ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

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

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ
Договір — це угода двох або більше юридичних та (чи) фізич
них осіб (так званих сторін) щодо встановлення, зміни або при
пинення правових відносин.
Договір є підставою виникнення зобов’язань. Основні по
ложення, що регулюють зміст (умови), форму й порядок укла
дення договору, визначені чинними законодавчими та інши
ми нормативно правовими актами.
Договір має юридичну силу, якщо він укладений належним
чином у письмовій простій або письмовій нотаріальній
формі, засвідчений підписами сторін і скріплений печатками.
Якщо законодавчі й інші нормативно правові акти не встано
вили форму для певного виду договору, сторони можуть об
рати її на свій розсуд.
Договори класифікують за кількістю сторін, розподілом
прав та обов’язків між сторонами, наявністю або відсутніс
тю майнового еквівалента й деякими іншими ознаками.
За кількістю сторін договори поділяють на:
• двосторонні;
• багатосторонні.
За розподілом прав та обов’язків між сторонами договори
бувають:
• односторонні (коли лише одна сторона має обов’язки, а інша
тільки права, наприклад: договір позики, договір дарування);
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• двосторонні (коли кожна із сторін має і права, і обов’язки,
наприклад: договір оренди, договір купівлі продажу).
За наявністю або відсутністю майнового еквіваленту дого
вори поділяють на:
• сплатні;
• безоплатні.
При цьому зауважимо, що існує кілька форм оплатності:
• грошова;
• речова (матеріальна);
• відробіткова.
За іншими ознаками можна виокремити договори за:
• моментом укладення:
— консенсуальні;
— реальні;
• їх взаємозв’язком та значенням:
— головні;
— додаткові;
• послідовністю досягнення цілей:
— основні;
— попередні;
• колом суб’єктів, для яких за договором створюються пра"
вові наслідки:
— на користь сторін договору;
— на користь третіх осіб;
— про виконання третім особам;
• характером прав, які встановлює договір:
— зобов’язальні;
— речові.
Найпоширеніші види договорів
На підприємствах, в установах і організаціях (далі — ор
ганізація) незалежно від їх функціонально цільового призна
чення, рівня й масштабу діяльності та форми власності най
поширенішими є такі види договорів:
• трудовий;
• цивільно правовий;
• господарський.
Питання укладення трудового договору, строку його дії
та припинення, прав та обов’язків сторін регулює Кодекс за
конів про працю України (далі — КЗпП). Відповідно до КЗпП
трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем,
за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визна
чену цією угодою, а також виконувати норми внутрішнього
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На відміну від трудового договору цивільно'правовий є
угодою двох чи більше осіб стосовно встановлення, зміни або
припинення цивільних прав і обов’язків. Трудовий і цивільно
правовий договори по різному укладають, змінюють, розри
вають. Також вони створюють відмінні один від одного пра
вові наслідки.
Різновидами цивільно правового договору є договір підря"
ду, договір про надання послуг, авторський договір тощо.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобо
в’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням
іншої сторони (замовника), яка зобов’язується прийняти й опла
тити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на ви
готовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконан
ня іншої роботи з передаванням її результату замовникові
(ст. 837 Цивільного кодексу України; далі — ЦКУ).
За договором про надання послуг одна сторона (викона
вець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника)
надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії
чи здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не вста
новлено договором (ст. 901 ЦКУ).
За авторським договором про передачу виключного пра"
ва на використання твору автор (чи інша особа, яка має вик
лючне авторське право) передає право використовувати твір
певним способом і в установлених межах тільки одній особі,
якій ці права передаються, та надає цій особі право дозволя
ти або забороняти подібне використання твору іншими осо
бами. При цьому за особою, яка передає виключне право на
використання твору, залишається право на використання
цього твору лише в частині прав, що не передаються.
За авторським договором про передачу невиключного
права на використання твору автор (чи інша особа, яка має ав
торське право) передає іншій особі право використовувати
твір певним способом і в установлених межах. При цьому за
особою, яка передає невиключне право, зберігається право
на використання твору й на передачу невиключного права на
використання твору іншим особам (ст. 32 Закону України «Про
авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року
№ 3792 XII).
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Господарський договір є однією з підстав виникнення
господарських зобов’язань. За допомогою господарських
договорів опосередковуються зв’язки між суб’єктами гос
подарювання, а також між ними й іншими учасниками госпо
дарських відносин. Термін «господарський договір» широко
використовують у законодавстві, юридичній літературі та гос
подарській практиці. Однак чинне законодавство не містить
визначення господарського договору, хоча в Господарському
кодексі України йому присвячена ціла глава 20 «Господарські
договори» (ст. 179–188).
Різновидами господарських договорів є договори купівлі"
продажу товарів (зокрема, канцтоварів, оргтехніки, меблів то
що), поставки продукції, перевезення вантажу тощо.

