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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Строки зберігання
документів:
довідки
ПРОДОВЖУЮЧИ ЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ СТРОКАМИ ЗБЕРІГАННЯ РІЗНИХ
ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ, У ЦЬОМУ НОМЕРІ РОЗГЛЯНЕМО ДОВІДКИ, ЩО
СТВОРЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ, ПІД
ПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ Й ПІДПОРЯДКУ
ВАННЯ

Секретарь референт, № 02 (122), 2013

троки зберігання різних видів довідок, що створю
ються в управлінській діяльності установ, підприєм
ств і організацій (далі — організація), визначені у
відповідних статтях Переліку типових документів, що створю
ються під час діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року
№ 578/5 (далі — Перелік).
Витяг з Переліку, наведений в додатку, стане в пригоді пра
цівникам під час визначення й внесення до індивідуальної но
менклатури справ організації конкретних справ, до складу яких
належать і довідки.

С

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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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОВІДОК

ДІЛОВОДСТВО

За змістом інформації довідки, створені в організації, бу
вають службового й особового (біографічного) характеру.
Довідка службового характеру — це службовий документ,
який містить узагальнену інформацію з будь якого питання
основної діяльності організації: про стан виконання робіт, ха
рактерні показники, а також опис і підтвердження інших фак
тів та подій, що відбуваються в цій організації чи в її структур
них підрозділах.
Довідка особового (біографічного) характеру — це служ
бовий документ, який містить опис і підтвердження певних фак
тів та подій, що стосуються діяльності конкретного працівни
ка організації.
Залежно від цільового призначення довідок їх поділяють
на внутрішні й зовнішні.
Внутрішні довідки мають переважно службовий харак
тер. Їх готують, як правило, у відповідь на запит керівництва
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

організації та подають у визначений термін (наприклад, п. «б»
ст. 44; ст. 155; ст. 418 Переліку).
Внутрішню довідку складає один працівник або комісія, до
складу якої входить певна кількість працівників організації.
Текст такої довідки має бути присвячений одному питанню
службового характеру. Якщо необхідно подати інформацію з
кількох не пов’язаних між собою питань, для кожного з них
складають окрему довідку.
Зовнішні довідки готують для подання в сторонню ор
ганізацію. Такі довідки бувають як службового, так і особово
го (біографічного) характеру.
Зовнішні довідки службового характеру, як правило, мі
стять узагальнені результати виконання організацією певних
робіт, проведення досліджень або перевірок, упровадження
новітньої техніки й технологій тощо. Такі довідки надсилають
до органів державної влади, органів місцевого самоврядуван
ня, інших організацій вищого рівня (наприклад, п. «а» і «б»
ст. 6; п. «а» ст. 44; ст. 363; ст. 434 Переліку).
Зовнішні довідки особового (біографічного) характеру скла
дають із метою засвідчення певного юридичного факту, най
частіше для підтвердження роботи чи навчання, розміру за
робітної плати, місця проживання тощо. Їх видають зацікав
леним громадянам для подання до уповноважених органів та
установ — податкової інспекції, органів соціального захисту
населення, пенсійного фонду, посольства, банківської уста
нови, житлово комунального управління тощо (наприклад,
ст. 132 і 517 Переліку).
Форми деяких довідок затверджено нормативно правови
ми актами. Наприклад, наказом Міністерства соціальної по
літики України від 3 вересня 2012 року № 536 затверджено
форму довідки про заробітну плату (грошове забезпечення),
одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в
1986–1990 роках.
Вносити корективи до структури тексту довідки, форма
якої затверджена відповідним нормативно правовим ак
том, не дозволяється.
У наступному номері журналу на завершення теми, при
свяченої строкам зберігання різних видів довідок, розгляне
мо особливості формування й зберігання справ, до складу
яких входять довідки.
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Додаток
Витяг
з Розділу І «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку

5

1. Довідки, зміст яких стосується організації системи управління
4

Проекти нормативно правових актів; ініціативні пропозиції, внесені до розг
ляду органів державної влади, органів місцевого самоврядування; інші доку
менти (довідки, доповідні записки, висновки, рецензії тощо), що стосуються
їх розроблення:
Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки не мине
потреба

Доки не мине
потреба

5

Протоколи, стенограми засідань Кабінету Міністрів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, їх комісій і документи (довідки, доповідні
записки, доповіді, огляди тощо) до них

Пост.

