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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Строки зберігання
звітної документації
КІНЕЦЬ ЛИСТОПАДА — ПОЧАТОК ГРУДНЯ — ЦЕ САМЕ ТОЙ ПЕРІОД,
КОЛИ СЛІД ПОЧИНАТИ ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ (СКЛАДАТИ ЗВІТИ) КВАР
ТАЛЬНОЇ ТА РІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВСІМА ВИДАМИ
Й НАПРЯМКАМИ. УТІМ, ЗВІТИ БУВАЮТЬ І ЗА МЕНШ ТРИВАЛІ ПЕРІОДИ
ЧАСУ. ВОНИ МАЮТЬ БУТИ ОФОРМЛЕНІ ЗА ПЕВНИМИ ПРАВИЛАМИ, ДО
ТОГО Ж ВАЖЛИВО ПРАВИЛЬНО ВСТАНОВИТИ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ЗВІТУ.
ЦЕ ДОПОМОЖЕ ГІДНО ВИТРИМАТИ БУДЬ ЯКУ ПЕРЕВІРКУ ЧИ РЕВІ
ЗІЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ТОМУ ПРО ВИДИ ЗВІТІВ ТА СТРОКИ ЇХ ЗБЕРІ
ГАННЯ — ДАЛІ

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

ВИДИ ЗВІТІВ
Звіт — це організаційний документ, в якому зафіксовано
інформацію про результати основної та допоміжної діяльності
підприємства в цілому, його колегіальних органів, структур
них підрозділів та окремих працівників за певний період часу.
Звіти складають для подання відповідним керівним і контро
люючим органам. Залежно від місця подання, звіти класифіку
ють на внутрішні та зовнішні. Внутрішні звіти подають на роз
гляд і затвердження керівництва та (чи) колегіального органу
підприємства. Зовнішні звіти призначені для подання в інші
(як правило, вищі за рівнем підпорядкування) організації.
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ДІЛОВОДСТВО

Работа с документами

Окрім того, звіти класифікують й за іншими ознаками. Тож
вони бувають:
• усні й письмові;
• цифрові та текстові;
• разові й періодичні.
За періодичністю складення звіти найчастіше бувають:
річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні.
За деякими видами діяльності звіти складають з більшою пе
ріодичністю ніж за рік, або з меншою ніж за день, наприклад, за кожні
два, чотири, шість або вісім робочих годин для підприємств, що
працюють цілодобово.

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ЗВІТІВ

Полезная информация

Варто зазначити, що державні й комунальні підприємства —
джерела формування НАФ передають документи на постій
не 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 установою.

Умения и навыки

Строки зберігання звітів, що створюють в управлінській діяль
ності підприємств, наведено у витязі з Переліку типових доку
ментів, що створюються під час діяльності державних органів,
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств
та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квіт
ня 2012 року № 578/5; далі — Перелік типових документів (до
даток).
Строки зберігання звітів, наведених у Переліку типових до
кументів, диференційовано за двома умовними групами підпри
ємств.
До першої групи належать підприємства, у діяльності яких
створюються документи Національного архівного фонду Украї
ни (далі — НАФ), тобто підприємства — джерела формування
НАФ повного та вибіркового прийому. Строки зберігання до
кументів для зазначених підприємств наведено у графі 3 цьо
го витягу.

!

До другої групи належать підприємства, у діяльності яких
не створюють документи НАФ. Строки зберігання документів
цих підприємств наведено у графі 4 витягу.

