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Цикл статей
«Підготовка номенклатур справ структурних підрозділів»

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Строки
зберігання планів
ПЛАНУВАННЯ Є ПЕРВІСНОЮ З ПОМІЖ УСІХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ,
ОСКІЛЬКИ ПРИЙНЯТІ ПІД ЧАС ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ВИЗНАЧАЮТЬ
ХАРАКТЕР ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ. ПЛАНУВАННЯ
Є ОСНОВНОЮ ЛАНКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОЧАТКОМ ПРОЦЕСУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА. А ТОМУ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗ
НАЙОМИТИСЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ПЛАНІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД
ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ТА СТРОКАМИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ
ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства
Українського науково дослідного інституту архівної справи та документознавства

ПОНЯТТЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ. ВИДИ ПЛАНІВ
Планування — це заздалегідь намічений порядок дій, необ
хідних для досягнення поставлених цілей.
Мета планування полягає у створенні системи планових до
кументів, які визначають зміст і певний порядок дій для забез
печення тривалого існування підприємства. Планування дає змо
гу виявити проблеми, що існують на ринку, й намітити заходи
щодо їх подолання в майбутньому.
План — це організаційний документ, в якому зафіксовано
заходи чи види робіт, які слід виконати впродовж певного часу.
Залежно від строку, на який складається план, розрізняють
такі види планування:
• поточне. Охоплює період до року і буває річним, піврічним,
квартальним, місячним, декадним, тижневим і навіть добовим;
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• середньострокове. Здійснюється на період від 2 до 5 ро
ків;
На деяких підприємствах середньострокове планування
сумісне з поточним. У цьому разі складається п’ятирічний
план, в якому перший рік деталізується на рівні поточного
та є, по суті, короткостроковим плануванням.

!
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Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

• перспективне. Охоплює період від 5 до 20 років. Таке
планування визначає довгострокову стратегію підприємства,
соціальний, економічний та науково технічний розвиток.
Зазначимо, що план потрібний не тільки великим та серед
нім, але й малим підприємствам.
Типовими видами плану є такі:
• бізнес план;
• річний план підприємства з основної діяльності;
• річний план підприємства з допоміжних видів діяльності;
• план роботи колегіального органу (дирекції, правління чи
ради директорів) підприємства;
• плани роботи постійно діючих дорадчих органів: науково
технічної ради, методичної, експертної комісії та інших рад, ко
мітетів і комісій, що функціонують на підприємстві;
• річні плани роботи структурних підрозділів підприємства;
• індивідуальні плани працівників підприємства.
Крім того, поширеними видами плану є:
• генеральний;
• календарний;
• мобілізаційний;
• навчальний;
• творчий;
• тематичний;
• технічний;
• топографічний;
• фінансовий;
• план упровадження тощо.
Строки зберігання цих і деяких інших типових для більшості
юридичних осіб планів наведено у витязі (додаток) з Переліку
типових документів, що створюються під час діяльності держав
них органів, органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції Украї
ни від 12 квітня 2012 року № 578/5 (далі — Перелік типових до
кументів).
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Додаток
Витяг з Переліку типових документів

Види документів

1

2

В організаціях,
у діяльності яких не
створюються
документи НАФ

Номер
статті

В організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Работа с документами

Строк зберігання
документів

3

4

Примітка

5

Розділ I
ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
1.2. Організаційні основи управління

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

62

Документи (протоколи про наміри,
Пост.
договори, угоди, плани, звіти, акти,
довідки, рекомендації) щодо вста
новлення виробничих, наукових,
культурних зв'язків між організаціями

10 р.

2. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ
2.1. Організація планування та прогнозування
149

Концепції, прогнози (перспективні
плани) розвитку організації

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

2.2. Поточне планування
153

6

Річні плани економічного й
соціального розвитку сфер
національної економіки, організації
а) за місцем розроблення
й затвердження

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

154

Проекти річних планів економічного
й соціального розвитку сфер
національної економіки, організації;
пояснювальні записки до них

10 р.

5 р.

155

Бізнес план та документи (техніко
Пост.
економічні обґрунтування, висновки,
довідки, розрахунки тощо) до нього

10 р.
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Продовження додатка
2

3

4

Документи (плани, звіти, довідки,
Пост.
розрахунки тощо) з виконання держ
замовлень на виробництво, експорт
(імпорт) продукції, будівництво тощо

157

Річні плани організації:
а) з основної діяльності

Пост.1

5 р.

