ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

У МЕЖАХ ЦИКЛУ СТАТЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ СТРОКАМ ЗБЕРІГАННЯ
РІЗНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ, ПРОПОНУЄМО РОЗГЛЯНУТИ ДОПОВІДНІ Й
ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВ
ЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РІЗНИХ
ФОРМ ВЛАСНОСТІ Й ПІДПОРЯДКУВАННЯ

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

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Строки зберігання
документів: доповідні
й пояснювальні записки

Д

оповідна записка — службовий документ, в якому
інформують про ситуацію, що склалася, факти, які
мали місце, виконання роботи тощо. За необхід
ності в доповідній записці подають висновки та пропозиції.
Пояснювальна записка — службовий документ, який міс
тить пояснення змісту окремих положень іншого документа
(плану, звіту, балансу тощо) або причин якоїсь події, ситуації,
що склалася на підприємстві, в установі або організації (далі —
організація), вчинків і поведінки окремих працівників.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОПОВІДНИХ
І ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК У СПРАВИ
Як правило, доповідні й пояснювальні записки формують у
справи разом з іншими службовими документами — актами,
висновками, довідками, доповідями, листами тощо, об’єдна
ними між собою тематично за певними напрямами або питан
нями діяльності організації. Наприклад: «Документи (акти,
доповідні записки, довідки) комплексних перевірок з основ
них (профільних) питань діяльності організації», «Документи
(акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснюваль
ні записки, висновки, листи) службових розслідувань», «Доку
менти (акти, доповідні та пояснювальні записки, листи)
про втрату посвідчень і перепусток».
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Полезная информация

СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ДОПОВІДНИХ
І ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК
Склад і строки зберігання типових для більшості організацій
документів, зокрема доповідних і пояснювальних записок, визна
чені Переліком типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самовряду
вання, інших установ, підприємств та організацій, із зазначен
ням строків зберігання документів, затвердженим наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5
(далі — Перелік). Цей Перелік є нормативно правовим актом,
призначеним для використання всіма організаціями при виз
наченні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та
тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення. Пе
реліком можуть користуватися й фізичні особи — підприємці.
У додатку наведено витяг з Переліку, який стане у пригоді
працівникам діловодних служб при визначенні й внесенні до
індивідуальної номенклатури справ організації конкретних справ,
до складу яких входять доповідні та (чи) пояснювальні записки.
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Умения и навыки

Доповідні й пояснювальні записки, що додають до проектів
нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень
тощо) та організаційних документів (правил, положень, ін
струкцій, методичних вказівок і рекомендацій, планів, звітів то
що), а також до протоколів засідань колегіальних органів, до
радчих комісій та комітетів, форму
ють у справи й зберігають разом з
ПЕРЕЛІК Є НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ
відповідними проектами чи прото
АКТОМ, ПРИЗНАЧЕНИМ ДЛЯ ВИКОРИколами. Наприклад: «Постанови,
рішення, протоколи, стенограми за СТАННЯ ВСІМА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРИ
сідань колегіальних виконавчих ВИЗНАЧЕННІ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ
ДОКУМЕНТІВ, ЇХ ВІДБОРІ НА ПОСТІЙНЕ
органів (правлінь, дирекцій, рад ди
ТА ТРИВАЛЕ (ПОНАД 10 РОКІВ)
ректорів, рад орендарів тощо) ор
ЗБЕРІГАННЯ АБО ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ганізації та документи (довідки, до
повіді, доповідні записки тощо) до
них», «Проекти правил, положень, інструкцій, методичних вка
зівок та рекомендацій та документи (довідки, висновки, до
повідні записки тощо) з їх розроблення», «Проекти річних пла
нів економічного і соціального розвитку сфер національної еко
номіки, організації; пояснювальні записки до них».
Лише деякі справи формують тільки з доповідних записок,
наприклад: «Доповідні записки про організацію, обладнання,
ведення складського господарства, наявність складської
площі та надання її в оренду».

Работа с документами

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

2

в організаціях,
у діяльності яких
не створюються
документи НАФ

1

Види документів

в організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Работа с документами

Номер статті

Строк зберігання
документів

3

4

Примітка

5

1. Доповідні та пояснювальні записки,
зміст яких стосується організації системи управління

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

4

а) за місцем розроблення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба
Пост.

