
Департамент з підвищення  

конкурентоспроможності регіону  

Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Департаменту з 

підвищення 

конкурентоспроможності  

регіону Харківської обласної 

державної адміністрації  

 

__________________ В.В. Белявцева 

 

«24» лютого 2017 року
 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ  

____________ № __________ 

 на 2017 рік 
 

Індекс 

справи 
Заголовок справи (тому, частини) 

Кількість 

справ 

(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) і 

номери статей 

за переліком
1
 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 

01. Керівництво 

01-01 Закони України (копії)  Доки не 

мине 

потреба 

 

01-02 Укази, розпорядження, доручення 

Президента України (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

01-03 Постанови Верховної Ради України; 

документи (постанови, рішення, інші 

акти) комітетів і комісій Верховної Ради 

України (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

01-04 Постанови, розпорядження, доручення 

Кабінету Міністрів України, протоколи, 

стенограми засідань Кабінету Міністрів 

України (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

                                                           
1
 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 12.04.2012 № 578/5 та зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884. 
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01-05 Депутатські запити, звернення та 

документи з їх виконання (копії)  

 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

01-06 Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації з основної 

діяльності, з особового складу, з 

адміністративно-господарських питань 

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

01-07 Доручення голови обласної державної 

адміністрації та його заступників; доку-

менти (довідки, огляди, доповіді, розра-

хунки, листи) з виконання доручень 

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

01-08 Рішення Харківської обласної ради 

(копії)  

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

01-09 Постанови, рішення, протоколи, 

стенограми засідань колегії обласної 

державної адміністрації та зборів 

адміністративно-господарського активу 

області; документи (довідки, доповіді, 

доповідні записки тощо) до них (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

01-10 Правила,  регламенти, інструкції; мето-

дичні вказівки та рекомендації (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

01-11 Накази директора Департаменту з 

основної діяльності  

 Постійно 

ст. 16 а 

 

01-12 Протоколи засідань колегії 

Департаменту та документи до них 

 
Постійно  

ст. 9 а 

 

01-13 Протоколи проведення апаратних нарад 

керівництвом Департаменту 

 5 р. ЕПК 

ст. 13 

 

01-14 Протоколи засідання експертної комісії 

Департаменту 

 Постійно 

ст. 14 

 

01-15 Листування Департаменту з 

громадянами, звернення (пропозиції, 

заяви, скарги) громадян та документи 

(листи, довідки, акти) з їх розгляду 

(копії) 

 

 Доки не 

мине 

потреба 
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01-16 Листування Департаменту  з 

управлінням забезпечення доступу до 

публічної інформації обласної 

державної адміністрації з питань 

надходження інформаційних запитів та 

інших питань (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

01-17 Журнал реєстрації копій законів 

України  

 3 р.  

ст. 122 

 

01-18 Журнал реєстрації копій указів, 

розпоряджень, доручень Президента 

України  

 3 р.  

ст. 122 

 

01-19 Журнал реєстрації копій постанов 

Верховної Ради України; документів 

(постанов, рішень, інших актів) 

комітетів і комісій Верховної Ради 

України  

 3 р.  

ст. 122  

 

01-20 Журнал реєстрації копій постанов, 

розпоряджень, доручень Кабінету 

Міністрів України, протоколів, стено-

грам засідань Кабінету Міністрів Украї-

ни  

 3 р.  

ст. 122 

 

01-21 Журнал реєстрації копій розпоряджень 

голови обласної державної адміністрації  

 3 р.  

ст. 122 

 

01-22 Журнал реєстрації копій доручень 

голови обласної державної 

адміністрації, рішень нарад, колегій та 

активів 

 3 р.  

ст. 122 

 

01-23 

ДСК 

Журнал обліку документів та видань з 

грифом «ДСК» 

 3 р. 

ст.  122 

 

01-24 Журнал ознайомлення працівників 

управління з Інструкцією про порядок 

обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших 

матеріальних носіїв інформації, які 

містять конфіденційну інформацію, що 

є власністю держави 

 3 р. 

ст.  122 

 

01-25 Журнал реєстрації вступного 

інструктажу з питань охорони праці  

 10 р. 
1 

ст. 481 

1
Після 

закінчення 

журналу 

01-26 Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції з різних установ 

 3 р.  