б) з допоміжних видів діяльності

5 р.
1 р.

161

Річні (квартальні) плани структурних 1 р.
підрозділів організації, індивідуальні
плани працівників

1 р.

162

Оперативні плани з усіх напрямів
діяльності організації та її
структурних підрозділів

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

1 р.
5 р.

Умения и навыки

160

Работа с документами

5 р.

159

За наявності від
повідних звітів —
5 р.

1

Проекти річних планів організації
1 р.
з основної діяльності та допоміжних
видів діяльності
Плани роботи засідань колегіальних 1 р.
органів організації
Плани роботи постійно діючих науко 5 р.
вих, науково технічних, експертних,
методичних, педагогічних, консульта
тивних та інших комітетів, рад, комісій

158

5

До лікві
дації ор
ганізації

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ
ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
3.1. Фінансування
172

173

Перспективні фінансові плани:
а) за місцем розроблення
й затвердження

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

Фінансові плани (баланси прибутків
та видатків):

Секретарь референт, № 10 (141), 2014

За місцем роз
роблення, в інших
організаціях — до
ки не мине потреба
2
За відсутності
річного — пост.
3
За відсутності
річного — 10 р.
4
За відсутності
річного і кварталь
них — пост.
1

7

Полезная информация

1
156

SR_10_2014_PRINT!_DOM.qxd

24.09.2014

17:46

Page 8

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

Работа с документами

174

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

176

8

2

3

4

а) зведений річний

Пост.1

10 р.1

б) річний

Пост.1

10 р.1

в) квартальні

3 р.

3 р.3

г) місячні
Проекти фінансового плану
(балансу прибутків та видатків)

1 р.
3 р.

1 р.5
3 р.

2
4

Плани фінансування та
кредитування організації:

5
За відсутності
річного й кварталь
них — 10 р.

5

За місцем роз
роблення, в інших
організаціях — до
ки не мине потреба
2
За відсутності
річних — пост.
3
За відсутності
річних — 10 р.
4
За відсутності річ
них і квартальних —
пост.
5
За відсутності річ
них і квартальних —
10 р.
1

а) зведені річні

Пост.1

10 р.1

б) річні

Пост.

10 р.1

в) квартальні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.

1 р.5

183

Валютні плани

Пост.

10 р.

184

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

5 р.

5 р.

189

Плани капітальних вкладень,
матеріальних балансів:

1

4

За місцем розроб
лення, в інших ор
ганізаціях — доки
не мине потреба
2
За відсутності
річних — пост.
3
За відсутності
річних — 10 р.
4
За відсутності
річних, кварталь
них — пост.
5
За відсутності
річних, кварталь
них — 10 р.
1

а) річні

Пост.1

10 р.1

б) квартальні

3 р.2

3 р.3

в) місячні

1 р.

1 р.5

190

Проекти планів капітальних
вкладень, матеріальних балансів

3 р.

3 р.

192

Плани та розрахункові завдання із
залучення до господарського обігу
товарно матеріальних цінностей

3 р.

3 р.

195

Плани створення, розподілу
й використання фондів

3 р.

3 р.

4
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Продовження додатка
1

2

210

Документи (плани, обґрунтування,
довідки, розрахунки) про вдоскона
лення апарату управління, розподіл
установлених завдань із скорочення
апарату управління, затвердження
граничних асигнувань та їх змін

244

Кредитні плани й розрахунки до них:

3

4

10 р.

10 р.

5

245

Работа с документами

3.2. Кредитування
У Нацбанку та
його органах —
постійно

1

а) зведені річні

5 р.

5 р.

б) річні

5 р.

5 р.

в) квартальні

3 р.

3 р.

г) місячні

1 р.

1 р.

а) річні, квартальні

3 р.1

3 р.

б) місячні

1 р.

1 р.

1

Касові плани:

У Нацбанку та
його органах —
постійно

1

Річні плани з податків і зборів
(обов’язкових платежів)

5 р.