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ
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Строки зберігання різних видів договорів наведено у ви
тязі з Переліку типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самовря
дування, інших установ, підприємств та організацій, із зазна
ченням строків зберігання документів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5;
далі — Перелік.
Договори переважно мають тимчасові строки зберіган'
ня — від 3 до 10 років включно, з типовою приміткою «Після
закінчення строку дії договору», яка означає, що обчислення
строку зберігання має починатися не від дати укладення від
повідного договору, а від дати припинення його дії.
За деяких умов або певних обставин тимчасовий строк збері
гання договору може бути збільшений. Наприклад, строк збе
рігання договорів про загальнообов’язкове державне соціаль"
не страхування працівників від нещасних випадків на вироб"
ництві та професійного захворювання становить 5 років після
закінчення строку дії цих договорів. Утім, у разі настання стра
хового випадку строк зберігання такого договору збільшується
до 75 років.
Деякі з договорів зберігаються постійно, якщо створені в
діяльності організацій, що є фондоутворювачами Національно
го архівного фонду (далі — НАФ), або — до ліквідації орга'
нізації, якщо сторонами їх укладення є організації, у діяльності
яких документи НАФ не створюються. До таких договорів, зок
рема, належать: договори на право власності на землю, спору"
ди, майно; про залучення, отримання й погашення іноземних
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кредитів, гарантованих державою; про дострокове кредитуван"
ня та інвестиційну діяльність; на створення (передавання) на"
уково"технічної продукції; про передання прав на об’єкти права
інтелектуальної власності; колективні договори тощо.
Звертаємо увагу на те, що поряд з визначеним строком збе
рігання справи, в якій містяться договори, може бути простав
лено позначку «ЕПК», яка означає, що окремі документи з цих
справ можуть бути відібрані до складу НАФ і передані до дер
жавного архіву для постійного зберігання. У цих випадках після
завершення визначеного строку проводять додаткову експер
тизу цінності цих справ і остаточне рішення ухвалює експертно
перевірна комісія (ЕПК) відповідної державної архівної уста
нови. Наприклад, таку позначку проставлено поряд зі строком
зберігання справи «Трудові договори (контракти, угоди), що
замінюють накази з кадрових питань (особового складу)».
Після закінчення строку зберігання відповідної справи докумен
ти, що входять до її складу, мають пройти експертизу цінності,
за результатами якої трудові договори, укладені з особами, що
стали видатними державними діячами, й особами, які отримали
найвищі ступені відзнаки, будуть відібрані на довічне зберігання,
оскільки становлять культурну цінність для держави.
НОРМАТИВНО'ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ
Господарський кодекс України
Кодекс законів про працю України
Цивільний кодекс України
Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792 XII

реклама

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від
12 квітня 2012 року № 578/5
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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

5

Розділ I
ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
1.2. Організаційні основи управління
Установчі документи (установчий акт, Пост.1
засновницький договір (статут), по
ложення) та зміни до них; список за
сновників (учасників); виписка з Єди
ного державного реєстру тощо

41

Контракти про права та обов’язки:

До ліквідації 1 Надіслані до
організації1 відома — 1 р. після
заміни новими

Після закінчення
строку дії договору

Пост.

До ліквідації
організації

б) з членами колегіальних та інших
органів організації

5 р.1 ЕПК

5 р.1

49

Договори, довіреності на право
управління майном та документи
(акти, рішення, листи тощо) про пе
редачу майна в довірче управління

10 р.1 ЕПК

10 р.1

1

56

Договори купівлі продажу акцій,
5 р.1
цінних паперів акціонерами, дого'
вори міни цінних паперів, договори
на обслуговування

5 р.1

1

62

Документи (протоколи про наміри,
договори, угоди, плани, звіти,
акти, довідки, рекомендації) щодо
встановлення виробничих, науко
вих, культурних зв’язків між ор
ганізаціями

Пост.

10 р.

65

Документи (повідомлення, заявки,
протоколи, договори, висновки,
звіти) про проведення конкурсів на
право отримання грантів

Пост.1

10 р.1

Полезная информация

1

а) з керівником організації
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30

Після закінчення
дії договору (дові
реності)
Після закінчення
строку дії договору

У разі відхилення
заявок — 5 р.