—

6

Доручення органів державної влади, органів місцевого самоврядування; доку
менти (довідки, огляди, доповіді, розрахунки, листи) з виконання доручень:

7

Надіслані до відома — доки
не мине потреба

1

а) з основної діяльності

Пост.1

10 р.1

б) з адміністративно господарських питань

3 р.

3 р.

Рішення, протоколи, стенограми засідань органів місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:

Що стосуються діяльності
організації — пост.

1

а) за місцем розроблення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки не мине
потреба1

Доки не мине
потреба

7
Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

ДІЛОВОДСТВО
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8

Продовження додатка
2

9

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих ор
ганів центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та
організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:

3

4

5
Що стосуються діяльності
організації — пост.

1

—

б) в інших організаціях

Доки не мине
потреба1

Доки не мине
потреба

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих Пост.
органів (правлінь, дирекцій, рад директорів, рад орендарів тощо) організації
та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

До ліквідації
організації

11

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань конт
рольних органів (наглядової ради, опікунської ради, ревізійної комісії) ор
ганізації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

Пост.

До ліквідації
організації

13

Протоколи, стенограми оперативних нарад, що їх проводять керівники цент
ральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван
ня, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, до
повідні записки тощо) до них

5 р. ЕПК

5 р.

19

Документи (довідки, звіти, доповіді, огляди) про реалізацію рішень з’їздів,
конгресів, конференцій, нарад

Пост.

5 р.

21

Проекти правил, положень, інструкцій, методичних вказівок і рекомендацій;
документи (довідки, висновки, доповідні записки тощо) з їх розроблення

3 р.1

3 р.1

1

29

Проекти статутів, положень; документи (довідки, доповідні записки,
пропозиції, відгуки) з їх розроблення

3 р.1

3 р.1

1

35

Документи (рішення, протоколи, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки Пост.
з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення ор
ганізації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передання з
однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості

До ліквідації
організації

38

Проекти штатних розписів і документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх
розроблення

3 р.

44

Документи (аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки) з
основної діяльності:

3 р.

Після затвердження

Після затвердження

З адміністративно госпо
дарських та оперативних пи
тань — 5 р.

1

а) що подаються в органи виконавчої влади й місцевого самоврядування

Пост.1

До ліквідації
організації1

б) що подаються структурними підрозділами керівництву організації

5 р. ЕПК

5 р.
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1

63

Документи (програми, технічні завдання, доповіді, довідки, текстові звіти,
списки) про відрядження:

64

Щодо участі в ліквідації на
слідків техногенних катастроф
та аварій — пост.
2
Щодо участі в ліквідації на
слідків техногенних катастроф
та аварій — 75 р.
1

а) закордонні, наукові в межах України

Пост.

10 р.2

б) у межах України

3 р.

3 р.2

1

Документи (умови, положення, програми, довідки, доповідні записки, звіти,
відгуки) про проведення творчих, наукових, інших професійних конкурсів,
змагань та оглядів:
а) за місцем проведення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

Документи (програми, доповідні записки, довідки, акти, висновки, звіти) про
перевірку виконання рішень колегій, наказів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій:
а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку

Пост.1

Доки не мине
потреба

б) в інших організаціях

Доки не мине
потреба

Доки не мине
потреба

Документи (акти, доповідні записки, довідки) комплексних перевірок організа
ції з основних (профільних) питань діяльності організації (за винятком докумен
тів періодичних бухгалтерських ревізій, перевірок, передбачених статтею 341):
10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

77

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

5 р. ЕПК

5 р.

78

Документи (акти, приписи, висновки, довідки, доповідні записки) ревізій
(перевірок) (за винятком документів періодичних бухгалтерських ревізій,
перевірок, передбачених статтею 341):

При надходженні до одного
державного архіву або архів
ного відділу міської ради на
зберігання приймаються доку
менти від організації, що
здійснює перевірку

1

Пост.1

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

80

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

5 р.1

5 р.1

81

Документи (довідки, доповідні записки, звіти, листи) про виконання рішень
(приписів), пропозицій за результатами обстежень, перевірок і ревізій

5 р. ЕПК

5 р.

