативно правових актів (законів, указів, постанов то
що), зміст яких стосується діяльності організації;
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Работа с документами

• будь яких осіб (керівників організації, інженерно технічних
працівників з вищою та середньою спеціальною освітою, на
укових працівників, тимчасових працівників, акціонерів, аспі
рантів, студентів, учнів, військовозобов’язаних та ін.);
• цінних паперів (акцій, облігацій, векселів);
• майна й інших матеріальних об’єктів;
• особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб;
• інформації чи сукупних даних, що відображають кількісну
та якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів і опе
рацій з метою їх обліку й контролю.
До складу особових і атестаційних справ також входять де
які види облікових форм. Так, зокрема, до складу особової
справи працівника організації обов’язково входить особо
вий листок з обліку кадрів.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Видовий склад і кількість облікових та реєстраційних форм,
необхідних і достатніх для здійснення управлінських функцій,
насамперед обліку й контролю, залежить від напряму діяль
ності організації, а строки зберігання цих форм — від цін
ності інформації, що міститься в них, а також певною мірою
від того, чи створюються в діяльності конкретної організації до
кументи Національного архівного фонду.
Отже, стає зрозуміло, що реєстрації та обліку в організаціях
підлягають не тільки вхідні, вихідні та внутрішні службові доку
менти, а й інші паперові та електронні матеріали, документи,
що стосуються працівників організацій, інших фізичних та юри
дичних осіб, зокрема, суб’єктів підприємницької діяльності, акціо
нерів, власників цінних паперів тощо.
Також потрібно обліковувати різні технологічні процеси й
операції, наприклад операції з цінними паперами, видачу різ
номанітних свідоцтв, зокрема на право власності на землю,
споруди, майно та ін.
У додатку, підготовленому на підставі Переліку типових до
кументів, що створюються під час діяльності державних ор
ганів, органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберіган
ня документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 року № 578/5 (зі змінами), наведе
но відомості, що дають загальне уявлення про склад облікових
і реєстраційних форм, типових для більшості державних орга
нів, органів місцевого самоврядування, інших установ, органі
зацій і підприємств. Ця інформація стане в пригоді під час ви
значення строків зберігання зазначених документів.
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Додаток

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

3

4

5

1. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються організації системи управління
Державні реєстри та документи з їх
ведення

47

Документи з ліцензування певних
видів діяльності:

Пост.1

—

Після закінчення строку дії
ліцензії чи анулювання ліцензії.
Строк зберігання ліцензійних
справ може бути збільшено
—
органом, що видає ліцензії, за
До ліквідації лежно від виду діяльності, що
організації
підлягає ліцензуванню
2
У ліцензіатів
—
3
Після закінчення журналу
1

а) ліцензійні справи

5 р.1 ЕПК

б) ліцензії

Пост.2

в) журнали обліку заяв, виданих
ліцензій, ліцензійних угод

15 р.3

48

Документи (сертифікати, свідоцтва,
атестати, подання, протоколи, рішен
ня, звіти, обґрунтування, положення,
книги реєстрації тощо) з акредитації,
атестації, сертифікації, ліцензування
організації

Пост.

55

Документи (підписні аркуші, заявки на 5 р. ЕПК
придбання акцій, аркуші підтвер
дження, картки обліку прибутку
акціонерів тощо) з акціонування

5 р.

72

Реєстри (списки) акціонерів, афільова
Пост.
них осіб, власників цінних паперів; пайо
виків, осіб, що мають право на одер
жання дивідендів, осіб, що мають право
участі в загальних зборах акціонерів

75 р.

73

Журнали (книги) обліку роботи з акціями Пост.
і видачі виписок з реєстру акціонерів

75 р.

74

Картки обліку операцій з цінними
паперами

5 р.1

5 р.1

86

Журнали обліку перевірок, ревізій та
контролю за виконанням їх рекомен
дацій

5 р.