1
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4
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1.4. Правове забезпечення управління
87

Документи (свідоцтва, акти, дого'
Пост.
вори) на право власності на землю,
споруди, майно; на право володіння,
користування, розпорядження май
ном; на право реєстрації та пере
реєстрації фірмових назв, товарних
знаків, знаків обслуговування тощо

91

1
Договори про надання юридичної 3 р.1
3 р.1
Після закінчення
допомоги організаціям
строку дії договору
1.5. Організація діловодства та архівного зберігання документів

114

5 р.1

5 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

2. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ
2.3. Ціноутворення
170

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Договори, угоди з архівними уста
новами, іншими організаціями з пи
тань архівної справи та діловодства

До ліквідації
організації

Цільові договори (угоди) між
виробниками й постачальниками
матеріально технічних ресурсів

5 р.1

5 р.1

Після закінчення
строку дії договору
(угоди)

1

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ
ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
3.1. Фінансування
208 Договори на відкриття
5 р.1
банківського рахунку
215 Інноваційні проекти на впроваджен
ня науково технічних розробок,
нових технологій у виробництво
та документи (гарантійні листи,
ліцензії, довідки, заявки, контрак'
ти, обґрунтування, фінансово еко
номічні розрахунки) до них:

217

5 р.1

а) прийняті до впровадження

Пост.

10 р.

б) відхилені

3 р.

3 р.

Інноваційні договори, контракти

5 р.

5 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

1

Після закінчення
строку дії договору

1

3.2. Кредитування
239

10

Документи (економічні розрахунки, Пост.
техніко економічні обґрунтування,
клопотання, інвестиційні проекти,
гранти, таблиці, договори, угоди,
експертні висновки тощо) про за
лучення, отримання та погашення
іноземних кредитів, гарантованих

До ліквідації
організації

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

5 р.1, 2, 3

5 р.1, 2, 3

1
Після закінчення стро
ку дії договору або
погашення кредиту
2
За умови завершен
ня перевірки держав
ними податковими
органами з питань
дотримання податко
вого законодавства,
а для органів вико
навчої влади, дер
жавних фондів, бюд
жетних організацій,
суб’єктів господарю
вання державного
сектору економіки,
підприємств і ор
ганізацій, які отриму
вали кошти з бюд
жетів усіх рівнів і дер
жавних фондів або
використовували
державне чи кому
нальне майно, —
ревізії, проведеної
органами державно
го фінансового конт
ролю за сукупними
показниками фінан
сово господарської
діяльності. У разі ви
никнення спорів (су
перечок), порушення
кримінальних справ,
відкриття судами
провадження у спра
вах — зберігаються
до ухвалення оста
точного рішення
3
Документи, які
містять інформацію
про фінансові опе
рації, що підлягають
фінансовому моніто
рингу, — 5 р.

11

Умения и навыки

Договори кредитні, поруки,
застави, гарантії, переводу боргу

Полезная информация

241

Работа с документами

державою; про дострокове креди
тування та інвестиційну діяльність

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

248

2

3

Документи (договори кредитування 5 р.
про оформлення простих векселів у
рахунок погашення заборгованості,
акти приймання передавання век
селів, заявки на продаж прав вимо
ги, протоколи аукціонів, договори
купівлі продажу прав вимоги або
простих векселів) про продаж прав
вимоги погашення простроченої по
над три роки заборгованості перед
державою за кредитами, залучени
ми державою або під державні га
рантії, бюджетними позичками та
фінансовою допомогою, наданою
на поворотній основі

1, 2

4
5 р.

1, 2

5
Після проведення
торгів
2
Див. примітки 2 і 3
до статті 241
1

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
4.2. Бухгалтерський облік та звітність
330

Договори, угоди (аудиторські,
господарські, операційні тощо)

3 р.1, 2

331

Договори зобов’язання за товари, 3 р.
одержані в кредит, листи з оформ
лення договорів зобов’язань

3 р.

332

Договори про повну матеріальну
відповідальність

3 р.1

3 р.1

3 р.1, 2

Після закінчення
строку дії договору,
угоди
2
Див. примітки 2 і 3
до статті 241
1

Після звільнення
матеріально відпо
відальної особи

1

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним
364

Документи (заяви, списки, догово'
ри, відомості, листи) про перенав
чання, перепідготовку, про
форієнтацію безробітних і незайня
того населення

5 р. ЕПК

5 р.

368

Договори про надання фінансової
допомоги на створення та збере
ження робочих місць, на компен
саційні виплати працівникам

5 р.1

5 р.1

370

Документи (договори, звіти, відо
мості) про переселення іноземних
громадян, біженців і членів їх сімей
та їх працевлаштування

Пост.

10 р.

12

Після закінчення
строку дії договору

1

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна

Пост.

—

б) в інших організаціях

До заміни
новими

До заміни
новими

а) за місцем складення

Пост.