9
Умения и навыки

Работа с документами

Після винесення рішення

1

ДІЛОВОДСТВО

Пост.1

Полезная информация

При надходженні до одного
державного архіву або
архівного відділу міської ради
на зберігання приймаються
документи від організації, що
здійснює перевірку

1

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

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

При надходженні до одного
державного архіву або
архівного відділу міської ради
на зберігання приймаються
документи від організації, що
здійснює перевірку

1
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10

Продовження додатка
1

3

4

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи,
довідки, акти) з їх розгляду:

У разі неодноразового
звернення — 5 р. після
останнього розгляду

б) особистого та другорядного характеру

5 р.1

5 р.1

а) за місцем складення

Пост.

5 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

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, 3 р.1
доповідні записки, характеристики тощо), що подаються до судових органів;
копії рішень, вироків, окремих ухвал, постанов

3 р.1

92

Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості, листи) про
організацію та стан правової роботи

5 р. ЕПК

5 р.

Документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки, аналізи) про стан
роботи з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян:

Секретарь референт, № 02 (122), 2013

93

Документи (висновки, довідки, листи) з проведення правової експертизи

5 р. ЕПК

5 р.

113

Документи (доповідні записки, довідки, програми, акти) про стан діловод
ства й архівної справи, впровадження інформаційних технологій, захист
інформації

5 р. ЕПК

5 р.

116

Документи (акти, довідки) про перевірку стану діловодства у структурних
підрозділах організації

1 р.1

1 р.1

117

Документи (акти, довідки, листи) про порушення правил пересилання
документів

1 р.

1 р.

123

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

3 р.

3 р.

130

Справи фондів (історичні (біографічні) і тематичні довідки до фондів, акти
Пост.1
приймання передавання документів, акти, довідки про результати перевірян
ня наявності 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)

132

Заяви, запити громадян і організацій про надання архівних довідок, копій,
витягів із документів та документи (архівні довідки, копії, витяги, листи
відмови) з їх виконання

5 р.

До ліквідації
організації

5 р.

Після прийняття рішення

1

Після наступної перевірки

1

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

1

Page 10

5 р.

16:32

Пост.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

а) що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі організації чи про
усунення серйозних недоліків і зловживань

83

5
1

08.02.2013

82

2

SR_03_2013.qxd

2. Довідки, зміст яких стосується питань прогнозування, планування й ціноутворення
Документи (доповіді, довідки, розрахунки, звіти, листи) про розроблення і
коригування прогнозів (перспективних планів) розвитку організації

5 р. ЕПК

5 р.

Бізнес план і документи (техніко економічні обґрунтування, висновки,
довідки, розрахунки тощо) до нього

Пост.

10 р.

163

Документи (відомості, техніко економічні звіти, аналітичні довідки) про
розрахунки та обґрунтування розроблення планів

5 р.

5 р.

164

Документи (доповідні записки, довідки, відомості) про внесення змін до планів 3 р.

3 р.

166

Довідки, розрахунки з прогнозування цін

167

Документи (довідки, розрахунки, висновки, нормативні індикатори) про
розроблення, застосування цін та їх коригування:

155

10 р.

а) за місцем складення

Пост.

—

б) в інших організаціях

До перегляду
цін

До перегляду
цін

16:32

Пост.

08.02.2013
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150

3. Довідки, зміст яких стосується питань фінансування, кредитування, оподаткування та справляння обов’язкових платежів
Документи (розрахунки, довідки, відомості, доручення, обґрунтування, листи) 3 р.
про розроблення та зміни фінансових планів (балансу прибутків і видатків)

3 р.

177

Документи (розрахунки, довідки, відомості, доручення, обґрунтування,
листи) про розроблення та зміни планів фінансування (балансу прибутків і
видатків) та кредитування

3 р.

3 р.

178

Ліміти (лімітні довідки), економічні нормативи фінансування і кредитування
та їх розподілу; розрахунки до них

Пост.