5 р.
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На постійне зберігання
надходять після завершення
їх ведення

1

До ліквідації
організації

Полезная информация

27

Работа с документами

2

Примітка

Умения и навыки

1

в організаціях,
у діяльності яких
не створюються
документи НАФ

Види документів

в організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Номер статті

Строк зберігання
документів

Після закінчення строку дії
договору

1
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Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

1

2

3

4

102

Журнали (книги) обліку видачі
свідоцтв на право власності на
землю, споруди, майно

Пост.

До ліквідації
організації

103

Журнали (книги) обліку видачі
свідоцтв про внесення вкладів, паїв

75 р.

75 р.

104

Кодифікаційні картотеки і покажчики
(електронні бази даних) законодав
чих актів та інших нормативних актів
(наказів, інструкцій, правил тощо)

До
ліквідації
організації

До ліквідації
організації

105

Журнали реєстрації апостиля

75 р.

—

106

Журнали реєстрації заяв громадян
щодо проставлення апостиля

75 р.

—

107

Журнали (книги) обліку претензій та
позовів

3 р.

3 р.

108

Книги записів юридичних
консультацій

3 р.

3 р.

121

Реєстраційні журнали, картки,
електронні бази даних розпорядчих
документів центральних і місцевих
органів виконавчої влади, інших
державних органів, органів місцевого
самоврядування, організацій:

Форми, в яких реєструють
короткострокові відрядження
в межах України та за кордон;
стягнення; надання щорічних
оплачуваних відпусток та
відпусток у зв’язку з
навчанням — 5 р.

1

а) з основної діяльності

Пост.

До ліквідації
організації

б) з кадрових питань (особового
складу)

75 р.1

75 р.1

в) з адміністративно господарських
питань

5 р.

5 р.

122

Реєстраційні журнали, картки,
електронні бази даних вхідних,
вихідних та внутрішніх (заяв,
доповідних і пояснювальних записок
тощо) документів

3 р.

3 р.

123

Картотеки, журнали, переліки,
3 р.
графіки, довідки, контрольні листи,
звіти контролю виконання документів

3 р.

124

Реєстраційні журнали, картки,
електронні бази даних пропозицій,
заяв, скарг громадян

5 р.

5 р.

125

Реєстраційні журнали, картки
прийому громадян керівництвом
організації

3 р.

3 р.

126

Реєстраційні журнали телеграм,
телефонограм, факсограм,
електронних повідомлень

1 р.

1 р.
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1

3

4

5

3 р.

3 р.

б) креслень, кінофотодокументів,
оптичних дисків

Доки не
мине
потреба

Доки не
мине
потреба

в) віддрукованих документів

1 р.

1 р.

г) врученої кореспонденції

1 р.

1 р.

128

Реєстри на відправлену
кореспонденцію

1 р.

1 р.

130

Справи фондів (історичні (біографічні) Пост.1
і тематичні довідки до фондів, акти
приймання передавання документів,
акти, довідки про результати пе
ревіряння наявності й стану докумен
тів, акти про вилучення документів
для знищення, про нестачу й невиправ
ні пошкодження документів, акти про
видавання справ у тимчасове корис
тування, огляди фондів, списки,
аркуші, картки фондів)

До ліквідації 1 У разі ліквідації організації
організації
передаються до державного
архіву або архівного відділу
міської ради

131

Паспорти архіву організації

3 р.1

137

Описи справ:

3 р.1

а) постійного зберігання

Пост.

—

б) тривалого (понад 10 років)
зберігання та з особового складу

3 р.1

3 р.1

138

Топографічні покажчики

1 р.1

1 р.1

139

Журнали, картки обліку надходження
й вибуття документів з архіву

До ліквіда
ції органі
зації

До ліквідації
організації

140

Книги (журнали) реєстрації видачі
документів з архіву

1 р.1

1 р.1

141

Книги (журнали) реєстрації архівних
довідок, копій та витягів з документів,
виданих за запитами громадян і ор
ганізацій

5 р.

