
Харківська обласна державна 

адміністрація 

Сектор у справах релігій 

 

 

Номенклатура справ1 

 

на 2018 рік 

 

Затверджую 

 

Завідувач сектору у справах релігій 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

  ______________    О.Ю. Чернявська 

 

« ____  »        _______              201__ року 

 
Індекс 

справи 

Заголовок справи 

(тому, частини) 

Кількіс

ть 

справ 

(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) і  

номери статей за 

переліком 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 

01- Документи з організаційних питань 
01-01 Закони, постанови та інші акти Верховної Ради 

України (копії) 

 доки не мине 

потреба 

 

01-02 Укази, розпорядження і доручення Президента 

України (копії) 

 доки не мине 

потреба  

 

01-03 Постанови, розпорядження і доручення Кабінету 

Міністрів України (копії) 

 доки не мине 

потреба 

 

01-04 Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації з основної діяльності (копії)  

 доки не мине 

потреба 

 

01-05 Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації  з особового складу (копії)  

 доки не мине 

потреба 

 

01-06 Доручення голови та заступників голови обласної 

державної адміністрації  

 постійно 

ст. 6-а 

 

01-07 Доручення голови та заступників голови обласної 

державної адміністрації (надіслані до відома) 

 доки не мине 

потреба 

ст. 6-а 

 

01-08 Положення про сектор у справах релігій 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

 постійно 

ст.30 

 

01-09 Накази завідувача сектору з основної  діяльності   постійно  

ст.16-а 

 

01-10 Протоколи оперативних нарад, що проводить 

завідувач сектору, документи (довідки, доповіді, 

доповідні записки) до них 

 5р. ЕПК 

ст.13 

 

 

01-11 Перспективні (річні) плани роботи сектору у 

справах релігій  

 постійно
 * 

ст.157-а 

*
За наявності 

відповідних 

звітів – 5 р. 

01-12 Оперативні (квартальні, місячні, тижневі) плани  

роботи сектору у справах релігій  

 доки не мине 

потреба 

ст.162 

 

01-13 Звіти про виконання перспективних  планів  постійно  

                                          
1
 Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, інших  установ, підприємств  та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. –

К., 2012, зареєстрований Міністерством юстиції України 17.04.2012 за №571/20884  
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1 2 3 4 5 

роботи сектору у справах релігій ст.296-б 

01-14 Звіти про виконання оперативних планів 

роботи сектору у справах релігій 

 5р. ЕПК 

ст.298 

 

01-15 Статистичні звіти сектору щодо релігійних 

організацій (річні) 

 постійно  

ст.302-б 

 

01-16 Правила, положення, регламент, інструкції. 

методичні вказівки та рекомендації 

облдержадміністрації (копії) 

 доки не мине 

потреба 

 

01-17 Договори оренди приміщення 

 

 3р.
 * 

ст.1047 

*Після 

закінчення 

строку дії 

договору  

01-18 Договори господарські та операційні 

 

 3р.
 *

 

ст.330 

*Після 

закінчення 

строку дії 

договору 

01-19 Документи (положення, протоколи, 

інформації, плани, звіти) щодо діяльності 

ради церков і релігійних організацій 

Харківської області 

 

 Постійно 

 

Строк 

зберігання 

встановлено 

на засіданні 

ЕПК 

Держ.арх. 

Харк. обл. 

(протокол від 

21.11.2012 

№11) 

01-20 Документи (звіти, відповіді, інформації) з 

грифом «Для службового користування» 

 ЕПК  

01-21 Документи (аналітичні довідки, огляди, 

доповідні записки, аналізи) про стан роботи 

з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян 

 постійно 

ст. 83-а 

 

01-22 Документи (акти, доповідні записки, 

довідки) тематичних та контрольних 

перевірок окремих напрямів діяльності 

сектору 

 5р. ЕПК 

ст. 77 

 

01-23 Погодження запрошень іноземних громадян  5 р. 

ст.913 

 

01-24 Погодження посвідок на тимчасове 

проживання іноземних громадян  

 5 р. 