—

263

Проекти річного плану з податків і
1 р.
—
зборів (обов’язкових платежів); доку
менти (розрахунки, довідки, відомості),
що стосуються його розроблення
4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
4.2. Бухгалтерський облік та звітність

341

Документи (плани, звіти, протоколи, 5 р.
акти, довідки, доповідні записки) до
кументальних ревізій, перевірок та
аудиту фінансово господарської
діяльності, контрольно ревізійної ро
боти, у тому числі перевірок каси,
правильності стягнення податків тощо

Полезная информация

262

Умения и навыки

3.3. Оподаткування та справляння обов’язкових платежів

5 р.

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна
383

Документи (плани, звіти, довідки,
доповідні записки, розрахунки еко
номічної ефективності, карти ор
ганізації праці на робочому місці, ти
пові описи, робочі схеми трудових
процесів, коефіцієнти спеціалізації)
про вдосконалення процесів праці,
підвищення її продуктивності, впро
вадження наукової організації праці,
усунення втрат робочого часу

Секретарь референт, № 10 (141), 2014
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Продовження додатка
1

2

3

4

5

Работа с документами

5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата
418

Документи (плани, фотографії
3 р.
робочого дня, листи, довідки, звіти,
карти, розрахункові таблиці) про
проведення хронометражних робіт
5.5. Охорона праці

3 р.

432

Комплексні плани вдосконалення
умов охорони праці та санітарно
оздоровчих заходів

10 р.

433

Плани заходів (угод) з поліпшення
5 р. ЕПК 5 р.
умов праці та документи (акти,
довідки, відомості) про їх виконання
Документи (протоколи, рішення, пе
75 р. ЕПК 75 р.
реліки стандартів і норм, переліки
та плани робочих місць, висновки,
акти, карти умов праці тощо) з пи
тань атестації робочих місць на
відповідність нормативно правовим
актам з охорони праці
6. РОБОТА З КАДРАМИ
6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

450

Пост.

512

Документи (плани, звіти, копії
наказів, листи) про стажування

5 р.

5 р.

537

Документи (доповіді, доповідні
5 р. ЕПК
записки, довідки, відомості, заяви,
плани, списки) про підготовку кадрів
нових професій, спеціальностей,
кваліфікацій, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів
Документи (програми, навчальні
5 р.
плани, доповіді, довідки) про
професійне навчання
Документи (плани, довідки,
5 р. ЕПК
обґрунтування, листи) про відкриття
екстернатної форми навчання
Навчальні плани навчальних
закладів, курсів:

6.2. Підготовка кадрів, підвищення їхньої кваліфікації

540

544

552

10

а) на весь період навчання

Пост.1

б) річні

Пост.1

в) семестрові, четвертні

3 р.

5 р.

5 р.

5 р.

За місцем
складення, в інших
До заміни організаціях —
доки не мине
новими
потреба
До заміни
новими
1

3 р.
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Продовження додатка
3

555

Плани роботи факультетів, кафедр,
відділень вищих навчальних закладів:

4

За відсутності
річних — 5 р.

а) річні

5 р.

5 р.

б) семестрові

3 р.

3 р.1

556

Плани роботи навчальної частини,
предметних і циклових комісій, ви
робничих майстерень, предметних
кабінетів

3 р.

3 р.

557

Індивідуальні плани роботи
викладачів
Розклади, плани, графіки проведен
ня занять, заліків, іспитів, консуль
тацій, захисту дипломних (інших
кваліфікаційних) робіт

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

587

Документи (плани, звіти, відомості, до
відки, листи) про організацію та прове
дення навчально виробничих екскурсій

1 р.

1 р.

594

Документи (заявки, плани, програми,
списки, графіки, листи) про проведен
ня виробничої (навчальної) практики

1 р.

1 р.

601

Плани персонального розподілу
випускників навчальних закладів

5 р.

5 р.

617

Індивідуальні плани аспірантів

75 р.1

—

586

5
1

1

Работа с документами

2

Зберігаються
в особових
справах аспірантів

1

647

Плани роботи спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій
і присудження наукових ступенів

5 р.

—

648

Плани захисту дисертацій

5 р.

—

Полезная информация

6.4. Присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання

6.6. Мобілізаційна робота
659

Мобілізаційні плани, довготермінові
та річні програми мобілізаційної
підготовки у відповідних сферах
управління та галузях національної
економіки, у регіонах, в Автономній
Республіці Крим, на територіях
областей, міст Києва й Севастополя

10 р.