До ліквідації
організації

б) в інших організаціях

До заміни
новими

До заміни
новими

Работа с документами

а) за місцем складення

Колективні договори, угоди (гене
ральна, галузеві та регіональні),
зміни та доповнення до них:

5.5. Охорона праці
441

Договори про загальнообов’язкове 5 р.1, 2
державне соціальне страхування
працівників від нещасних випадків
на виробництві та професійного
захворювання

5 р.1, 2

Після закінчення
строку дії договору
2
У разі настання
страхового випад
ку — 75 р.
1

6. РОБОТА З КАДРАМИ
6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів
492

Трудові договори (контракти,
угоди), що замінюють накази з ка
дрових питань (особового складу)

75 р. ЕПК

75 р.

6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації
543

Договори про навчання

663

Договори (контракти) на вико
нання мобілізаційних завдань
(замовлень)

5 р.1

5 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

6.6. Мобілізаційна робота
5 р.

5 р.

7. СОЦІАЛЬНО'ПОБУТОВІ ПИТАННЯ
7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення
691

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

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

Пост.

Умения и навыки

395

Типові колективні договори:

5 р.

13

Полезная информация

394

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

713

Договори медичного страхування

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1

714

Договори про медичне та сана
торно курортне обслуговування,
надання путівок

5 р.1

5 р.1

1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

7.2. Медичне і санаторно'курортне обслуговування
Після закінчення
строку дії договору
2
У разі настання
страхового випад
ку — 75 р.
Після закінчення
строку дії договору

7.3. Житлово'побутові питання
752

Договори купівлі продажу,
дарування житлової площі
працівникам організації

Пост.

До ліквідації
організації

757

Договори, угоди про право
користування житловою площею
в будинках, що належать
організації

3 р.1

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково'інформаційного фонду
818

Договори на міжбібліотечне
абонементне обслуговування

1 р.1

1 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

8. НАУКОВО'ІНФОРМАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
8.1. Науково'інформаційна діяльність
834 Контракти, договори, інші угоди Доки не
між виробниками та користувачами мине
науково технічної інформації
потреба

Доки не
мине
потреба

8.2. Видавнича діяльність
865

Справи з видання рукописів
(творчі заявки, листування
з авторами, рецензії, договори
з авторами й інші документи,
пов'язані з роботою над
рукописом та підготовкою
його до видання)

3 р.1

3 р.

На рукописи, зали
шені на постійне
зберігання, а також
на ті, що містять
рецензії відомих
осіб, — пост.

1

8.3. Маркетинг і реклама продуктів та послуг
900

14

Договори (контракти) про
розміщення та випуск реклами

3 р.1

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору
(контракту)

1

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

Пост.

10 р.

917

Документи (угоди, договори, конт'
ракти) про науково технічне, військо
во технічне, економічне, культурне
і правове співробітництво з ор
ганізаціями зарубіжних країн

Пост.

10 р.

918

Документи (проекти, пропозиції,
зауваження, висновки) про підго
товку угод, договорів, контрактів
з науково технічного, військово
технічного, економічного, культур
ного і правового співробітництва
із зарубіжними країнами

10 р. ЕПК

5 р.

10. МАТЕРІАЛЬНО'ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ
10.1. Організація матеріально'технічного постачання
944

Договори, угоди, контракти про
постачання (збут), купівлю продаж
продукції та протоколи
розбіжностей за ними

5 р.1

5 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору,
угоди, контракту

986

Договори про брокерське
обслуговування

5 р.1

5 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

10.2. Організація зберігання майново'матеріальних цінностей
1010 Договори зберігання (складського 3 р.1
зберігання)

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

11. АДМІНІСТРАТИВНО'ГОСПОДАРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
11.2. Експлуатація службової нерухомості
1042 Договори про купівлю продаж зе
мельних ділянок, будівель і доку
менти (проектно розвідувальні
висновки, довідки, переліки, до
зволи на будівництво тощо) до них

Пост.

До ліквідації
організації

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

3 р.1

3 р.1

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

Після закінчення
строку дії договору

1

15

Умения и навыки

Документи (договори, угоди,
плани, звіти, довідки) про
співробітництво з міжнародними
організаціями і спілками

Полезная информация

906

Работа с документами

9. ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО'ТЕХНІЧНЕ, ВІЙСЬКОВО'ТЕХНІЧНЕ,
КУЛЬТУРНЕ І ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

1

2

3

4

5

1050 Договори енергопостачання

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

1051 Договори комунального
обслуговування організації

3 р.1

3 р.1

1

1052 Договори про страхування
будівель

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1

Після закінчення
строку дії договору

Після закінчення
строку дії договору
2
У разі настання
страхового випад
ку — 10 р.

11.3. Транспортне обслуговування
1067 Договори про автострахування

5 р.1, 2, 3

5 р.1, 2, 3

Після закінчення
строку дії договору
2
У разі настання
страхового випадку
щодо заподіяної
шкоди життю та
здоров’ю — 75 р.
3
У разі настання
страхового випадку
щодо заподіяної
шкоди майну —
10 р.