10 р.

179

Документи (висновки, довідки, доповідні записки) з аналізу виконання
бюджету

10 р. ЕПК

10 р.

180

Документи (пропозиції, довідки, відомості, обґрунтування) з підготовки
пропозицій і змін до Бюджетного кодексу України

5 р. ЕПК

5 р.

184

Проекти валютних планів; документи (розрахунки, довідки, висновки) до них

5 р.

5 р.

186

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

3 р.1, 2

3 р.1, 2

11
Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

За умови завершення пе
ревірки державними податко
вими органами з питань дотри
мання податкового законодав
ства, а для органів виконавчої
влади, державних фондів, бюд
жетних організацій, суб’єктів
господарювання державного
сектору економіки, підприємств

1

ДІЛОВОДСТВО

175

SR_03_2013.qxd

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка

12
1

2

3

4

5

Пост.

10 р.

б) квартальні

5 р.

5 р.

в) місячні

1 р.

1 р.

а) річні

3 р.

3 р.

б) квартальні, місячні

1 р.

1 р.

197

Документи (бюджетні доручення, платіжні доручення; заявки на видачу
5 р.
готівки, перерахування коштів на вкладні рахунки; виписки банків, органів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; довідки
про надходження в натуральній формі) про фінансування всіх видів діяльності

5 р.

198

Документи (довідки, висновки, розрахунки) про створення фондів
організації та їх використання

5 р.

5 р.

199

Доповідні записки, довідки про затвердження статутного фонду організації
та змін до нього

Пост.

10 р.

202

Документи (розрахунки, аналітичні довідки, висновки, листи) про утворення,
накопичення обігових коштів та про розрахунки за обіговими коштами

5 р.

5 р.

191

Документи (розрахунки, довідки, висновки) до планів капітальних вкладень,
матеріальних балансів:
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а) річні

16:32

Довідки про здійснення розрахунків в іноземній валюті з іноземними державами:

08.02.2013

188

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

і організацій, які отримували ко
шти з бюджетів усіх рівнів і дер
жавних фондів або використо
вували державне чи комунальне
майно, — ревізії, проведеної
органами державної контроль
но ревізійної служби за сукуп
ними показниками фінансово
господарської діяльності. У разі
виникнення спорів (суперечок),
порушення кримінальних справ,
відкриття судами провадження
у справах — зберігаються до ух
валення остаточного рішення
2
Документи, які містять інфор
мацію про фінансові операції,
що підлягають фінансовому
моніторингу, — 5 років

Документи (плани, обґрунтування, довідки, розрахунки) про вдосконалення
апарату управління, розподіл встановлених завдань зі скорочення апарату
управління, затвердження граничних асигнувань та їх змін

10 р.

10 р.

211

Документи (відомості, довідки, розрахунки) про бюджетні завдання

10 р.

10 р.

214

Документи (довідки, заявки, таблиці, ліміти, розрахунки) про оплату ім
портного обладнання

5 р.

5 р.

215

Інноваційні проекти на впровадження науково технічних розробок, нових
технологій у виробництво й документи (гарантійні листи, ліцензії, довідки,
заявки, контракти, обґрунтування, фінансово економічні розрахунки) до них:
а) прийняті до впровадження

Пост.

10 р.

б) відхилені

3 р.

3 р.

243

Доповідні записки, довідки з кредитних питань

5 р.

5 р.

247

Документи (зобов’язання, довідки, повідомлення) про кредитні операції, що
подаються до Нацбанку й надходять від нього

1 р.

1 р.

263

Проекти річного плану з податків і зборів (обов’язкових платежів); докумен
ти (розрахунки, довідки, відомості), що стосуються його розроблення

1 р.

—

269

Документи (акти, довідки, відомості, платіжні реєстри, довіреності, листи) про 5 р.1
надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) у бюджети й державні
цільові фонди

5 р.1

270

Документи (розрахунки, довідки, таблиці, листи) про податки і збори
(обов’язкові платежі), про відрахування до бюджетів із прибутків

5 р.

5 р.

271

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

5 р.1

5 р.1

272

Документи (рішення, повідомлення, довідки, звіти, заяви, листи) про
списання, реструктуризацію, розстрочення заборгованості зі страхових
внесків, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та інших платежів

5 р.