Доки
не мине
потреба
—

5

Протоколи, стенограми засідань Кабіне
ту Міністрів України, Ради міністрів Авто
номної Республіки Крим, їх комісій та
документи (довідки, доповідні записки,
доповіді, огляди тощо) до них

7

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

9

16

Проекти нормативно правових актів; іні
ціативні пропозиції, внесені до розгляду
державних органів, органів місцевого са
моврядування; інші документи (довідки,
доповідні записки, висновки, рецензії
тощо), що стосуються їх розроблення:

Що стосуються ді
яльності організації —
пост.

1

а) за місцем розроблення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба1

Доки
не мине
потреба

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

Що стосуються діяль
ності організації —
пост.

1
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Продовження додатка
4

а) за місцем розроблення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба1
Пост.

Доки
не мине
потреба
До лікві
дації ор
ганізації

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

5

Работа с документами

3

11 Постанови, рішення, рекомендації, прото
Пост.
коли, стенограми засідань контрольних
органів (наглядової ради, опікунської ради,
ревізійної комісії) організації та документи
(довідки, доповіді, доповідні записки тощо)
до них

До лікві
дації ор
ганізації

13 Протоколи, стенограми оперативних на
рад, що їх проводять керівники централь
них і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, інших
державних органів та організацій; докумен
ти (довідки, доповіді, доповідні записки то
що) до них

5 р. ЕПК

5 р.

21 Проекти правил, положень, інструкцій,
методичних вказівок та рекомендацій; до
кументи (довідки, висновки, доповідні за
писки тощо) з їх розроблення

3 р.1

3 р.1

1

29 Проекти статутів, положень; документи
3 р.1
(довідки, доповідні записки, пропозиції,
відгуки) з їх розроблення
33 Структури й організаційно адміністративні
схеми побудови центральних і місцевих
органів галузі, схеми організації управлін
ня та пояснювальні записки до них1:

3 р.1

1

Після
затвердження
Див. також
статтю 384

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба
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Після
затвердження

1

а) за місцем складення і затвердження

35 Документи (рішення, протоколи, акти, ба Пост.
ланси, висновки, звіти, повідомлення, ви
писки з державного реєстру, заяви,
довідки, доповідні записки тощо) про
створення організації, її реорганізацію,
ліквідацію (банкрутство), перейменування,
передання з однієї галузі до іншої, переве
дення до іншої місцевості

Умения и навыки

2

Полезная информация

1

До лікві
дації ор
ганізації
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Продовження додатка
1

2

3

4

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

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

5
З адміністрати
вно господарських
та оперативних пи
тань — 5 р.

1

а) що подаються в органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування

Пост.1

До лікві
дації ор
ганізації1

б) що подаються структурними
підрозділами керівництву організації

5 р. ЕПК

5 р.

а) за місцем проведення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

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

75 Документи (програми, доповідні записки,
довідки, акти, висновки, звіти) про пе
ревірку виконання рішень колегій, наказів
центральних та місцевих органів вико
навчої влади, підприємств, установ і ор
ганізацій:

При надходженні
до одного держав
ного архіву або ар
хівного відділу місь
кої ради на збері
гання приймаються
документи від ор
ганізації, що здій
снює перевірку

1

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

Пост.1

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба
Доки
не мине
потреба

76 Документи (акти, доповідні записки,
довідки) комплексних перевірок ор
ганізації з основних (профільних) питань
діяльності організації (за винятком доку
ментів періодичних бухгалтерських
ревізій, перевірок, передбачених стат
тею 341):
а) за місцем перевірки та в організації,
що здійснює перевірку

Пост.1

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

77 Документи (акти, доповідні записки, довід
ки) тематичних та контрольних перевірок
окремих напрямів діяльності організації

18

При надходженні
до одного держав
ного архіву або ар
хівного відділу місь
кої ради на збері
гання приймаються
документи від ор
ганізації, що здій
снює перевірку

1

Секретарь референт, № 10 (130), 2013

ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
2

3

4

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

5
При надходженні
до одного держав
ного архіву або ар
хівного відділу місь
кої ради на збері
гання приймаються
документи від ор
ганізації, що здій
снює перевірку

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

Пост.1

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

80 Документи (акти, постанови, рішення, до
відки, доповідні та пояснювальні записки,
висновки, листи) службових розслідувань

1

5 р.

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.

а) за місцем складення

Пост.