1068 Договори про обов’язкове
страхування цивільно правової
відповідальності власників
транспортних засобів

5 р.1, 2, 3

5 р.1, 2, 3

1

1069 Договори про перевезення ван
5 р.1
тажів, оренду транспортних засобів

5 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору
2
У разі настання
страхового випадку
щодо заподіяної
шкоди життю та
здоров’ю — 75 р.
3
У разі настання
страхового випадку
щодо заподіяної
шкоди майну — 10 р.
1
Після закінчення
строку дії договору

11.4. Організація внутрішньовідомчого зв’язку
1121 Договори на капітальний ремонт
засобів зв’язку

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

1122 Договори про оренду технічних
засобів зв’язку

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

11.5. Загальна охорона організації
1152 Договори про охоронну діяльність

16

3 р.1

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

11.8. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності

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

1207

1208

1209

До ліквідації
організації

Після закінчення
строку дії договору

1

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

До ліквідації
організації

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

3 р.1

3 р.1

Документи (акти, довідки, догово'
ри, заяви, плани тощо) про прива
тизацію підприємств загальнодер
жавної та комунальної власності
Документи (дозволи, акти, балан
си, довідки, договори, заяви, роз
рахунки тощо) про оренду держав
них і комунальних підприємств

Пост.

10 р.

5 р.1

5 р.1

Документи (приватизаційні,
інвентарні справи, договори, акти
тощо) про приватизацію житла

Пост.

—

Після закінчення
строку дії договору

1

12. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1217 Установчі договори про взаємо
Пост.
відносини засновників громадської
організації

До ліквідації
організації

1241 Договори між профспілкою і
роботодавцем про перерахування
членських профспілкових внесків

3 р.1

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

Розділ II ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В НАУКОВО'ТЕХНІЧНІЙ
ТА ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. НАУКОВО'ДОСЛІДНА РОБОТА (НДР) І ДОСЛІДНО'КОНСТРУКТОРСЬКА РОБОТА (ДКР)
1.1. Організація і координація НДР та ДКР
1253 Документи (програми, договори,
переліки, технічні завдання, екс
пертні висновки) щодо реалізації
міжнародних, всеукраїнських,
регіональних, наукових, науково
технічних програм, проектів

Секретарь референт, № 04 (136), 2014

Пост.

До ліквідації
організації

17

Работа с документами

1204

Пост.

Умения и навыки

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

Полезная информация

1202

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

1

2

3

4

1258 Договори на створення (переда
вання) науково технічної продукції
(додаткові угоди до договорів на
виконання НДР та ДКР, протоколи
угод)

Пост.

До ліквідації
організації

1271 Документи (договори, контракти,
експертні висновки, листи) про
замовлення НДР, ДКР, ПКР

5 р.1 ЕПК

5 р.1

5

Після закриття
теми

1

1276 Документи (заявки, договори,
5 р. ЕПК
5 р.
контракти, довідки, листи, тощо)
про надання науково консуль
таційних та експертних послуг,
технічної допомоги
1.4. Упровадження НДР та ДКР
1353 Договори, угоди про
впровадження та контроль за
впровадженням у виробництво
результатів НДР, ДКР, ПКР

5 р.1 ЕПК

5 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

2. ДОКУМЕНТИ З РОЗРОБЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1366 Договори щодо надання послуг у
сфері інтелектуальної власності

5 р.1

5 р.1

1369 Документи (угоди, акти, листи) про 5 р.
експорт промислових виробів та
експертизу їх на патентну чистоту

5 р.

1372 Договори про передання прав на
об’єкти права інтелектуальної
власності

Пост.

До ліквідації
організації

1373 Ліцензійні договори та ліцензії на
Пост.
використання об’єктів права інте
лектуальної власності та документи
(заяви, акти, листи тощо), пов’язані
з ними

До ліквідації
організації

Після закінчення
строку дії договору

1

3. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ
3.5. Експертиза інвестиційних програм та проектів будівництва
1529 Договори з експертами на прове
дення експертизи передпроектної
і проектної діяльності

3 р.1

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

3.7. Реставрація та капітальний ремонт
1612 Договори, підряди (контракти) на ви 3 р.1
конання ремонтних робіт та документи
(довідки, висновки, звіти) до них

18

3 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1
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Закінчення додатка
1

2

3

4

5

3.8. Експлуатація житлових будівель і споруд
1618 Договори на обслуговування
5 р.1
житлових приміщень, що
перебувають у власності організації

5 р.1

Після закінчення
строку дії договору

1

Договори про сертифікацію з
5 р. ЕПК
акредитованими випробувальними
лабораторіями (центрами) щодо
проведення досліджень і вимірів,
випробувань продукції

5 р.