Секретарь референт, № 11 (142), 2014
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Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Строк зберігання «Постійно» у графі 3 означає, що певні
види звітів належать до НАФ і підлягають довічному зберіган
ню, наприклад: звіти про закордонні й наукові відрядження в
межах України (пункт «а» ст. 63 Переліку типових документів),
звіти з виконання держзамовлень на виробництво, експорт
(імпорт) продукції, будівництво тощо (ст. 156 Переліку типо
вих документів).
Строк зберігання «До ліквідації організації» у графі 4 озна
чає, що звіти безстроково зберігаються на підприємстві, а в
разі його ліквідації вони підлягають повторній експертизі цін
ності. Залежно від її результатів, ті з них, що зачіпають права
громадян, передають за описами справ до місцевих архівних
установ, створених органами влади Автономної Республіки
Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами міс
цевого самоврядування для зберігання архівних документів,
що не належать до НАФ. Якщо такі місцеві архівні установи на
відповідній території не створені, зазначені документи пере
дають до державних архівних установ, архівних відділів місь
ких рад.
Позначка «ЕПК» поряд зі строком зберігання звітної доку
ментації у графі 3 (наприклад, у ст. 81, 150 Переліку типових
документів) означає, що рішення про внесення до НАФ або
знищення цих документів для підприємств — джерел форму
вання НАФ приймає експертно перевірна комісія відповідно
го державного архіву.
Відмітка «Доки не мине потреба», яка може бути простав
лена як у графі 3, так і графі 4 замість конкретного цифрово
го строку зберігання (наприклад, у ст. 987 Переліку типових
документів), означає, що звіти мають лише тривале практич
не значення. Строк їхнього зберігання визначають самі
підприємства, але він не може бути менший як один рік.
Знак «—» у графі 4 (наприклад, у ст. 148, 264 Переліку типо
вих документів) означає, що певні види звітів у жодному разі
не створюють у діяльності підприємств, які належать до дру
гої групи.
Обчислення строків зберігання справ, до складу яких вхо
дять, зокрема, і звіти, проводять з 1 січня року, який іде за ро
ком завершення їх у діловодстві. Наприклад, обчислення стро
ку зберігання справ, завершених діловодством у 2014 році,
почнеться тільки з 1 січня 2015 року.
Примітки, зазначені у графі 5 витягу з Переліку типових до
кументів, коментують й уточнюють строки зберігання доку
ментів.
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Додаток
Витяг з Переліку типових документів

Види документів

В організаціях,
у діяльності яких не
створюються документи
НАФ

1

2

3

4

Примітка

Работа с документами

Номер
статті

В організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Строк зберігання
документів

5

Умения и навыки

Розділ I
ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
1.1. Організація розпорядчої діяльності
19

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

5 р.

35

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

До лікві
дації ор
ганізації

48

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

До лікві
дації ор
ганізації

57

Документи (програми, анкети, схе
ми, звіти, висновки тощо) щодо за
провадження системи управління
якістю

До лікві
дації ор
ганізації

Секретарь референт, № 11 (142), 2014
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Полезная информация
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Продовження додатка

Работа с документами

1

3

4

62

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

10 р.

63

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

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

64

2

5

Щодо участі
в ліквідації
наслідків техноген
них катастроф
та аварій — пост.
2
Щодо участі
в ліквідації
наслідків техноген
них катастроф
та аварій — 75 р.
1

а) закордонні, наукові в межах України Пост.

10 р.2

б) у межах України

3 р.1

3 р.2

а) за місцем проведення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

Пост.1

10 р.1

Документи (умови, положення, про
грами, довідки, доповідні записки,
звіти, відгуки) про проведення твор
чих, наукових, інших професійних
конкурсів, змагань та оглядів:

65

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

75

Документи (програми, доповідні за
писки, довідки, акти, висновки, звіти)
про перевірку виконання рішень ко
легій, наказів центральних та місце
вих органів виконавчої влади, підпри
ємств, установ й організацій:

У разі відхилення
заявок — 5 р.

1

1.3. Організація контролю

79

8

При надходженні
до одного держав
ного архіву або
архівного відділу
міської ради на
зберігання прий
маються докумен
ти від організації,
що здійснює
перевірку

1

а) за місцем перевірки та в орга
нізації, що здійснює перевірку

Пост.1

Доки
не мине
потреба

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

Документи (висновки, акти, звіти)
ревізійної комісії, аудитора (аудитор
ської фірми), центральних та місцевих
органів фінансового контролю

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації
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Продовження додатка
1
81

2

3

4

Документи (довідки, доповідні запис
5 р. ЕПК
ки, звіти, листи) про виконання рішень
(приписів), пропозицій за результата
ми обстежень, перевірок і ревізій

5

5 р.