10 р.

661

Плани заходів організації щодо роз
роблення мобілізаційного плану та
підготовки до виконання покладених
на організацію мобілізаційних зав
дань (замовлень)

5 р.

5 р.
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Продовження додатка
1
662

2

3

4

Мобілізаційні плани заходів організації 5 р.

5

5 р.

7. СОЦІАЛЬНОGПОБУТОВІ ПИТАННЯ
7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення

Работа с документами

691

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

Пост.

5 р.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

7.2. Медичне й санаторноGкурортне обслуговування
707

Документи (плани, довідки, картки,
списки, графіки, листи) про
періодичні медичні огляди

3 р.

3 р.

712

Документи (заяви, плани, довідки,
3 р.
списки, листи) про надання, при
дбання, облік, розподіл і реалізацію
путівок у санаторно курортні заклади

3 р.

7.5. Організація дозвілля
795

Документи (плани, умови, програ
Пост.
ми, сценарії, списки, довідки, звіти,
протоколи журі, листи) про ор
ганізацію, проведення та участь у
всеукраїнських конкурсах, виставках,
оглядах, спортивних заходах тощо

10 р.

7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідковоGінформаційного фонду
799

Плани комплектування бібліотечно
го фонду (БФ) і довідково інфор
маційного фонду (ДІФ)

5 р.

3 р.

8. НАУКОВОGІНФОРМАЦІЙНА Й ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
8.1. НауковоGінформаційна діяльність
836

12

Документи (тематико експозиційні
плани, схеми, описання, характерис
тики експонатів, каталоги, путівники,
проспекти, альбоми, акти експерти
зи, акти приймання експонатів, спис
ки учасників, доповіді, довідки) про
підготовку й проведення виставок,
конкурсів, ярмарків:
а) міжнародних

Пост.

10 р.

б) всеукраїнських, регіональних

5 р. ЕПК

5 р.
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Продовження додатка
1

2

3

838

Документи (програми, плани, тексти 3 р.
лекцій, довідки, відомості, листи)
про проведення на виставках лекцій,
зустрічей та інших заходів

849

Перспективні тематичні плани
випуску видань:

4

5

3 р.

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

Тематичні плани випуску видань:

За місцем скла
дення, в інших ор
ганізаціях — доки
не мине потреба
2
За відсутності
річних — пост.
3
За відсутності
річних — 10 р.

а) зведені

Пост.

—

б) річні

Пост.1

10 р. 1

в) квартальні

3 р.

3 р.3

851

Проекти тематичних планів випуску
видань

3 р.

3 р.

852

Анотовані тематичні плани випуску
видань

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

853

Плани художньо поліграфічного
оформлення видань

3 р.

3 р.

2

Умения и навыки

1

Полезная информация

850

а) за місцем розроблення

Работа с документами

8.2. Видавнича діяльність

9. ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВОGТЕХНІЧНЕ, ВІЙСЬКОВОGТЕХНІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ
Й ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
906

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

Пост.

10 р.

913

Документи (програми, плани,
графіки) прийомів і перебування
представників зарубіжних країн й ор
ганізацій в Україні

5 р.

5 р.

919

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

10 р.

5 р.

920

Плани відрядження делегацій і
спеціалістів за кордон

5 р.

—
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Продовження додатка
1

2

3

4

5

10. МАТЕРІАЛЬНОGТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ
10.1. Організація матеріальноGтехнічного постачання
947

Плани розподілу основного
обладнання та готової продукції

5 р.

5 р.

10.2. Організація зберігання майновоGматеріальних цінностей
Работа с документами

1004

Плани завезення продукції та
матеріалів (сировини) на склади

3 р.

3 р.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

11. АДМІНІСТРАТИВНОGГОСПОДАРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
11.2. Експлуатація службової нерухомості
1044

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

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

1049

Плани розміщення організації

3 р.1

3 р.1

1054

Документи (плани, довідки, огляди,
листи тощо) про підготовку будівель
до зими та запобіжні заходи в разі
затоплення
Документи (проекти, плани, листи)
про оформлення будівель і примі
щень у зв’язку з підготовкою до свят

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

1055

Після заміни
новими

1

11.3. Транспортне обслуговування
1073

Плани оргтехзаходів щодо скоро
чення простоїв та використання ре
зервів транспорту

1147

Документи (плани, звіти, доповідні
записки, довідки) про організацію
загальної охорони організації

5 р.