5 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

1

89 Копії документів (позовні заяви, акти, до 3 р.
ручення, апеляційні скарги, довідки, до
повідні записки, характеристики тощо),
що подаються до судових органів; копії
рішень, вироків, окремих ухвал, постанов

3 р.1

92 Документи (огляди, довідки, доповідні за
писки, відомості, листи) про організацію
та стан правової роботи

5 р. ЕПК

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

Після винесення
рішення

1

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

Після прийняття
рішення

1

Полезная информация

113 Документи (доповідні записки, довідки,
програми, акти) про стан діловодства й
архівної справи, впровадження інфор
маційних технологій, захист інформації

2. Доповідні та пояснювальні записки, зміст яких стосується питань
прогнозування, планування і ціноутворення
154 Проекти річних планів економічного і
соціального розвитку сфер національної
економіки, організації; пояснювальні
записки до них
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10 р.

Работа с документами

1

Умения и навыки

1

5 р.

19
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Продовження додатка
1

2

164 Документи (доповідні записки, довідки,
відомості) про внесення змін до планів

3

4

3 р.

5

3 р.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

3. Доповідні записки, зміст яких стосується питань фінансування, кредитування,
оподаткування та справляння обов’язкових платежів
179 Документи (висновки, довідки, доповідні
записки) з аналізу виконання бюджету

10 р. ЕПК 10 р.

199 Доповідні записки, довідки про затвер
дження статутного фонду організації та
змін до нього

Пост.

10 р.

200 Документи (подання, доповідні записки,
обґрунтування, відомості) про утворення
та зміни в складі й характері спецфондів

10 р.

10 р.

212 Акти, доповідні записки про перевірку
дотримання штатно кошторисної
дисципліни

5 р.

5 р.

243 Доповідні записки, довідки з кредитних
питань
267 Документи (огляди, відомості, доповідні
записки) про сплату податків і зборів
(обов’язкових платежів)

5 р.

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5 р.

5 р.

3 р.

3 р.

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

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

20

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності річ
них — до ліквідації
організації
3
За відсутності річ
них, піврічних — пост.
4
За відсутності річ
них, піврічних — до
ліквідації організації
5
За відсутності річ
них, піврічних, квар
тальних — пост.
6
За відсутності річ
них, піврічних, квар
тальних — до лікві
дації організації
1

а) зведені річні й з більшою
періодичністю

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3

3 р.

3 р.4

ґ) місячні

1 р.5

1 р.6
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
2

3

4

5
За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності річ
них — до ліквідації
організації
3
За відсутності річ
них, піврічних — пост.
4
За відсутності річ
них, піврічних — до
ліквідації організації
5
За відсутності річ
них, піврічних, квар
тальних — пост.
6
За відсутності річ
них, піврічних, квар
тальних — до лікві
дації організації

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3

3 р.

3 р.4

ґ) місячні

1 р.5

1 р.6

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

5 р.

5 р.

312 Передаточні, розділювальні, ліквідаційні
баланси, додатки, пояснювальні записки
до них

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

314 Аналітичні документи (таблиці, доповіді,
доповідні записки тощо) до річних звітів
і балансів

Пост.

10 р.

341 Документи (плани, звіти, протоколи, акти, 5 р.
довідки, доповідні записки) документаль
них ревізій, перевірок та аудиту фінансо
во господарської діяльності, контрольно
ревізійної роботи, у тому числі перевірок
каси, правильності стягнення податків
тощо

Умения и навыки

а) зведені річні й з більшою
періодичністю

5 р.

5. Доповідні записки, зміст яких стосується трудових відносин
383 Документи (плани, звіти, довідки, до
повідні записки, розрахунки економічної
ефективності, карти організації праці на
робочому місці, типові описи, робочі схе
ми трудових процесів, коефіцієнти
спеціалізації) про вдосконалення про
цесів праці, підвищення її продуктив
ності, впровадження наукової організації
праці, усунення втрат робочого часу

Секретарь референт, № 10 (130), 2013

Пост.

Работа с документами

1

Полезная информация

1

302 Статистичні звіти й таблиці з усіх основ
них видів діяльності організації; докумен
ти (довідки, доповідні записки, відомості
тощо) до них:

10 р.

21

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

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

3

4

Пост.

10 р.

393 Документи (доповідні записки, пропо
Пост.
зиції, відомості) про причини відставання
продуктивності праці від рівня механізації
виробництва й зміни кваліфікаційного
складу робітників

10 р.

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

10 р.

398 Документи (доповідні записки, акти, лис
ти) про порушення правил внутрішнього
трудового розпорядку

1 р.

1 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

402 Документи (звіти, відомості, доповідні
записки, баланс робочого часу, листи)
про облік робочого часу

3 р.

3 р.