1.5. Організація діловодства та архівного зберігання документів
Картотеки, журнали, переліки, графіки, 3 р.
довідки, контрольні листи, звіти
контролю виконання документів

3 р.
Работа с документами

123

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

150

Документи (доповіді, звіти, огляди)
про хід та підсумки виконання дер
жавних цільових, регіональних
і місцевих програм соціально еко
номічного розвитку:
а) за місцем складення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки
не мине
потреба
5 р. ЕПК

—

Документи (доповіді, довідки, розра
хунки, звіти, листи) про розроблення
й коригування прогнозів (перспек
тивних планів) розвитку організації

Умения и навыки

148

5 р.

156

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

До лікві
дації ор
ганізації

163

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

5 р.

5 р.

Полезная информация

2.2. Поточне планування

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ
ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
3.1. Фінансування
181

Звіти з фінансування:

а) зведені річні

Пост.1

10 р.1

б) річні

Пост.

10 р.1

в) квартальні

3 р.

3 р.3

Секретарь референт, № 11 (142), 2014

За місцем скла
дення, в інших ор
ганізаціях — доки
не мине потреба
2
За відсутності
річних — пост.
3
За відсутності
річних — 10 р.
1

1

2
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Продовження додатка
1

2
г) місячні

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

185

186

10

3

4

1 р.

1 р.

4

5

Звіти про виконання валютних
планів, платежів і надходження
валюти:

5
За відсутності
річних і кварталь
них — пост.
5
За відсутності
річних і кварталь
них — 10 р.
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 і кварталь
них — пост.
5
За відсутності
річних і кварталь
них — 10 р.
1

а) зведені річні

Пост.1

10 р.1

б) річні

Пост.

10 р.1

в) квартальні

3 р.

3 р.3

г) місячні

1 р.

1 р.5

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

3 р.

3 р.1, 2

1

2
4
1, 2

За умови завер
шення перевірки
державними подат
ковими органами з
питань дотримання
податкового законо
давства, а для ор
ганів виконавчої
влади, державних
фондів, бюджетних
організацій, суб’єк
тів господарювання
державного сектору
економіки, підпри
ємств й організацій,
які отримували кош
ти з бюджетів усіх
рівнів та державних
фондів або викорис
товували державне
чи комунальне май
но, — ревізії, прове
деної органами
державного фінан
сового контролю
за сукупними

1
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Page 11

ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
3

4

5

203

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

Пост.

10 р.

205

Звіти (аналітичні таблиці) про виконан
ня планів прибутку, платежів до бюд
жету, стан власних обігових коштів

10 р.

10 р.

206

Оперативні звіти, відомості про вико
нання внесків власних коштів на
капітальне будівництво
Місячні звіти про непродуктивні видатки

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

207
218

Звіти про формування інноваційного
фонду, впровадження інновацій

Умения и навыки

показниками фінан
сово господарської
діяльності. У разі ви
никнення спорів (су
перечок), порушен
ня кримінальних
справ, відкриття су
дами провадження
у справах — збері
гаються до ухвален
ня остаточного
рішення
2
Документи, які міс
тять інформацію про
фінансові операції,
що підлягають
фінансовому
моніторингу, — 5 р.

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — 10 р.
1

а) зведені річні

Пост.

10 р.

б) річні

Пост.

10 р.

в) квартальні

3 р.

3 р.2

219

Документи (протоколи, звіти, експертні 3 р.
висновки, акти, доповіді, економічні
обґрунтування, розрахунки) про прове
дення конкурсних торгів та участь у них

3 р.1

1

246

Звіти з касового плану

3 р.

1

1
1

Див. примітки до
статті 186

3.2. Кредитування
3 р.1

У Нацбанку та йо
го органах — пост.

3.3. Оподаткування та справляння обов’язкових платежів
264

Квартальні звіти про виконання планів
3 р.
податків і зборів (обов’язкових платежів)

Секретарь референт, № 11 (142), 2014
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1

SR_11_2014_PRINT!.qxd

22.10.2014

15:19

Page 12

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

265

12

2

3

4

Звіти про нарахування та
надходження платежів у бюджет:

5
За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — 10 р.
3
За відсутності
річних, піврічних —
пост.
4
За відсутності
річних, піврічних —
10 р.
1

а) річні

Пост.

10 р.

б) піврічні

1

5 р.