5 р.

11.5. Загальна охорона організації
5 р.

5 р.

11.6. Пожежна безпека організації

14

1177

Документи (плани, звіти, доповідні
записки, довідки) про забезпечення
пожежної безпеки в організації

5 р.

5 р.

1178

Документи (плани, звіти, довідки,
5 р.
відомості) пожежно технічних комісій
або комісій з охорони праці

5 р.

1179

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

3 р.

3 р.
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Продовження додатка
1

2

3

4

5

1190
1191
1193

Плани проведення заходів
із цивільної оборони
Плани підготовки невоєнізованих
формувань цивільної оборони

1 р.

1 р.

3 р.

3 р.

Плани схеми дій особового складу
в надзвичайних ситуаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

Работа с документами

11.7. Цивільна оборона

11.8. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності
Плани проведення приватизації загаль
нодержавної та комунальної власності

Пост.

—

1202

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

До лікві
дації ор
ганізації

1207

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

10 р.

1218

Плани реалізації критичних заува
жень і пропозицій, прийнятих за
звітними документами на з'їздах,
звітно виборних конференціях, нара
дах, та документи щодо їх виконання

Пост.

10 р.

1219

Календарні плани проведення
громадських заходів

1 р.

1 р.

1236

Документи (навчальні плани, програ
ми, рекомендації) про навчання кадрів
й активу громадської організації

3 р.

3 р.

1242

Плани збору членських внесків
і відомості про їх виконання

1 р.

1 р.

Умения и навыки

1201

Полезная информация

12. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розділ II
ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ
В НАУКОВОGТЕХНІЧНІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. НАУКОВОGДОСЛІДНА РОБОТА (НДР) І ДОСЛІДНОGКОНСТРУКТОРСЬКА РОБОТА (ДКР)
1.1. Організація та координація НДР і ДКР
1262

Перспективні, річні, тематичні плани
НДР, ДКР, ПКР і дослідно технологічних
робіт (ДТР) та експертні висновки:
а) за місцем розроблення
й затвердження

Секретарь референт, № 10 (141), 2014
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Продовження додатка
1

2
б) надіслані до відома

Работа с документами

1263

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

1266

1269

4

До закін
чення
строку дії
плану

До закін
чення
строку дії
плану

10 р.

10 р.

До закін
чення
строку дії
плану
5 р.

До закін
чення
строку дії
плану
5 р.

3 р.1

3 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5

Координаційні плани розв’язання
основних науково технічних проблем
та експертні висновки:
а) за місцем розроблення й затвер
дження
б) надіслані до відома

1264

3

Програми, оперативні графіки,
календарні плани виконання НДР,
ДКР, ПКР, ДТР
Особисті творчі плани

Документи (плани, експертні
висновки, листи) про наукові
відрядження та експедиції

Відомих нау
ковців, конст
рукторів — пост.

1

1.4. Упровадження НДР та ДКР
1349

1360

Плани впровадження результатів
10 р.
10 р.
НДР і ДКР та зміни до них
2. ДОКУМЕНТИ З РОЗРОБЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Плани робіт з розроблення та
впровадження об’єктів права
інтелектуальної власності

10 р.

5 р.

3. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ
3.1. Організація та керування будівельною діяльністю

16

1382

Завдання на проектування або
реконструкцію (архітектурно
планувальні завдання, план
земельної ділянки тощо). Проектні
пропозиції

Пост.1

До лікві
дації
орга
нізації

1386

Плани заходів та листування з поліп
шення роботи проектних організацій

5 р.

5 р.

1387

Перспективні плани розміщення
міського будівництва

Пост.

—

Складається до
кожного об’єкта
архітектури чи
містобудування за
відповідним видом
містобудівної чи
проектної доку
ментації

1
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Продовження додатка
1

2

3

4

1417

Технічні плани, топографічні профілі
земельних ділянок, відведених для
будівництва та розширення об'єктів

Пост.

10 р.