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

3 р.

3 р.

412 Документи (розрахунки, таблиці, довідки, 5 р. ЕПК
доповідні записки, пропозиції) про пере
гляд і застосування норм виробітку,
розцінок, тарифних сіток і ставок, вдо
сконалення різних форм оплати праці

5 р.

417 Документи (довідки, доповідні записки, акти) 5 р. ЕПК
про контроль за дотриманням правил нор
мування праці, витрачання фонду заробіт
ної плати, законодавства про працю

5 р.

419 Документи (доповідні записки, довідки, про
екти, пропозиції, звіти) про стан і вдоскона
лення діючих систем оплати праці, ма
теріального і морального стимулювання
та контролю за їх застосуванням
437 Акти, приписи з техніки безпеки;
документи (довідки, доповідні записки,
звіти) про їх виконання

10 р.

3 р.

5 р. ЕПК

5 р.

22

5

У разі важких, шкід
ливих, небезпечних
умов праці — 75 р.
1
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

5 р. ЕПК

5 р.

461 Документи (акти, доповідні записки, вис
новки, листи) про розроблення норм
спеціального одягу і взуття та інших за
собів індивідуального захисту, лікуваль
но профілактичного харчування

3 р.

3 р.

462 Документи (приписи, акти, висновки, до 3 р.
повідні записки, листи) про забезпечення
працівників спеціальним одягом і взуттям
та іншими засобами індивідуального за
хисту, лікувально профілактичним харчу
ванням

3 р.

Умения и навыки

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

Работа с документами

447 Документи (доповідні записки, довідки,
10 р. ЕПК 10 р.
доповіді, відомості) про стан професійної
шкідливості виробництва та професійних
захворювань

6. Доповідні та пояснювальні записки, зміст яких стосується роботи з кадрами
491 Документи (листки з обліку кадрів, заяви, 3 р.
подання, доповідні та пояснювальні запи
ски, довідки, обхідні листки) до наказів з
кадрових питань (особового складу), що
не увійшли до складу особових справ
537 Документи (доповіді, доповідні записки, 5 р. ЕПК
довідки, відомості, заяви, плани, списки)
про підготовку кадрів нових професій,
спеціальностей, кваліфікацій, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів

3 р.

548 Документи (доповідні записки, довідки,
3 р.
звіти, відомості) про хід приймання учнів,
студентів до навчальних закладів

3 р.

598 Документи (доповідні та пояснювальні за 10 р.
писки, довідки, листи) про виключення,
поновлення, переведення учнів, студентів
із навчальних закладів, надання ака
демічних відпусток

10 р.

599 Документи (акти, доповідні записки, відо 3 р.
мості, листи) про обладнання навчальних
лабораторій, кабінетів, майстерень навчаль
них закладів, забезпечення навчальними
програмами, навчальною і методичною
літературою, навчальними аудіовізуаль
ними посібниками

3 р.

Секретарь референт, № 10 (130), 2013

Полезная информация

5 р.

23

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

604 Документи (протоколи, заяви, подання,
доповідні та пояснювальні записки) зі
студентського самоврядування

3
3 р.

4

5

3 р.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

7. Доповідні записки,
зміст яких стосується соціальноDпобутових питань
691 Документи (договори дарування, акти
приймання передавання цінних речей,
зобов’язання, доповідні записки, довідки,
плани, звіти) про благодійну діяльність

Пост.

5 р.

703 Документи (доповіді, доповідні записки, огляди, 5 р. ЕПК
довідки, акти обстежень, відомості, звіти, лис
ти) про створення і діяльність лікувально профі
лактичних і санаторно курортних закладів

5 р.

705 Документи (звіти, довідки, доповідні записки,
огляди) про причини захворюваності
працівників організації
758 Документи (заяви, доповідні записки, звіти,
довідки, листи) про надання, розподіл і
обмін житлової площі

5 р. ЕПК

5 р.

10 р.1
ЕПК

10 р.1

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

3 р.

3 р.

773 Документи (доповідні записки, довідки, листи) 5 р.
про колективне садівництво і городництво

3 р.

Після надання
житлової площі

1

796 Документи (довідки, доповідні записки,
5 р. ЕПК
5 р.
звіти, відомості, листи) про організацію
дозвілля працівників
8. Доповідні записки, зміст яких стосується науковоDінформаційної
та видавничої діяльності організації
828 Документи (доповідні записки, звіти,
відомості, довідки) про організацію науково
інформаційної діяльності

5 р.

5 р.