5 р.2

в) квартальні

3 р.3

3 р.4

272

Документи (рішення, повідомлення,
довідки, звіти, заяви, листи) про спи
сання, реструктуризацію, розстро
чення заборгованості зі страхових
внесків, єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне
страхування та інших платежів

5 р.

5 р.

273

Звіти суб’єкта малого
підприємництва — фізичної особи —
платника єдиного податку:

За умови завер
шення перевірки
державними подат
ковими органами
з питань дотри
мання податкового
законодавства

1

а) річні

5 р.1

5 р.1

б) квартальні

3 р.

3 р.

274

Оперативні відомості та звіти про
отриманий прибуток

5 р.

5 р.

276

Звіти, відомості й повідомлення про
податкові надходження та заборго
ваність за ними:
а) квартальні

5 р.

5 р.

б) місячні

1 р.

1 р.

278

Документи (звіти, розрахунки,
перерахунки, розрахункові книжки)
про застосування реєстраторів
розрахункових операцій

5 р.

5 р.

279

Документи (довідки, звіти, розра
5 р.
хунки) про суми виплачених доходів
й утриманих з них податків і зборів
(обов’язкових платежів) на користь
фізичних осіб юридичними особами
та фізичними особами — суб’єктами
підприємницької діяльності

5 р.
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
4

282

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

5 р.

5 р.

283

Декларації, що відображають
5 р.1
звітність усіх платників податків, та
документи (розрахунки, звіти, відо
мості, заяви, заявки, довідки, картки,
листи, перерахунки, платіжні доку
менти, виклики) до них

5 р.1

5

1
Декларації держав
них службовців
зберігаються в їхніх
особових справах —
75 р.

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність
294

296

Документи одноразових обстежень
і переписів та вибіркових переписів,
що проводяться на постійній основі:

а) первинні (анкети, бланки,
опитувальні картки, запитальники,
щоденники тощо)

3 р.1, 2

3 р.

б) підсумкові (звіти, відомості,
висновки, доповіді, таблиці
динамічних рядів)

Пост.3

3 р.

Звіти організації про виконання
державних цільових програм і
поточних планів; аналізи звітів;
документи (довідки, доповідні
записки, відомості тощо) до них:

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — до лікві
дації організації
3
За відсутності річ
них, піврічних — пост.
4
За відсутності річ
них, піврічних — до
ліквідації організації
5
За відсутності
річних, піврічних,
квартальних — пост.
6
За відсутності
річних, піврічних,
квартальних — до
ліквідації 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
ґ) місячні

3 р.
1 р.5

3 р.4
1 р.6

Секретарь референт, № 11 (142), 2014

Після чергового
перепису
2
В органах держав
ної статистики —
постійне зберіган
ня (на магнітних
носіях), якщо інше
не передбачено
чинним законо
давством
3
За місцем скла
дення, в інших ор
ганізаціях — не
менше одного ро
ку після підбиття
підсумків
1

3

13

Работа с документами

3

Умения и навыки

2

Полезная информация

1
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

299

Звіти структурних підрозділів організа
ції про виконання поточних планів

1 р.

1 р.

300

Звіти та відомості про виконання
планів

1 р.

1 р.

301

Звіти про діяльність постійно діючих
наукових, науково технічних, екс
пертних, методичних, педагогічних,
консультативних та інших комітетів,
рад, комісій

Пост.

10 р.

302

Статистичні звіти й таблиці з усіх ос
новних видів діяльності організації;
документи (довідки, доповідні запис
ки, відомості тощо) до них:

303

3

4

5

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — до лікві
дації організації
3
За відсутності
річних, піврічних —
пост.
4
За відсутності річ
них, піврічних — до
ліквідації органі
зації
5
За відсутності
річних, піврічних,
квартальних —
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 р.3

3 р.4

ґ) місячні

1 р.

1 р.6

Статистичні звіти й таблиці з до
5 р.
поміжних видів діяльності організації;
документи (довідки, доповідні запис
ки, відомості тощо) до них

5 р.