1418

Паспорти на ділянки будівництва та
Пост.
документи (архітектурно планувальні
завдання, схеми комунікацій, гене
ральні плани ділянок, фотомонтажі)
до них

10 р.

1420

Первинна документація щодо інже
нерних вишукувань (польові журна
ли, книжки нівелювання, робочі за
писки, таблиці лабораторних
аналізів, топографічні плани, журна
ли теодолітних кодів)
Документи (плани, розрахунки,
схеми, довідки, картограми) на
вишукувальні роботи:

3 р.1

3 р.1

а) на збудовані об’єкти

Доки
не мине
потреба1

Доки
не мине
потреба1

б) на незбудовані об’єкти

10 р.

10 р.

5

Для об’єктів
із складними
геологічними
умовами — пост.

1

Умения и навыки

1426

Після складення
технічного звіту
про інженерно
геологічні розвідки

1

1445

Відхилені генеральні плани (кон
10 р. ЕПК —
цепції) міст та інших населених пунктів

1446

Поєднані плани наземних і підземних Пост.
комунікацій та інженерних мереж

—

1452

Проект детального планування
(ПДП — до 2000 року) чи детальний
план території (ДПТ від 2000 року)
міського району (житлового району,
загальноміського центру, промисло
во комунальної зони та інших зон)

Пост.

—

1460

Плани шляхових покриттів

Пост.

—

1461

Плани земляних мас

3 р.1

—

1462

Топографічні плани володінь

До заміни До заміни
новими
новими

Полезная информация

3.3. ПроектноGпланувальна робота (містобудівна діяльність)

Після завер
шення будівництва

1

3.4. Проектування об’єктів капітального будівництва
1478

Генеральні плани промислових
підприємств
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Работа с документами

3.2. Вишукувальні та проектні роботи

Пост.

—
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

3

1480

Генеральні плани та зведені
кошториси капітального будівництва
й висновки про них:

4

а) за місцем проектування

Пост.

—

б) за місцем експлуатації

До закін
чення
експлуа
тації

До закін
чення
експлуа
тації

в) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

1503

Технічні плани та характеристики
будівель

1 р.1

1 р.1

1522

Плани проведення експертизи про
ектів будівництва та реконструкції
будівель і споруд

1568

Плани заходів і звіти про економію
будівельних матеріалів

5

Після закінчення
експлуатації

1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

3.5. Експертиза інвестиційних програм та проектів будівництва
5 р.

—

3.6. Капітальне будівництво

1598

1648

3 р.

3 р.

3.7. Реставрація та капітальний ремонт
Оперативні плани підрядних рестав 3 р.
3 р.
раційних, ремонтно будівельних і
будівельно монтажних робіт
4. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
4.1. Організація виробництва
Плани завдання роботи підрозділів 1 р.
1 р.
4.2. Упровадження нової техніки та технології.
Механізація й автоматизація виробничих процесів

1695

Плани впровадження нової техніки
й технології:
а) за місцем складення й затвердження

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

4.4. Технологія виробництва
1789

18

Плани організаційно технічних
заходів щодо поліпшення технології
виробництва:
а) річні

5 р.

5 р.

б) квартальні

3 р.

3 р.

в) місячні

1 р.

1 р.
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

1831

Плани середнього й капітального
ремонту обладнання

3 р.

3 р.

1843

Плани монтажу обладнання:
а) вітчизняного

1 р.

1 р.

б) імпортного

3 р.

3 р.

Плани перевірки засобів контролю
й автоматики
Плани розподілу основного
й допоміжного обладнання

1 р.

1 р.

5 р.

5 р.

1847

Плани, програми зміни конструкцій
обладнання, машин і механізмів

5 р.

5 р.

1878

Документи (плани, звіти, акти)
про організаційно технічні заходи
з економії електроенергії

3 р.

3 р.

1887

Плани оргзаходів з економії
електроенергії і палива

5 р.

3 р.

1845
1846

Работа с документами

4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання

Умения и навыки

4.6. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва

4.7. Експлуатація й ремонт обладнання
1924

Плани підрядних робіт з ремонту
обладнання

3 р.

3 р.

1953

Плани проведення сільськогоспо
дарських робіт, організації зеленого
конвеєра

3 р.

3 р.

1954

Плани проведення сівозмін

3 р.

3 р.