869 Документи (довідки, звіти, відомості, доповідні
записки) про виконання видавничого плану

5 р.

5 р.

877 Документи (довідки, відомості, доповідні
1 р.
1 р.
записки) про заходи щодо боротьби з
видавничим браком
9. Доповідні записки, зміст яких стосується співробітництва
з організаціями зарубіжних країн
905 Документи (довідки, заяви, доповідні
записки) про вступ до міжнародних
організацій і спілок

24

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації
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ДІЛОВОДСТВО

Закінчення додатка
1

2

3

4

5

916

Документи (звіти, доповідні записки, довідки, відо Пост.
10 р.
мості) про виконання планів науково технічного,
військово технічного, економічного, культурного
співробітництва із зарубіжними країнами
10. Доповідні записки, зміст яких стосується матеріальноDтехнічного постачання
3 р.1

3 р.1

Після
закінчення
оренди

1

Работа с документами

1001 Доповідні записки про організацію, обладнання,
ведення складського господарства, наявність
складської площі та надання її в оренду

1024 Документи (акти, доповідні й пояснювальні записки, 1 р.
листи) про втрату посвідчень і перепусток

1 р.

1064 Документи (огляди, довідки, доповідні записки,
відомості, листи) про організацію, розвиток і екс
плуатацію різних видів транспорту

5 р.

5 р. ЕПК

1113 Документи (доповідні записки, довідки, листи) про 5 р.
стан служби зв’язку
1147 Документи (плани, звіти, доповідні записки, довідки) 5 р.
про організацію загальної охорони організації

5 р.

1153 Документи (акти, доповідні записки, довідки, ли
сти) про пропускний режим організації
1177 Документи (плани, звіти, доповідні записки,
довідки) про забезпечення пожежної безпеки в
організації

3 р.

3 р.

5 р.

5 р.

Умения и навыки

11. Доповідні та пояснювальні записки,
зміст яких стосується адміністративноDгосподарського обслуговування

5 р.

1221 Документи (доповідні записки, довідки, звіти,
листи) про проведення звітно виборних конфе
ренцій і зборів
1228 Документи (акти, відомості, доповідні записки,
довідки) про діяльність комісій громадської ор
ганізації
1231 Документи (довідки, доповідні записки, звіти,
листи) про співпрацю з міжнародними
громадськими організаціями і спілками
1232 Документи (акти, доповідні записки, довідки) про
здійснення профспілкового контролю за виконан
ням умов угод, колективних договорів, дотриман
ня роботодавцем і посадовими особами законо
давства про працю, використання коштів фондів,
що формуються за рахунок страхових внесків
1234 Документи (доповідні записки, звіти, довідки,
відомості) про залучення громадян у громадську
організацію
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5 р. ЕПК

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

10 р.
ЕПК

10 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5 р.

5 р.

Полезная информация

12. Доповідні записки, зміст яких стосується діяльності громадських організацій

25

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Строк зберігання справ, які містять доповідні й пояснювальні
записки, може бути постійним, тривалим (понад 10 років) або
тимчасовим (до 10 років включно) і залежить передусім від ка
тегорії організації, у результаті діяльності якої створюються ці
справи. Умовно всі організації можна поділити на дві категорії.
До першої категорії належать організації, в діяльності яких
створюють документи Національного архівного фонду (далі —
НАФ). Ця група включає організації — джерела формування
НАФ повного й вибіркового прийому. Строки зберігання доку
ментів для цих організацій наведено в графі 3 витягу з Переліку.
Державні й комунальні організації — джерела формування
НАФ передають документи НАФ на постійне зберігання до
державних архівів або архівних відділів міських рад в обов’яз
ковому порядку, а інші організації — на підставі угод між влас
ником документів і відповідною архівною установою.
До другої категорії належать організації, у діяльності яких
не створюють документи НАФ. Строки зберігання документів
цих організацій подано в графі 4 витягу з Переліку.

НОРМАТИВНОDПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 року № 578/5

У ВАШ АКТИВНИЙ СЛОВНИЧОК
службовий документ, в якому інформують про ситуацію, що склалася, факти,
які мали місце, виконання роботи тощо. За необхідності в доповідній записці
подають висновки і пропозиції

Пояснювальна
записка

службовий документ, який містить пояснення змісту окремих положень іншого
документа (плану, звіту, балансу тощо) або причин якоїсь події, ситуації, що
склалася в організації, вчинків та поведінки окремих працівників

реклама

Доповідна
записка
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