5

4.2. Бухгалтерський облік та звітність
311

14

Фінансова звітність із примітками
до неї:

За місцем скла
дення, в інших ор
ганізаціях — доки
не мине потреба
2
За відсутності
річних — пост.
3
За відсутності
річних — до лікві
дації організації
1

а) зведені річні

Пост.1

До лікві
дації ор
ганізації1

б) річні

Пост.1

До лікві
дації ор
ганізації1
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
3

4

в) квартальні

3 р.

3 р.

г) місячні

1 р.4

1 р.5

315

Звіти про операції з дорогоцінними
металами та дорогоцінним камінням

5 р.

5 р.

316

Оперативні звіти про витрачання
валюти на закордонні відрядження

3 р.

3 р.

320

Документи (копії звітів, витяги з прото 3 р.
колів, висновки, заяви, довідки, списки
працівників) про виплату допомоги,
пенсій, оплату листків непрацездат
ності з фонду соціального страхування

3 р.

322

Звіти (відомості) про нарахування та
перерахування страхових внесків на
державне та недержавне соціальне
страхування (пенсійне, на випадок
безробіття, у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю тощо):

336

2

3

За відсутності
річних, кварталь
них — пост.
5
За відсутності
річних, кварталь
них — до ліквідації
організації

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

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 р.3

3 р.4

ґ) місячні

5

1 р.

1 р.6

Первинні документи й додатки до
них, що фіксують факт виконання
господарських операцій і стали
підставою для записів у регістрах
бухгалтерського обліку та податко
вих документах (касові, банківські
документи, ордери, повідомлення
банків і переказні вимоги, виписки

3 р.1

3 р.1

Див. примітки до
статті 186

1

15

Умения и навыки

1

а) зведені річні й з більшою
періодичністю

Секретарь референт, № 11 (142), 2014
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

банків, корінці квитанцій, банківських
чекових книжок, наряди на роботу,
акти про приймання, здавання й спи
сання майна й матеріалів, квитанції
та накладні з обліку товарно мате
ріальних цінностей, рахунки факту
ри, авансові звіти тощо)
341

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

5 р.

343

Документи (протоколи, акти, звіти,
відомості переоцінки й визначення
зношеності основних засобів) про
переоцінку основних фондів, нема
теріальних активів, незавершеного
будівництва

До лікві
дації
органі
зації

Пост.

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
5.1. Набір і використання трудових ресурсів
355

Документи (огляди, звіти, довідки)
про стан трудових ресурсів, плин
ність робочої сили та потребу в ній,
розміщення продуктивних сил

356

Документи (довідки, звіти, відо
5 р.
мості) про облік наявності, руху, ком
плектування, використання трудових
ресурсів
Документи (звіти, довідки, листи) про 5 р.
проходження громадянами альтер
нативної (невійськової) служби

359

Пост.

10 р.

5 р.

5 р.

5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним

16

362

Документи (статистичні звіти, відо
мості, довідки) про стан ринку праці
та зайнятість населення, працевлаш
тування, створення робочих місць

Пост.

363

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

10 р.

5 р.
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
3

4

Пост.

10 р.

365

Документи (пропозиції державних
органів, квоти, розрахунки, звіти,
обґрунтування) про потребу в залу
ченні й використання іноземної ро
бочої сили

369

Документи (акти, довідки, звіти,
10 р.
відомості) із контролю за діяльністю
комерційних організацій з питань
профорієнтації, навчання та праце
влаштування незайнятого населення

—

370

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

10 р.

371

Документи (звіти, таблиці, бюлетені, Пост.
листи) з питань зовнішньої міграції
населення

—

372

Документи (рішення, висновки,
довідки, звіти) про організацію пере
селення та працевлаштування грома
дян із зони радіаційного забруднення

5 р.

Пост.

Пост.

5

Работа с документами

2

Умения и навыки

1

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

Пост.

10 р.

396

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

Пост.

10 р.

401

Документи (звіти, довідки, висновки, 5 р. ЕПК1
доповідні записки) про переведення
працівників на скорочений робочий
день або неповний робочий тиждень

5 р.1

402

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

3 р.

Секретарь референт, № 11 (142), 2014

3 р.

Полезная информация

5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна

У разі важких,
шкідливих,
небезпечних умов
праці — 75 р.