Полезная информация

5. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

6. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ,ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ
6.1. Якість продукції та сертифікація
1963

Документи (плани, відомості, листи) 3 р.
про організацію та проведення
атестації продукції виробництва

3 р.

1965

Документи (плани, відомості, листи) 5 р. ЕПК
про проведення технічного нагляду
за атестованим виробництвом і
сертифікованою продукцією

5 р.

1976

Плани організаційно технічних
заходів щодо підвищення якості та
надійності продукції

5 р.

5 р.

1980

Плани про бездефектне
виготовлення продукції

5 р.

5 р.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Закінчення додатка
1

2

3

4

5

6.2. Стандартизація
2037

Плани заходів з упровадження
стандартів

Пост.

5 р.

Работа с документами

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
7.2. Діяльність щодо попередження та ліквідації забруднення
навколишнього природного середовища
2076

Схеми, плани, паспорти очисних
споруд й обстеження стічних вод

Пост.

1 р.1

2097

Документи (плани, відомості, листи) 10 р. ЕПК 10 р.
про радіаційний контроль земель та
присадибних ділянок громадян

2126

Документи (постанови, розпоря
дження, схеми, плани тощо)
з оформлення земельних ділянок
у власність

Після закінчення
експлуатації

1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

8. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
Пост.

—

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ПЛАНІВ
Строки зберігання планів, наведених у зазначеному вище
витязі, диференційовано за двома умовними групами підпри
ємств.
До першої групи належать ті, у діяльності яких створюють
документи Національного архівного фонду (далі — НАФ). Ця
група включає підприємства — джерела формування НАФ по
вного й вибіркового прийому. Строки зберігання документів
для цих підприємств наведено в графі 3 витягу з Переліку ти
пових документів.

!

Державні й комунальні підприємства — джерела формуван
ня НАФ передають документи НАФ на постійне зберігання
до державних архівів або архівних відділів міських рад в
обов’язковому порядку, а інші підприємства — на підставі
угод між власником документів і відповідною архівною уста
новою.
До другої групи належать підприємства, у діяльності яких
не створюють документи НАФ. Строки зберігання документів
цих підприємств наведено в графі 4 зазначеного витягу.
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ДІЛОВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная информация

Обчислення строків зберігання справ, до складу яких, зок
рема, входять і плани, проводять з 1 січня року, який іде за
роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислен
ня строку зберігання справ, завершених діловодством у
2014 році, почнеться тільки з 1 січня 2015 року.

Работа с документами

Строк зберігання «Постійно» у графі 3 означає, що певні ви
ди планів належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.
Строк зберігання «До ліквідації організації» у графі 4 озна
чає, що плани безстроково зберігаються на підприємстві, а в
разі його ліквідації підлягають повторній експертизі цінності.
Залежно від її результатів, ті з планів, які зачіпають права грома
дян, передають за описами справ до місцевих архівних установ,
створених органами влади Автономної Республіки Крим, місце
вими органами виконавчої влади та органами місцевого само
врядування для зберігання архівних документів, що не нале
жать до НАФ. Якщо такі місцеві архівні установи на відповідній
території не створені, зазначені документи передають до дер
жавних архівних установ, архівних відділів міських рад.
Позначка «ЕПК» поряд зі строком зберігання планової до
кументації у графі 3 (наприклад, у ст. 433, 450 Переліку типо
вих документів) означає, що рішення про внесення до НАФ
або знищення цих документів для підприємств — джерел фор
мування НАФ приймають експертно перевірні комісії держав
ного архіву.
Відмітка «Доки не мине потреба», яку може бути проставле
но як у графі 3, так і в графі 4 замість конкретного цифрового
строку зберігання (наприклад, у ст. 162 Переліку типових доку
ментів), означає, що плани мають лише тривале практичне
значення. Строк їх зберігання визначають самі підприємства,
але він не може бути менш як один рік.
Знак «—» у графі 4 (наприклад, у ст. 262 Переліку типових
документів) означає, що певні види планів не створюють в ді
яльності підприємств, що належать до другої групи.

!

Примітки, зазначені в графі 5 витягу з Переліку типових
документів, коментують й уточнюють строки зберігання доку
ментів.
НОРМАТИВНОGПРАВОВІ 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 самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від
12 квітня 2012 року № 578/5
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