2005

Договори з іноземними
виробниками про забезпечення
відповідності продукції, що
постачається, вимогам
технічних регламентів

5 р.1

1

5 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

6.2. Стандартизація
2033

Договори на виконання робіт з
метрології

5 р.1

Після закінчення
строку дії договору

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
7.2. Діяльність щодо попередження та ліквідації забруднення навколишнього
природного середовища
2074

Договори на виготовлення і мон
таж споруд, устаткування та апара
тури для очищення від забрудню
ючих речовин

1 р.1

1 р.1

1

Після закінчення
строку дії договору

2075

Договори на очищення
комунальних та інших стічних вод

3 р.1

3 р.1

1

2099

Документи (заяви, контракти,
листи) на ввезення і переміщення
небезпечних відходів територією
України

Пост.

До ліквідації
організації

Після закінчення
строку дії договору

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
2137

Договори про закупівлю
програмного продукту

3 р.1

3 р.1

1

2142

Договори про обмін електронними 3 р.1
документами між організаціями

3 р.1

1

2143

Договори про надання послуг
електронного цифрового підпису

3 р.1

1
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3 р.1

Після закінчення
строку дії договору
Після закінчення
строку дії договору
Після закінчення
строку дії договору
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Полезная информация

5 р.1

Умения и навыки

1993

Работа с документами

6. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ
6.1. Якість продукції та сертифікація

Цикл статей
«Підготовка номенклатур справ структурних підрозділів»

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Номенклатура справ
структурного
підрозділу: архів
ПРОДОВЖУЮЧИ ЦИКЛ ПУБЛІКАЦІЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ ПІДГОТОВЦІ НОМЕН
КЛАТУР СПРАВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ
УПРАВЛІНСЬКОГО АПАРАТУ БІЛЬШОСТІ СЕРЕДНІХ І ВЕЛИКИХ ОРГАНІ
ЗАЦІЙ, РОЗГЛЯНЕМО НОМЕНКЛАТУРУ СПРАВ АРХІВНОГО ПІДРОЗДІЛУ
ОРГАНІЗАЦІЇ, У ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОЇ СТВОРЮЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ НАЦІО
НАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

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

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ АРХІВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Державні органи, органи місцевого самоврядування, дер
жавні та комунальні підприємства, установи й організації
(далі — організація) створюють архівні підрозділи (архіви) для
тимчасового зберігання архівних документів, що нагромади
лися за час їх діяльності, використання відомостей, що
містяться в цих документах, у службових, виробничих, науко
вих та інших цілях, а також для захисту прав і законних інте
ресів громадян. Відповідно до законодавства про Національ
ний архівний фонд (далі — НАФ) і архівні установи зазначені
юридичні особи передають документи поточного діловодства
до своїх архівних підрозділів у порядку, установленому
спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої
влади у сфері архівної справи й діловодства — Державною
архівною службою України (далі — Укрдержархів).

20
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Работа с документами

Строки тимчасового зберігання архівних документів в архів
них підрозділах зазначених організацій визначає Укрдержархів
з урахуванням правового статусу й особливостей діяльності від
повідних організацій.
Зазначені організації зобов’язані після закінчення строків
тимчасового зберігання документів НАФ, у тому числі електрон
них, кіно , відео , фото , фонодокументів, передати їх у поряд
ку, установленому Укрдержархівом, на постійне зберігання від
повідно до центральних державних архівів України, галузевих
державних архівів, місцевих державних архівних установ або
архівних відділів міських рад.
У разі ліквідації чи реорганізації організацій документи, що
нагромадилися за час їх діяльності, ліквідаційна комісія (ліквіда
тор) передає правонаступникам у порядку, установленому Укр
держархівом, із збереженням відповідної форми власності на
зазначені документи, а в разі відсутності правонаступників —
відповідним державним або іншим місцевим архівним устано
вам, зокрема трудовим архівам.

Полезная информация

Умения и навыки

Таким чином, архівний підрозділ (архів) організації — це
структурний підрозділ, що організовує та забезпечує відбір,
нагромадження архівних документів, їх облік, тимчасове збері"
гання й користування ними. При цьому нагадаємо, що архів
ним документом уважається документ незалежно від його виду
(постанова, розпорядження, наказ, протокол, акт, реєстраційна
картка, журнал тощо), виду матеріального носія (папір, плівка,
магнітна стрічка, компакт диск тощо), місця й часу створення та
форми власності на нього, що припинив виконувати функції, за
ради яких був створений, але зберігається або підлягає зберіган
ню з огляду на його значущість для конкретної особи, суспільства
чи держави в цілому.
Архівний підрозділ може бути як самостійним структурним
підрозділом організації, так і структурною частиною служби
діловодства (департаменту документаційного забезпечення,
управління справами, загального відділу, відділу діловодства
або канцелярії).