5 р.

142

Реєстраційні журнали спостережень за 1 р.1
станом температурно вологісного ре
жиму зберігання архівних документів

1 р.1

1

Після заміни новим

1

Після знищення справ

1

Після заміни новими

Умения и навыки

а) бланків суворої звітності

Работа с документами

Журнали обліку:

Після закінчення журналу та по
вернення документів до архіву

1

1

Після закінчення журналу

2. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються оподаткування
та справляння обов’язкових платежів
261

Списки організацій, звільнених від
сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) та неподаткових платежів у
бюджети та державні цільові фонди:
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Продовження додатка
2

3

4

а) за місцем складення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки не
мине
потреба

—

268

Реєстри розрахунку земельного
податку

5 р.

5 р.

287

Документи (розрахунки, заяви, рішення, 5 р.
списки, відомості, листи) про звільнення
від сплати податків і зборів (обов’язко
вих платежів), надання пільг, кредитів,
відстрочок від сплати, розстрочки на
сплату або відмови в їх наданні

5 р.

291

Облікові справи платників податків
і зборів (обов’язкових платежів)

5 р.1

—

293

Журнали обліку підприємств
з іноземними інвестиціями

10 р.

—

5

1

Після припинення діяльності

3. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються обліку та звітності організації
337

Регістри рахунків до оплати

3 р.1, 2

3 р.1, 2

1

351

Облікові регістри (головна книга,
журнали, меморіальні ордери, обо
ротні відомості, інвентарні картки,
розроблювальні таблиці тощо)

3 р.1

3 р.1

1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

1

10

За умови завершення пе
ревірки державними податко
вими органами з питань
дотримання податкового зако
нодавства, а для органів
виконавчої влади, державних
фондів, бюджетних ор
ганізацій, суб’єктів господарю
вання державного сектору
економіки, підприємств і ор
ганізацій, які отримували кош
ти з бюджетів усіх рівнів та
державних фондів або викори
стовували державне чи кому
нальне майно, — ревізії, про
веденої органами державного
фінансового контролю за су
купними показниками фінан
сово господарської діяльності.
У разі виникнення спорів (су
перечок), порушення криміна
льних справ, відкриття судами
провадження у справах —
зберігаються до ухвалення ос
таточного рішення
2
Документи, які містять інфор
мацію про фінансові операції,
що підлягають фінансовому
моніторингу, — 5 р.
Див. примітки до статті 337
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352

2

3

4

Книги, журнали, картки обліку:
а) цінних паперів

5
Після закінчення строку дії
останнього договору, угоди
2
Див. примітки до статті 337
1

Пост.

До ліквідації
організації

б) договорів, угод кредитних, поруки, 5 р.1, 2
застави, гарантії, переводу боргу

5 р.1, 2

в) договорів аудиторських,
господарських, операційних тощо

3 р.1, 2

3 р.1, 2

г) касових документів (рахунків, касо
вих ордерів, довіреностей, платіжних
документів, накладних тощо)

3 р.2

3 р.2

ґ) погашених векселів

3 р.2

3 р.2

д) виконавчих листів

5 р.

5 р.

353

Журнали використання електронних
контрольно касових апаратів,
контрольні стрічки електронних
контрольно касових апаратів

3 р.

3 р.1

379

Особові справи громадян, які
шукають роботу, та безробітних

75 р.

75 р.

380

Журнали обліку сімей переселенців
та списки переселенців

Пост.

—

381

Журнали обліку, реєстрації
безробітних

75 р.

75 р.

382

Картки персонального обліку без
робітних та громадян, які шукають
роботу

3 р.1

3 р.1

1

Після працевлаштування

406

Реєстраційні журнали колективних
договорів і угод

5 р.1

5 р.1

1

Після закінчення журналу

407

Журнали, листки обліку робітників,
які суміщають професії

3 р.

3 р.

408

Табелі обліку використання робочого
часу

1 р.