5 р.

279

Документи (довідки, звіти, розрахунки) про суми виплачених доходів і
утриманих з них податків і зборів (обов'язкових платежів) на користь
фізичних осіб юридичними особами та фізичними особами — суб'єктами
підприємницької діяльності

5 р.

5 р.

282

Документи (запити, довідки, повідомлення, звіти, відомості, листи) про
заборгованість до бюджету

5 р.

5 р.

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами
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210

16:32

10 р.

08.02.2013

Пост.

Див. примітку один до статті
186

1

Див. примітку один до статті
186

1

ДІЛОВОДСТВО

13

Документи (висновки, довідки, звіти) про виділення додаткових
капіталовкладень та їх перерозподіл

SR_03_2013.qxd

Секретарь референт, № 03 (123), 2013

203

SR_03_2013.qxd

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

14

Продовження додатка
1

2

5 р.

286

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

5 р.

5 р.

б) квартальних

3 р.

3 р.

Декларації держслужбовців
зберігаються в особових
справах — 75 р.

4. Довідки, зміст яких стосується питань обліку та звітності організації
Звіти організації про виконання державних цільових програм і поточних
планів; аналізи звітів; документи (довідки, доповідні записки, відомості
тощо) до них:

2

Секретарь референт, № 02 (122), 2013

а) зведені річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації
організації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації
організації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3

3 р.

3 р.4

ґ) місячні

1 р.5

1 р.6

297

Документи (доповіді, огляди, аналітичні довідки) про підсумки діяльності
організації

Пост.

До ліквідації
організації

298

Аналітичні огляди, довідки про виконання перспективних і поточних планів

5 р. ЕПК

5 р.

302

Статистичні звіти й таблиці з усіх основних видів діяльності організації;
документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них:

303

За відсутності річних — пост.
За відсутності річних — до лі
квідації організації
3
За відсутності річних, півріч
них — пост.
4
За відсутності річних, півріч
них — до ліквідації організації
5
За відсутності річних,
піврічних, квартальних — пост.
6
За відсутності річних,
піврічних, квартальних — до
ліквідації організації
1

За відсутності річних — пост.
За відсутності річних — до
ліквідації організації
3
За відсутності річних,
піврічних — пост.
4
За відсутності річних,
піврічних — до ліквідації ор
ганізації
5
За відсутності річних,
піврічних, квартальних — пост.
6
За відсутності річних,
піврічних, квартальних— до
ліквідації організації
1
2

а) зведені річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації
організації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації
організації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3 р.

3 р.4

ґ) місячні

1 р.

1 р.6

Статистичні звіти й таблиці з допоміжних видів діяльності організації;
документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них

5 р.

5 р.

3

5

Page 14

296

16:32

5 р.

5
1

08.02.2013

Декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та
документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки,
листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них

4
1

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

283

3
1

3 р.

320

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, спис
ки працівників) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездат
ності з фонду соціального страхування

3 р.

3 р.

321

Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про оплату відпусток у зв’язку з
навчанням, одержання пільг із податків тощо

5 р.

5 р.

326

Акти довідки про погашення податків (заборгованості) векселями

3 р.1, 2

3 р.1, 2

08.02.2013

Документи (таблиці, розрахунки, довідки) про складення зведених звітів організації 3 р.

SR_03_2013.qxd

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

1

16:32

2

328

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

3 р.1

3 р.1

1

Див. примітки до статті 186

334

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

3 р.1

3 р.1

1

341

Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки)
документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово господарської
діяльності, контрольно ревізійної роботи, у тому числі перевірок каси,
правильності стягнення податків тощо

5 р.

5 р.

342

Документи (довідки, акти, зобов’язання, листи) щодо розтрат, недостач, розкрадань

5 р. ЕПК

5 р.

346

Документи (програми, інструкції, довідки, листи) про організацію і
впровадження автоматизованих систем обліку та звітності

5 р. ЕПК

5 р.