ЗАВДАННЯ Й ПРАВА АРХІВНОГО ПІДРОЗДІЛУ
Основними завданнями архівного підрозділу є:
• приймання від структурних підрозділів і первинних гро
мадських організацій (далі — структурні підрозділи), таких,
наприклад, як профспілковий комітет організації, та зберіган
ня архівних документів;
Секретарь референт, № 04 (136), 2014
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Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

• контроль разом зі службою діловодства за станом збері
гання й правильністю оформлення документів у всіх структур
них підрозділах організації;
• участь у складанні й погодженні зведеної номенклатури
справ організації, перевірка відповідності формування доку
ментів у справи затвердженій номенклатурі;
• ведення державного обліку документів НАФ і подання відо
мостей про їх кількість до відповідної державної архівної уста
нови, архівного відділу міської ради;
• проведення попередньої експертизи цінності документів,
що зберігаються, складання й подання на розгляд експертної
комісії організації проектів описів документів, унесених до НАФ,
описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ
з кадрових питань та актів про вилучення для знищення докумен
тів, які не внесено до НАФ;
• створення та вдосконалення довідкового апарату до
архівних документів;
• організація в установленому Укрдержархівом порядку ко
ристування архівними документами, видавання архівних до
відок, копій, витягів з документів юридичним особам і грома
дянам;
• підготовка й передання документів НАФ до відповідної дер
жавної архівної установи або архівного відділу міської ради;
• участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників ор
ганізації, які відповідають за роботу з документами.
Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань
йому надається право:
• вимагати від структурних підрозділів організації передан
ня на зберігання документів, оформлених згідно з чинним за
конодавством;
• повертати структурним підрозділам на доопрацювання
документи, оформлені з порушенням установлених вимог;
• надавати структурним підрозділам організації рекомен
дації з питань, які входять до компетенції архівного підрозділу,
зокрема щодо складання номенклатур і формування справ;
• запитувати від структурних підрозділів організації відо
мості, необхідні для роботи архіву;
• інформувати керівництво організації про стан роботи з
документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;
• брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, які
проводять в організації, у разі розгляду на них питань роботи
з документами.
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СКЛАД ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Работа с документами

До складу документів архіву належать:
• закінчені в поточному діловодстві організації документи
постійного й тривалого (понад 10 років) зберігання, створені
структурними підрозділами цієї організації;
• особові архівні документи працівників організації;
• документи з паперовою основою ліквідованих чи реор
ганізованих організацій — попередників цієї організації;
• друковані видання, що доповнюють архівні документи і є
необхідними для науково методичної та інформаційно довід
кової роботи архівного підрозділу;
• довідковий та обліковий апарат до архівних документів.
Документи передають із структурних підрозділів організації
до архівного підрозділу через два роки після закінчення їх
у діловодстві в упорядкованому стані за описами.

Умения и навыки

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Справи, що містять документи тимчасового (до 10 років включ
но) зберігання, також можуть бути передані в архівний під
розділ за рішенням керівника організації.

Полезная информация

В архівний підрозділ для зберігання й користування прий
мають:
• усі закінчені в поточному діловодстві документи постійно
го й тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структур
ними підрозділами;
• особові документи звільнених працівників організації.

!

Приймання архівним підрозділом справ постійного, трива
лого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань від інших
структурних підрозділів організації здійснюють лише за описа
ми справ.
Перед тим як передавати справи в архівний підрозділ, у кож
ному структурному підрозділі має бути здійснено перевірку пра
вильності формування документів у справи, належного оформ
лення документів кожної справи, оформлення справ у цілому й
відповідності справ зведеній номенклатурі, затвердженій керів
ником організації. Оформлення справи передбачає:
• нумерацію аркушів у справі;
• складання (за необхідності) внутрішнього опису докумен
тів справи, засвідчувального напису;
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• оправлення або прошивання справи й оформлення обкла
динки (титульного аркуша) справи.
У разі виявлення недоліків у формуванні й оформленні справ
працівники відповідних структурних підрозділів зобов’язані їх
усунути.
За відсутності справ структурних підрозділів, що значать
ся в описах, здійснюють їх розшук. Якщо їх не було знайдено,
керівник організації за поданням експертної комісії та архівно
го підрозділу затверджує акт про нестачу архівних справ (до
кументів), призначає службове розслідування й видає наказ
про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті доку
ментів або справ. Також відповідальна за діловодство в струк
турному підрозділі особа готує довідку про причини відсутності
справ (документів), яку підписує керівник цього структурного
підрозділу, та передає її до архіву.
Прийняття кожної справи проводить працівник архівного під
розділу (архіваріус) організації в присутності працівника струк
турного підрозділу, який здає документи. При цьому в кожному
примірнику опису справ роблять позначки про прийняття тієї чи
іншої справи. У кінці кожного примірника опису справ зазна
чають числом і словами:
• фактичну кількість справ, переданих до архівного підрозділу;
• номери відсутніх справ;
• дату приймання передавання справ;
• посади й підписи осіб, які здавали та приймали справи.
Зразок оформленої номенклатури справ архівного підрозділу
наведено в додатку. Нагадаємо, що строки зберігання доку
ментів, зазначених у додатку, визначені на підставі Переліку типо
вих документів, що створюються під час діяльності державних
органів та органів 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).