1 р.

422

Списки робітничих професій за
розрядами і системами оплати праці

3 р.

3 р.

444

Списки працюючих на виробництві із
шкідливими умовами праці

75 р.

75 р.

445

Табелі, наряди працівників, задіяних
на роботах із шкідливими умовами
праці

75 р.

75 р.

464

Списки (відомості), картки обліку на
видачу спеціального одягу, взуття,
лікувально профілактичного
харчування

1 р.

1 р.

1

Работа с документами

1

Див. примітку один
до статті 337

1
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Полезная информация

Умения и навыки

4. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються трудових відносин

11

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

1

2

3

4

5

476

Журнали реєстрації аварій

Пост.

10 р.

477

Журнали реєстрації осіб, потерпілих
від нещасних випадків

1

45 р.

45 р.1

1

Після закінчення журналу

478

Журнали обліку професійних
захворювань (отруєнь)

45 р.1

45 р.1

1

Після закінчення журналу

479

Книги реєстрації попереджень про
небезпечність робіт на окремих
ділянках організації

10 р.

10 р.

480

Журнали обліку профілактичних робіт 10 р.
з техніки безпеки

10 р.

481

Журнали реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці

10 р.1

10 р.1

1

Після закінчення журналу

482

Журнали реєстрації інструктажів (пер
винного, повторного, позапланового,
цільового) з питань охорони праці

10 р.1

10 р.1

1

Після закінчення журналу

483

Журнали проведення атестації з
техніки безпеки

5 р.

5 р.

484

Журнали обліку виконання постанов
(приписів) про штрафи

3 р.

3 р.

485

Журнали реєстрації адміністративних 3 р.
стягнень за порушення санітарних
норм і правил

3 р.

486

Лабораторні журнали з контролю за
дотриманням санітарно гігієнічних
нормативів у підрозділах (цехах)
підприємств

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення журналу

487

Лабораторні журнали з контролю за
станом сировини, агрегатів, посуду

3 р.

3 р.

5. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються кадрової роботи
491

Документи (листки з обліку кадрів,
заяви, подання, доповідні та поясню
вальні записки, довідки, обхідні лист
ки) до наказів з кадрових питань
(особового складу), що не увійшли
до складу особових справ

493

Особові справи (заяви, анкети, ав
тобіографії, копії і витяги з наказів
про прийняття, переміщення,
звільнення, оголошення подяк, копії
особистих документів, декларації
держслужбовців, характеристики,
листки з обліку кадрів)1:
а) керівників організацій; відомих
політичних діячів; членів творчих
спілок; осіб, які мають найвищі
ступені відзнаки, почесні звання

12

3 р.

3 р.

Довідки з місця проживання,
медичні довідки та інші
документи другорядного
значення — 3 р. після
звільнення
2
Після звільнення
1

Пост.

75 р.2
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
2

3
75 р.2 ЕПК

в) службовців, професіоналів, фахівців, 75 р.2
наукових працівників, які не мають на
укових ступенів і вчених звань, штат
них та виборних працівників гро
мадських організацій

75 р.2

Особові справи аспірантів, студентів,
учнів (заяви, автобіографії, анкети,
характеристики, копії наказів про за
рахування, закінчення, переведення,
відрахування, оголошення подяк і
стягнень, навчальні особові картки
учнів, студентів, копії дипломів, атес
татів, свідоцтв, довідки про надання
академічної відпустки), які закінчили
навчальні заклади або були відрахо
вані зі старших курсів:

Після звільнення
Відрахованих з 2–3 курсів —
15 р.
3
Якщо навчанню на денному
відділенні передувала трудова
діяльність або служба в армії —
75 р.
4
Відрахованих з 1 го курсу —
5 р.
5
Після закінчення або вибуття
1
2

а) аспірантів, студентів, учнів
професійно технічних училищ

75 р.1, 2, 3, 4

75 р.1, 2, 3, 4

б) учнів загальноосвітніх шкіл

3 р.5

3 р.5

Особові справи (картки обліку,
приймання, переміщення та
звільнення) осіб, які працюють за
сумісництвом

75 р.1, 2

75 р.1, 2

499

Особові картки працівників(у тому
числі тимчасових та працюючих за
сумісництвом)

75 р.1

75 р.1

500

Документи (листки з обліку кадрів,
анкети, автобіографії, заяви) осіб, не
прийнятих на роботу

1 р.