ст.913 

 

01-25 Реєстраційні справи релігійних громад 

(копії) 

 доки не мине 

потреба 

 

01-26 Депутатські запити, звернення та документи 

з їх виконання 

 5 р. ЕПК 

ст.8 

 

01-27 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) 

громадян та документи (листи, довідки, 

акти) з їх розгляду 

 5 р. 
*
 

ст. 82 -б 

*
У разі 

неодноразово

го 

звернення – 

5 р. після 

останнього 

розгляду 

01-28 Листування про перевірку пропозицій, заяв, 

скарг громадян; про надання запитів на 

публічну інформацію 

 5р. 

ст.85 

 

01-29 Листування з вищими органами державної 

влади, місцевими органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування з 

 5 р. ЕПК  

ст.22 
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основних (профільних) питань діяльності 

сектору 

01-30 Листування з органами державної влади 

відносно діяльності релігійних громад  

 5 р. ЕПК  

ст.22 

 

01-31 Листування з структурними підрозділами 

обласної державної адміністрації з питань 

діяльності сектору  

 5 р. ЕПК  

ст.22 

 

01-32 Листування органів державної влади, 

сектору у справах релігій з релігійними 

організаціями  

 5 р. ЕПК 

ст.23 

 

01-33 Листування про організаційно -                     

методичні питання діловодства й архівної 

справи 

 3р. 

ст.136 

 

01-34 Справа фонду (історична довідка та 

доповнення до неї, акти приймання-

передавання документів, акти про 

результати перевіряння наявності й стану 

документів, акти про вилучення документів 

для знищення)  

 постійно 
1
  

ст. 130 

1
У разі лікві-

дації 

організації 

передаються 

до 

державного 

архіву або 

архівного 

відділу  

01-35 Книга реєстрації скарг громадян   5р. 

ст.124 

 

01-36 Журнал реєстрації наказів завідувача 

сектору з основної діяльності  

 постійно 

ст.121-а 

 

01-37 Журнал реєстрації вхідних документів   3 р. 

ст.122 

 

01-38 Журнал реєстрації вихідних документів   3 р. 

ст.122 

 

01-39 Журнал реєстрації інформаційних запитів   5 р. Строк 

зберігання 

встановлено 

на засіданні 

ЕПК 

Держархіву 

Харківської. 

області 

(протокол від 

25.05.2012  

№ 4) 

01-40 Журнал реєстрації звернень (пропозицій, 

заяв, скарг) громадян 

 5 р. 

ст.124 

 

01-41 Журнал реєстрації обліку документів та 

видань з грифом «Для службового 

користування» 

 3р. 

ст.122 

 

01-42 Журнал обліку перевірок відділу у справах 

релігій  

 5р. 

ст.86 

 

01-43 Журнал реєстрації прийому громадян 

керівництвом сектору 

 3 р. 

ст. 125 

 

01-44 Журнал обліку видачі печаток та штампів 

сектору у справах релігій  

 3 р. 

ст.1034 

 

01-45 Журнал обліку надходження й вибуття 

документів з архіву  

 до ліквідації 

відділу 

ст. 139 
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1 2 3 4 5 

01-46 Номенклатура справ сектору у справах 

релігій  

 5р.
*
 

ст.112 

*Після заміни 

новими та за 

умови 

складення 

зведених 

описів справ 

01-47     

01-48     

02 – Документи по роботі з кадрами 

02-01 Накази завідувача сектору з особового 

складу (про прийняття на роботу, 

переміщення за посадою, переведення на 

іншу роботу, сумісництво, звільнення; 

атестація, підвищення кваліфікації, 

стажування, щорічна оцінка 

держслужбовців, продовження строку 

перебування на державній службі, допуск та 

дозвіл до державної таємниці; присвоєння 

звань (підвищення рангу, категорії, розряду); 

зміна біографічних даних; заохочення 

(нагородження, преміювання), оплата праці, 

нарахування різних надбавок, доплат, 

матеріальної допомоги; відпусток щодо 

догляду за дитиною, відпусток за власний 

рахунок) 

 75 р. 