ст. 122 

 

01-27 Журнал реєстрації вихідної 

кореспонденції до різних установ 

 3 р.  

ст. 122 
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01-28 Журнал реєстрації наказів директора 

Департаменту з основної діяльності  

 Постійно 

ст. 121 а 

 

01-29 Журнал реєстрації пропозицій, заяв і 

скарг громадян 

 5 р. 

ст. 124 

 

01-30 Журнал прийому громадян 

керівництвом Департаменту з 

підвищення конкурентоспроможності 

регіону обласної державної 

адміністрації 

 3 р. 

ст. 125 

 

01-31 Журнал реєстрації міжміських та 

міжнародних розмов 

 1 р. 

ст. 1145 

 

01-32 Журнал реєстрації  телеграм, 

телефонограм, факсограм 

 1 р.  

ст. 126 

 

01-33 Журнал реєстрації інформаційних 

запитів юридичних та фізичних осіб 

 3 р. 

ст. 122 

 

01-34 Описи справ постійного зберігання  Постійно 

ст. 137 а 

 

01-35 Описи справ з особового складу  3 р. 
1 

ст. 137 б 

1
Після 

знищення 

справ 

01-36 Номенклатура справ Департаменту з 

підвищення конкурентоспроможності 

регіону Харківської обласної державної 

адміністрації 

 5 р. 
1 

ст. 112 а 

1
Після заміни 

новою та за 

умови 

складення 

зведених 

описів справ 

Департаменту 

Документи з питань бухгалтерського обліку 

01-37 Нормативні документи з питань 

бухгалтерського обліку та звітності 

(копії) 

  Доки не 

мине 

потреба 

 

01-38 Законодавчі та нормативні акти органів 

державної влади (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

01-39 Річна звітність про використання коштів 

неприбуткових установ та організацій 

 Постійно 

ст. 311 б 

 

01-40 Річна звітність про зайнятість і 

працевлаштування інвалідів 

 Постійно 

ст. 322 б 
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01-41 Звіт про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до фіскальних 

органів 

 Постійно 
1 

ст. 322 ґ 

1 За відсут-

ності річних, 

піврічних, 

кварталь-

них – пост. 
 

01-42 Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку (форма 1 ДФ) 

 Постійно 
1 

ст. 311 г 

1 
За відсут-

ності річних, 

піврічних – 

пост. 
 

01-43 Квартальна звітність по коштам 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованнями 

 Постійно
 1
 

ст. 322 г 

 

1 
За 

відсутності 

річних, 

піврічних – 

пост. 

01-44 Кошторис доходів і видатків 

Департаменту по державному бюджету, 

довідки про зміни до кошторису 

  Постійно 

  ст. 193 а 

 

01-45 Кошторис доходів і видатків 

Департаменту по обласному бюджету, 

довідки про зміни до кошторису 

  Постійно 

  ст. 193 а 

 

01-46 Річний баланс виконання кошторису 

видатків Департаменту з додатками до 

нього 

  Постійно 

ст. 311 б 

 

01-47 Квартальний баланс виконання 

кошторису видатків Департаменту з 

додатками до нього 

  3 р. 
1 

ст. 311 в 

1 
За 

відсутності 

річного – 

пост. 

01-48 Місячний звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма 7д, 

форма 7м) 

  1 р.
 1
 
 

ст. 311 г 

1
За відсут-

ності річних, 

квартальних - 

пост. 

01-49 Звіт про здійснення державних 

закупівель 

 3 р. 

ст. 302 г 

 

01-50 Картки особових рахунків  працівників 

Департаменту  

  75 р. 

ст. 317 а 

 

01-51 Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності 

  5 р. 

ст. 341 
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01-52 Меморіальні ордери та додатки до них 

по Департаменту 

  3 р.
1, 2 

ст. 336 

1 
За умови за-

вершення ре- 

ревізії, прове--

деної органа-

ми держав-

ного фінан-

сового кон-

тролю за су-

купними по-

казниками фі-

нансово-гос-

подарської ді-

яльності. У 

разі виникнен-

ня спорів (су-

перечок), по-

рушення кри-

мінальних 

справ, відк-

риття судами 

провадження у 

справах – збе-

рігаються до 

ухвалення ос-

таточного рі-

шення
2 

Доку-

менти, які 

містять інфор-

мацію про 

фінансові опе-

рації, що під-

лягаютьфінан-

совому моні-

торингу, – 5 р. 