1
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

Работа с документами

5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата
416

Завдання на зниження трудоміст
кості робіт і звіти про їх виконання

5 р.

5 р.

418

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

3 р.

3 р.

419

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

10 р.

3 р.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

5.5. Охорона праці
437

Акти, приписи з техніки безпеки;
документи (довідки, доповідні
записки, звіти) про їх виконання

5 р. ЕПК

5 р.

438

Документи (переліки посад і про
фесій, програми, списки, звіти, лис
ти) про проходження працівниками
стажування з техніки безпеки

3 р.

3 р.

449

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

5 р. ЕПК

5 р.

455

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

10 р.

10 р.

6. РОБОТА З КАДРАМИ
6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів
489

506

511

18

Документи (доповіді, огляди, звіти,
довідки) про стан та перевірку
роботи з кадрами
Документи (витяги з протоколів,
списки праць, звіти, відгуки)
конкурсних комісій із заміщення
вакантних посад, обрання на посади

Пост.

5 р.

75 р.1, 2

75 р.1, 2

Документи (звіти, акти, відомості)
про облік трудових книжок і вкладок
до них

3 р.

3 р.

Зберігаються
у складі особових
справ
2
Осіб, що не
пройшли за
конкурсом, — 3 р.
1
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

512

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

547

Звіти про проведення вступних
іспитів у навчальні заклади:

3
5 р.

4

5

5 р.

а) за місцем складення

10 р.

5 р.

б) в інших організаціях

5 р.

—

548

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

3 р.

3 р.

558

Звіти факультетів, кафедр, відділень
вищих навчальних закладів про
виконання навчальних планів:
Пост.

5 р.

б) семестрові

3 р.

3 р.2

1

Звіти навчальної частини:

Умения и навыки

а) річні

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — 5 р.
1

а) річні

Пост.

5 р.

б) семестрові

3 р.1

3 р.2

560

Звіти про роботу викладачів

5 р.

5 р.

572

Звіти державних екзаменаційних
Пост.
комісій і комісій із захисту дипломних
проектів, дипломних та інших
кваліфікаційних робіт

10 р.

587

Документи (плани, звіти, відомості,
довідки, листи) про організацію й
проведення навчально виробничих
екскурсій

1 р.

1 р.

595

Звіти керівників про проходження
виробничої (навчальної) практики
учнями

5 р.

5 р.

596

Звіти учнів, студентів про виробничу 3 р.
(навчальну) практику
Документи (звіти, доповіді, огляди,
Пост.
довідки) про роботу аспірантури

605

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — 5 р.
1

Полезная информация

559

Работа с документами

6.2. Підготовка кадрів, підвищення їхньої кваліфікації

3 р.
—

6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації
638

Звіти й відомості про проведення
атестації та встановлення
кваліфікації

Секретарь референт, № 11 (142), 2014

5 р.

5 р.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

6.4. Присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання
649

Звіти про роботу спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій
і присудження наукових ступенів

Пост.

—

Работа с документами

6.6. Мобілізаційна робота
664

Звіти з проведення заходів щодо роз
5 р.
роблення мобілізаційного плану та
підготовки до виконання покладених на
організацію мобілізаційних завдань (за
мовлень), що надаються відповідним
органам виконавчої влади, іншим дер
жавним органам та органам місцевого
самоврядування, які є замовниками
мобілізаційних завдань (замовлень)

5 р.

667

Звіти про бронювання
військовозобов’язаних

5 р.

5 р.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

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

20

678

Відомості про застраховану особу,
що підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуван
ню (персоніфікований облік)1

75 р.

75 р.

688

Документи (протоколи, звіти, списки,
листи) про відновлення прав реабіліто
ваних громадян та політичних в’язнів

Пост.

—

690

Документи (аналітичні довідки,
звіти, відомості) про діяльність
реабілітаційних установ

Пост.

10 р.

691

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

Пост.

5 р.

З 2011 року — звіт
про суми нарахова
ної заробітної плати
застрахованих осіб
та суми нарахованих
страхових внесків на
загальнообов’язко
ве державне
пенсійне страхуван
ня, єдиного внеску
на загальнообов’яз
кове соціальне стра
хування (персоні
фікований облік)

1
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

703

Документи (доповіді, доповідні запис 5 р. ЕПК
ки, огляди, довідки, акти обстежень,
відомості, звіти, листи) про створення
й діяльність лікувально профілактич
них і санаторно курортних закладів

5 р.