ст.16-б 

 

02-02 Накази завідувача сектору про надання 

щорічних оплачуваних відпусток та 

відпусток у зв’язку з навчанням   

 5 р. 

ст.16-б 

 

02-03 Посадові інструкції працівників сектору у 

справах релігій  

 5р.
*
 

ст.43 

*Після заміни 

новими 

02-04 Протоколи засідань конкурсних          

комісій із заміщення вакантних посад, 

обрання на посаду 

 75 р. ЕПК 

Ст.505 

 

02-05 Штатні розписи та переліки змін до них  постійно 

Ст.37а 

 

02-06 Положення про преміювання  постійно 

ст.424-а 

 

02-07 Статистичні звіти по державним 

службовцям (річні) 

 постійно 

ст.302-б 

 

02-08 Особові справи керівництва сектору (копії)  доки не мине 

потреба 

 

02-09 Особові справи працівників сектору  75 р. 
*
 

Ст.493-в 

*Після 

звільнення 

02-10 Оригінали особових документів (дипломи, 

атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові 

книжки) 

 До запитання, 

не затребувані 

не менше 50 

років 

Ст.508 

 

02-11 Правила внутрішнього трудового 

розпорядку сектору у справах релігій 

 1 р. 
*
 

ст.397 

*Після заміни 

новими 

02-12 Документи (графіки, заяви, відомості) про  1 р.  
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надання та використання щорічних, творчих,             

соціальних відпусток та відпусток без 

збереження заробітної плати 

ст.515 

02-13 Довідки  про наявність вакантних посад  1 р. 

ст.507 

 

02-14 Табелі обліку використання робочого часу 

працівниками сектору 

 1 р. 

ст.408 

 

02-15 Документи (доповіді, огляди, зведення, 

довідки, звіти) про стан та перевірку роботи 

з кадрами 

 постійно 

ст.489 

 

 

02-16 Копії довідок, виданих працівникам про 

стаж і місце роботи, заробітну плату тощо 

 3 р. 

ст.517 

 

02-17 Журнали реєстрації інструктажів 

(первинного, повторного, позапланового, 

цільового) з питань охорони праці  

 10 р.
 *

 

ст.482 

*
Після 

закінчення 

журналу 

 

02-18 Журнал обліку приймання, переміщення, 

звільнення працівників  

 75 р. 

ст.529 

 

02-19 Журнал обліку видачі службових посвідчень 

у секторі у справах релігій  

 3 р.  

ст.1035 

 

02-20 Журнал обліку видачі трудових книжок і 

вкладок до них  

 50р. 

ст.530-а 

 

02-21     

02-22     

 

 

Відповідальний за діловодство, 

головний спеціаліст сектору у  

справах релігій Харківської  

обласної державної адміністрації     О.Б.Лімонова 

 

« ____ »    ___________   2018 року 

 

СХВАЛЕНО  

Протокол засідання ЕК сектору у 

справах релігій  

облдержадміністрації 

 

від « ____» _________2018р. № ___ 
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Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених  

у 2018 році у секторі у справах релігій облдержадміністрації 

 

За строками  

зберігання 
Усього 

у тому числі 

таких, що              

переходять 

з позначкою 

«ЕПК» 

 

Постійного 

 

   

 

Тривалого                

(понад 10 років) 

 

   

 

Тимчасового               

(до 10 років 

включно) 

 

   

 

Разом 

 

   

 

 

 

Відповідальний за діловодство, 

головний спеціаліст сектору у  

справах релігій Харківської  

обласної державної адміністрації     О.Б.Лімонова 

 

« ___ » _____________ 20 __ р. 
 

 

 

Підсумкові відомості передано  

в архів установи  

 

 

Відповідальний передавання 

відомостей, головний спеціаліст  

сектору у справах релігій Харківської  

обласної державної адміністрації     О.Б.Лімонова 

 

« ___ » _____________ 20 __ р. 

 