НОРМАТИВНО'ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів,
що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядуван
ня, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання доку
ментів» від 12 квітня 2012 року № 578/5
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ДІЛОВОДСТВО

Додаток
Зразок номенклатури справ архівного підрозділу організації,
у діяльності якої створюються документи НАФ
(НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ)
Відділ діловодства
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
Работа с документами

____________ № __________
_________________________
на ________ рік

4

5

1

2

01.02 01

Правила, положення, регламенти, інструкції; пе
реліки документів зі строками зберігання, при
мірні номенклатури справ; методичні вказівки та
рекомендації з питань архівної справи

До заміни
новими
ст. 20 б,
109 б, 111 б

01.02 02

Протоколи засідань експертної комісії
організації

Пост.
ст. 14 а

01.02 03

Річний план роботи експертної комісії
організації

5 р.
ст. 160

01.02 04

Річний план роботи архіву організації
та звіт про його виконання

1 р.
ст. 161, 300

01.02 05

Звіт про роботу експертної комісії
організації за рік

Пост.
ст. 301

01.02 06

Паспорт архіву організації

3 р.1 ст. 131

01.02 07

Описи справ постійного зберігання

01.02 08

Описи справ тривалого (понад 10 років)
зберігання та з кадрових питань

Пост.
ст. 137 а
3 р.1
ст. 137 б

01.02 09

Справи фондів (історичні (біографічні) і тема
тичні довідки до фонду, акти приймання пере
давання документів, акти, довідки про
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Пост.1
ст. 130

Умения и навыки

Примітка

Полезная информация

3

Строк зберігання
справи (тому,
частини) і номери
статей за
Переліком

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількість справ
(томів, частин)

Номер справи

01 — ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
...
01.02 — АРХІВ

Після заміни
новим

1

Після зни
щення справ

1

У разі лікві
дації органі
зації

1
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1

2

3

4
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результати перевіряння наявності й стану
документів, акти про вилучення документів
для знищення, про нестачу й невиправні
пошкодження документів, акти про видаван
ня справ у тимчасове користування, огляди
фонду, списки, аркуші, картки фонду)

5
передаються до
державного архіву
(архівного відділу
міської ради)

01.02 10 Зведена номенклатура справ організації

5 р.1
ст. 112 а

01.02 11 Документи (доповідні записки, довідки,
програми, акти тощо) про підсумки
перевірок державним архівом (архівним
відділом міської ради) стану діловодства
й архівної справи в організації
01.02 12 Заяви, запити громадян і організацій про
надання архівних довідок, копій, витягів з
документів та документи (архівні довідки,
копії, витяги, листи відмови) з їх виконання

5 р. ЕПК
ст. 113

01.02 13 Документи (заяви, дозволи, листи) про до
пуск до роботи з архівними документами

5 р. ЕПК
ст. 133

01.02 14 Акти про надання документів у тимчасове
користування та вилучення справ на
вимогу правоохоронних органів

3 р.1
ст. 134

1

01.02 15 Вимоги, замовлення на видачу
документів з архіву

1 р.1
ст. 135

1

01.02 16 Листування з державним архівом
(архівним відділом міської ради) про
організаційно методичні питання
діловодства й архівної справи
01.02 17 Журнали, картки обліку надходження
й вибуття документів з архіву

3 р.
ст. 136

01.02 18 Книги (журнали) реєстрації видачі
документів з архіву

5 р.
ст. 132

5 р.
ст. 141

01.02 20 Журнал реєстрації спостережень за
станом температурно вологісного
режиму зберігання архівних документів

1 р.1
ст. 142

(посада особи, відповідальної за підготовку
номенклатури справ структурного підрозділу)

26

Після повернення
документів
Після повернення
документів

До ліквідації
організації
ст. 139
1
1 р.1
Після закінчення
ст. 140
журналу та повер
нення документів
до архіву

01.02 19 Книги (журнали) реєстрації архівних
довідок, копій та витягів з документів, ви
даних за запитами громадян і організацій

____________________________________________________

Після заміни но
вою та за умови
складення зведе
них описів справ

1

__________________
(особистий підпис)

Після закінчення
журналу

1

___________________________
(ініціали, прізвище)
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