705

Документи (звіти, довідки, доповідні 5 р. ЕПК
записки, огляди) про причини зах
ворюваності працівників організації
Документи (звіти, висновки, довідки), 50 р.
які надають клініки в інших країнах,
про обсяги й результати лікування
громадян України за кордоном

5 р.

718

Документи (звіти, довідки) про правиль
ність видачі листків непрацездатності

3 р.

758

Документи (заяви, доповідні запис
ки, звіти, довідки, листи) про надан
ня, розподіл й обмін житлової площі

770

Документи (акти, довідки, доповідні за 3 р.
3 р.
писки, звіти, пропозиції, листи тощо)
про організацію харчування працівників
7.5. Організація дозвілля

795

Документи (плани, умови, програми, Пост.
сценарії, списки, довідки, звіти, про
токоли журі, листи) про організацію,
проведення та участь у всеукраїн
ських конкурсах, виставках, оглядах,
спортивних заходах тощо
Документи (довідки, доповідні
5 р. ЕПК
записки, звіти, відомості, листи) про
організацію дозвілля працівників

709

3 р.

Работа с документами

7.2. Медичне та санаторноJкурортне обслуговування

—

10 р.1

Після надання
житлової площі

1

10 р.
Полезная информация

796

10 р.1
ЕПК

Умения и навыки

7.3. ЖитловоJпобутові питання

5 р.

7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідковоJінформаційного фонду
801

Документи (списки, каталоги, звіти)
про оформлення річної передплати
на літературу

1 р.1

1 р.1

Після отримання
передплатної
літератури

1

8. НАУКОВОJІНФОРМАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАРКЕТИНГ
І РЕКЛАМА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
8.1. НауковоJінформаційна діяльність
828

Документи (доповідні записки, звіти, 5 р.
відомості, довідки) про організацію
науково інформаційної діяльності

Секретарь референт, № 11 (142), 2014
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

8.2. Видавнича діяльність
869

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

5 р.

5 р.

Звіти, акти витрат і перевитрат
3 р.
3 р.
паперу, картону, поліграфічних
(друкарських) матеріалів
9. ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВОJТЕХНІЧНЕ, ВІЙСЬКОВОJТЕХНІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ
Й ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

875

22

906

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

Пост.

10 р.

909

Документи (протоколи, зведення,
звіти, відомості) про ведення
конверсійних операцій

Пост.

10 р.

911

Документи (доповіді, пам’ятні
записки, довідки, звіти) про прийом
представників зарубіжних країн

Пост.

10 р.

916

Документи (звіти, доповідні записки, Пост.
10 р.
довідки, відомості) про виконання
планів науково технічного, військо
во технічного, економічного, куль
турного співробітництва із зарубіж
ними країнами
10. МАТЕРІАЛЬНОJТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ
10.1. Організація матеріальноJтехнічного постачання

954

Документи (звіти, відомості,
довідки) про розподіл і реалізацію
фондів на всі види постачання

958

Звіти про реалізацію фондових заявок:

1 р.

1 р.

а) річні

3 р.

3 р.

б) квартальні

1 р.

1 р.

в) місячні

1 р.

1 р.

959

Звіти про реалізацію фондів

3 р.

3 р.

960

Звіти та відомості про надходження,
витрачання, залишки сировини,
матеріалів і готової продукції:
а) річні

3 р.

3 р.

б) квартальні (місячні)

1 р.

1 р.
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
2
Документи (диспетчерські журнали,
записи доручень, звіти) про
щоденне відвантаження продукції
(у тому числі на експорт)

1 р.

3
1 р.

4

975

Звіти, відомості, журнали обліку
відвантаження експортної продукції

5 р.

5 р.

987

Документи (довідки, звіти,
зведення, листи) про роботу
й діяльність брокерських фірм

Доки не
мине
потреба

Доки не
мине
потреба

5

11. АДМІНІСТРАТИВНОJГОСПОДАРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
11.3. Транспортне обслуговування
Документи (графіки, звіти, відомості) 1 р.
про вихід автомобілів на лінію

1 р.