Page 15

Секретарь референт, № 03 (123), 2013

305

Див. примітки до статті 186

5. Довідки, зміст яких стосується трудових відносин
Документи (огляди, звіти, довідки) про стан трудових ресурсів, плинність
робочої сили й потребу в ній, розміщення продуктивних сил

Пост.

10 р.

356

Документи (довідки, звіти, відомості) про облік наявності, руху,
комплектування, використання трудових ресурсів

5 р.

5 р.

359

Документи (звіти, довідки, листи) про проходження громадянами
альтернативної (невійськової) служби

5 р.

5 р.

362

Документи (статистичні звіти, відомості, довідки) про стан ринку праці й
зайнятість населення, працевлаштування, створення робочих місць

Пост.

10 р.

363

Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про наявність вакантних посад, 5 р.
вивільнення працівників, прийняття працівників

5 р.

366

Документи (заяви, обґрунтування, дозволи, довідки) про працевлаштування
іноземних громадян

5 р.

5 р.
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Закінчення додатка
2

3

4
—

372

Документи (рішення, висновки, довідки, звіти) про організацію переселен
ня та працевлаштування громадян із зони радіаційного забруднення

Пост.

5 р.

373

Документи (списки, довідки, відомості) про створення й підтримку
фермерських господарств

Пост.

10 р.

376

Документи (довідки, відомості) про реєстрацію безробітних, незайнятого
населення й виплату допомоги з безробіття

10 р.

10 р.

377

Документи (довідки, огляди) про надання грошової допомоги з безробіття

75 р.

—

384

Документи (нормативи чисельності, типові структури апарату, аналітичні
таблиці, розрахунки, доповіді, довідки) про вдосконалення структури
апарату управління

Пост.

10 р.

390

Документи (огляди, довідки, доповідні записки) про організацію праці на
підприємствах при суміщенні професій

Пост.

10 р.

396

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

Пост.

10 р.

399

Документи (звернення, відомості, довідки, переліки розбіжностей) про страйки Пост.

10 р.

400

Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації)
про розв'язання трудових конфліктів

5 р. ЕПК

5 р.

401

Документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведення
працівників на скорочений робочий день або неповний робочий тиждень

5 р. ЕПК1

5 р.1

403

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

3 р.

3 р.

412

Документи (розрахунки, таблиці, довідки, доповідні записки, пропозиції)
про перегляд та застосування норм виробітку, розцінок, тарифних сіток і
ставок, вдосконалення різних форм оплати праці

5 р. ЕПК

5 р.

414

Документи (огляди, довідки, розрахунки, пропозиції) з аналізу праці й роз
роблення кваліфікаційних характеристик на провідні професії галузей про
мисловості

Пост.

—

У разі важких, шкідливих, не
безпечних умов праці — 75 р.

1
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Документи (акти, довідки, звіти, відомості) контролю за діяльністю
комерційних організацій із питань профорієнтації, навчання та
працевлаштування незайнятого населення
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369

5

08.02.2013

1

Документи (плани, фотографії робочого дня, листи, довідки, звіти, карти,
розрахункові таблиці) про проведення хронометражних робіт

3 р.

3 р.

419

Документи (доповідні записки, довідки, проекти, пропозиції, звіти) про стан і 10 р.
вдосконалення чинних систем оплати праці, матеріального і морального
стимулювання та контролю за їх застосуванням

3 р.

421

Документи (розрахунки, довідки, відомості, листи) про віднесення
організації та її виробничих підрозділів до груп з оплати праці

5 р.

5 р.

425

Документи (розрахунки, довідки, списки, листи) про встановлення й
застосування систем преміювання

3 р.

3 р.

433

Плани заходів (угод) із поліпшення умов праці й 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.

446

Документи (протоколи, довідки, висновки) про шкідливі умови праці,
травматизм, професійні захворювання

75 р. ЕПК

75 р.

447

Документи (доповідні записки, довідки, доповіді, відомості) про стан
професійної шкідливості виробництва та професійних захворювань

10 р. ЕПК

10 р.

449

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

5 р. ЕПК

5 р.

455

Документи (звіти, довідки, списки) про травматизм на виробництві

10 р.

10 р.
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5 р.

08.02.2013

5 р. ЕПК

ДІЛОВОДСТВО

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