1 р.

503

Списки (штатно обліковий склад)
працівників організації

75 р.

75 р.

504

Переліки посад керівних працівників
міністерств, інших організацій:
а) за місцем розроблення і
затвердження

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки не
мине
потреба

Доки не
мине
потреба

495

525

5

Після звільнення
Документи (анкети, копії
дипломів, заяви, дозволи), що
є підставою для наказів з
кадрових питань (особового
складу), — 3 р.

1
2

Списки, картотеки, картки обліку:

1

Після звільнення

Після закінчення аспірантури
За відсутності наказів про
зарахування, відрахування,
випуск, а також особових
справ — 75 р.
3
За відсутності особових
рахунків — 75 р.
1
2

а) керівних працівників

Пост.

75 р.

б) інженерно технічних працівників
організації з вищою і середньою
спеціальною освітою

75 р.

75 р.
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Работа с документами

494

4
75 р.2

Умения и навыки

б) осіб, які мають наукові ступені й
вчені звання

Полезная информация

1

13

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

3

4

75 р.

75 р.

г) ветеранів і учасників Великої
Вітчизняної війни, партизанського та
підпільного руху; учасників бойових
дій на території інших держав

Пост.

75 р.

ґ) аспірантів

5 р.1

—

д) тимчасових працівників

75 р.

75 р.

е) кандидатів на висування за
посадою (резерв)

5 р.

5 р.

є) учнів, студентів навчальних
закладів

10 р.2

10 р.2

ж) тих, що вступають до навчальних
закладів

1 р.

1 р.

з) тих, що екзаменуються, та учнів,
які склали перевідні іспити

3 р.

3 р.

и) персонального розподілу
аспірантів

5 р.

—

і) персонального розподілу
випускників вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів

5 р.

5 р.

ї) тих, що захистили дисертації й
отримали наукові ступені й вчені
звання

75 р.

75 р.

й) тих, що пройшли атестацію

5 р.

5 р.

к) тих, що одержують персональні
оклади

10 р.3

10 р.3

л) військовозобов’язаних

3 р.4

3 р.4

526

Картотеки, покажчики до наказів з
кадрових питань (особового складу)

75 р.

75 р.

527

Журнали обліку трудових дого
ворів (контрактів, угод), що заміню
ють накази з кадрових питань (осо
бового складу)

75 р.

75 р.

528

Журнали обліку, алфавіти особових
справ

75 р.

75 р.

529

Журнали, картотеки обліку
75 р.
приймання, переміщення, звільнення
працівників (у тому числі тимчасових)

75 р.

530

Журнали обліку видачі:

Работа с документами
Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

2
в) наукових працівників

14

а) трудових книжок і вкладок до них

50 р.

50 р.

б) студентських квитків, залікових
книжок

5 р.

5 р.

5
4

Після звільнення
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
3

4

531

Книги (журнали) реєстрації видачі дип
ломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень
про закінчення навчальних закладів,
інститутів, факультетів і курсів підви
щення кваліфікації:
75 р.

75 р.

б) в інститутах, на факультетах і курсах 10 р.
підвищення кваліфікації, в організаціях,
при яких діють курси

10 р.

а) у навчальних закладах

532

5

Работа с документами

2

Журнали (книги), списки, картотеки
обліку осіб, направлених у відрядження:
а) довготривалі в межах України та за
кордон

75 р.

75 р.

б) короткострокові в межах України та
за кордон

5 р.

5 р.