1090

Документи (заправні листи, ліміти,
заявки, відомості, оперативні звіти,
листи) про витрачання бензину,
пально мастильних матеріалів,
запасних частин

3 р.1

3 р.1

1094

Документи (диспетчерські добові
1 р.
довідки, звіти, відомості, розкладки,
графіки, листи) про рух транспорту

1 р.

Див. примітку
один до статті 186

1

Умения и навыки

1085

Документи (звіти, довідки, протоко
ли, листи) про контроль за експлуа
тацією засобів зв’язку

5 р.

5 р.

1116

Документи (журнали, відомості, картки, 1 р.1
акти, контрольні листи, звіти, рапорти)
про облік пошкоджень, технічного огля
ду й ремонту засобів зв’язку

1 р.1

1138

Технічні журнали, звіти з експлуатації, 3 р.
періодичних змін і випробувань ліній
зв’язку, апаратури й устаткування

3 р.

Полезная информация

11.4. Організація внутрішньовідомчого зв’язку
1114

Після усунення
пошкоджень

1

11.5. Загальна охорона організації
1147

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

5 р.

5 р.

1148

Документи (акти, довідки, доповіді,
3 р.
звіти, відомості, листи) про заходи
з охорони організації
Звіти про обладнання й експлуатацію 3 р.
технічних засобів охорони

3 р.

1151

Секретарь референт, № 11 (142), 2014
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Продовження додатка
1

2

3

4

5

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

11.6. Пожежна безпека організації
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,
3 р.
звіти, відомості) про пожежно технічні
обстеження та перевірки будинків

3 р.

1181

Документи (акти, довідки, доповіді,
звіти, відомості, листи) про заходи
щодо впровадження автоматичних за
собів виявлення та гасіння пожеж,
засобів протипожежного захисту
й зв’язку, оснащення пожежною
технікою, обладнанням та інвентарем

3 р.

1184

Звіти про пожежі:

3 р.

За відсутності
річних — пост.
2
За відсутності
річних — 10 р.
1

а) річні

Пост.

10 р.

б) квартальні

5 р.1

5 р.2

11.7. Цивільна оборона
1192

Звіти про виконання планів заходів
цивільної оборони в організації

5 р.

5 р.

1196

Документи (довідки, відомості, звіти, 3 р.
листи) про проведення навчань,
тренувань з цивільної оборони

3 р.

11.8. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності
1203

Документи (активи, протоколи, звіти,
експертні висновки тощо) з оцінки вар
тості майна, що вноситься до статутно
го фонду господарського товариства

1204

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

Пост.

Після закінчення
строку дії договору

1

а) тих, що передбачають зміну форм Пост.
власності (приватизація, відчуження)
б) тих, що не передбачають зміну
власності (оренда, інше)

24

До лікві
дації ор
ганізації

3 р.1

До лікві
дації ор
ганізації
3 р.1
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ДІЛОВОДСТВО

Закінчення додатка
1

2

3

4

1221

Документи (доповідні записки,
довідки, звіти, листи) про проведен
ня звітно виборних конференцій
і зборів

5 р. ЕПК

5 р.

1226

Документи (огляди, довідки, звіти)
про роботу членських організацій,
організаційних ланок, підвідомчих
структур громадської організації

Пост.

До лікві
дації ор
ганізації

1230

Документи (аналітичні довідки,
звіти, відомості) щодо здійснення
громадського контролю за дотри
манням законодавства про працю

10 р. ЕПК 10 р.

1231

Документи (довідки, доповідні
10 р. ЕПК 10 р.
записки, звіти, листи) про співпрацю
з міжнародними громадськими
організаціями та спілками

1234

Документи (доповідні записки, звіти, 5 р.
довідки, відомості) про залучення
громадян у громадську організацію

5 р.

1239

Звіти про кількість одержаних і вит
рачених членських квитків, бланків

3 р.

3 р.

1244

Документи (відомості, звіти,
довідки) про надходження й
витрачання членських внесків

5 р. ЕПК

5 р.

5

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

12. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

НОРМАТИВНОJПРАВОВІ 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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