533

Журнали обліку видачі посвідчень про
відрядження

5 р.1

5 р.1

534

Книги обліку направлення та прибуття
на роботу молодих спеціалістів

3 р.

3 р.

535

Книги обліку видачі довідок про стаж,
місце роботи, заробітну плату

3 р.

3 р.

538

Списки, відомості розподілу за
профілем навчання слухачів курсів
підвищення кваліфікації:
а) у системі служби зайнятості

10 р.

—

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

539

Списки осіб, які закінчили курси
підвищення кваліфікації

5 р.

5 р.

541

Паспорти навчального закладу

Пост.1

1 р.2

1

589

Навчальні журнали курсів підвищення
кваліфікації

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення журналу

590

Класні журнали, журнали відвідування
занять учнями, студентами

5 р.

5 р.

591

Відомості обліку відвідування занять
учнями

1 р.

1 р.

630

Журнали, картотеки (особові планово
5 р.1
звітні картки), відомості обліку годин
(виконання педагогічного навантаження
виховної, дослідницької роботи викла
дачів)

5 р.1

1

Відомості обліку годин — 1 р.
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Після закінчення журналу

Умения и навыки

1

При надходженні до одного дер
жавного архіву або архівного
відділу міської ради від керівного
органу і навчального закладу на
зберігання приймаються докумен
ти від керівного органу
2
Після заміни новими

15

Полезная информация

1

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Закінчення додатка
1

2

3

4

631

Журнали обліку перепідготовки працівників
до інших професій

3 р.

3 р.

632

Журнали обліку лабораторних і практичних
занять, контрольних робіт

3 р.

3 р.

633

Журнали реєстрації приймання документів
від осіб, які вступають у навчальний заклад і
на підготовчі курси

1 р.1

1 р.1

634

Журнали реєстрації консультацій

1 р.

1 р.

644

Атестаційні справи (довідки, особові листки з
обліку кадрів, характеристики, відгуки, стено
грами засідань спеціалізованих вчених рад,
анотації дисертацій):

5

Після закінчення навчального
закладу, підготовчих курсів

1

Зберігаються в Департаменті
атестації кадрів Міністерства
освіти і науки України
2
За місцем захисту — доки не
мине потреба
1

а) осіб, затверджених у науковому ступені
доктора наук, ученому званні професора (у
тому числі тих, хто позбавлений наукового
ступеня і вченого звання)

Пост.1, 2

—

б) громадян України з переатестації наукових
ступенів і нострифікації дипломів; іноземних гро
мадян, затверджених у науковому ступені канди
дата наук, ученому званні доцента і старшого на
укового співробітника (у тому числі тих, хто
позбавлений наукових ступенів і вчених звань)

Пост.1, 2

—

в) затверджених у науковому ступені кандидата
наук, ученому званні доцента і старшого науко
вого співробітника (у тому числі тих, хто позбав
лений наукових ступенів і вчених звань)

10 р.1, 2

—

г) за відхиленими поданнями щодо прису
дження наукових ступенів і присвоєння вче
ного звання

10 р.

—

653

Журнали видачі дипломів про присудження
Пост.1
наукових ступенів і атестатів про присвоєння
вченого звання

658

Списки осіб, нагороджених державними та
іншими нагородами, почесними званнями,
преміями:

—

Зберігаються в Департаменті
атестації кадрів Міністерства
освіти і науки України

1

а) в організаціях, що нагороджують

Пост.

—

б) в інших організаціях

75 р.

75 р.

666

Журнали обліку занять з мобілізаційної
підготовки

1 р.

1 р.

669

Списки військовозобов’язаних і призовників

1 р.1

1 р.1

1

У військкоматах — 3 р.

670

Картотеки, картки обліку
військовозобов’язаних і призовників

3 р.

3 р.

1

Після звільнення

671

Журнали перевірки стану обліку
військовозобов’язаних і призовників

3 р.

3 р.

1

1

Закінчення в наступному номері

16
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