01-53 Відомості обліку основних коштів та 

матеріалів, акти та інвентаризаційні 

відомості товарно-матеріальних 

цінностей Департаменту 

  3 р. 
1 

ст. 345 

1 Дивись 

примітку до 

справи з 

індексом 01-

52 

01-54 Юридичні та фінансові зобов’язання, 

зареєстровані в Головному управлінні 

Державної казначейської служби 

України у Харківській області 

 3 р.  

ст. 331 

 

01-55 Листки непрацездатності працівників 

Департаменту 

  3 р. 

ст. 716 

 

01-56 Договори, угоди господарські   3 р. 
1, 2, 3 

ст. 330 

1 
Після закін-

чення строку 

дії договору, 

угоди 
2 
Ди-

вись прим. до 

справи з ін.-

дексом  01-52 
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01-57 Договори про повну матеріальну 

відповідальність 

 3 р. 
1 

 

1 
Після 

звільнення 

матеріально 

відповідаль-

ної особи
 

01-58 Картки обліку основних коштів та 

матеріалів Департаменту 

  Постійно 

ст. 343 

 

01-59 Довідки про зарплату працівників 

Департаменту 

  3 р. 

ст. 535 

 

01-60 Листування Департаменту з обласною 

державною адміністрацією, Головним 

управлінням Державної казначейської 

служби України у Харківській області, 

іншими установами, організаціями з 

фінансових питань (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

01-61 Журнал обліку ревізій, перевірок та 

контролю за виконанням їх 

рекомендацій 

 5 р.  

ст. 86 

 

01-62 Журнал реєстрації договорів  5 р. 
1, 2, 3 

ст.  352 б 

1
Після 

закінчення 

строку дії 

останнього 

договору, 

угоди 
 2
Дивись 

примітку до 

справи з ін.-

дексом  01-52 

01-63 Журнал-головна  Департаменту   3 р. 
1, 2 

ст.  351 

1 Дивись 

примітку до 

справи з 

індексом 01-

52 

01-64 Журнал реєстрації платіжних доручень  3 р. 
1, 2 

ст.  351 

1 Дивись 

примітку до 

справи з 

індексом 01-

52 

01-65 Журнал реєстрації довіреностей 

 
 

3 р. 

ст. 352-г 
 
 

1 Дивись при-

мітку до спра-

ви з індексом 

01-52 

01-66 Номенклатура справ документів з 

питань бухгалтерського обліку (витяг зі 

зведеної номенклатури справ)  

 3 р.
 1 

ст. 112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови пере-

давання справ 

до архівного 

підрозділу 

Департаменту 
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Проектно-аналітичне управління 

02. Відділ координації міжнародної технічної допомоги та 

співробітництва з міжнародними організаціями  

02-01 Положення про відділ (копії)  Доки не 

мине 

потреба 

 

02-02 Посадові інструкції працівників відділу 

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

02-03 Профілі професійної компетентності 

посад державних службовців (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

02-04 Плани роботи відділу  1 р. 

ст. 161 

 

02-05 Звіти про роботу відділу  1 р.  

ст. 299 

 

02-06 Листування з різними установами та 

організаціями з питань, що відносяться 

до компетенції відділу (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

02-07 Номенклатура справ відділу (витяг зі 

зведеної номенклатури справ) 

 3 р.
 1 

ст. 112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови 

передавання 

справ до 

архівного 

підрозділу 

Департаменту 

Проектно-аналітичне управління 

03. Відділ аналітичної та презентаційної роботи  

03-01 Положення про відділ (копії)  Доки не 

мине 

потреба 

 

03-02 Посадові інструкції працівників відділу 

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

03-03 Профілі професійної компетентності 

посад державних службовців (копії) 
 Доки не 

мине 

потреба 

 

03-04 Плани роботи відділу  1 р. 

ст. 161 

 

03-05 Звіти про роботу відділу  1 р.  

ст. 299 
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03-06 Листування з різними установами та 

організаціями з питань, що відносяться 

до компетенції відділу (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

03-07 Номенклатура справ відділу (витяг зі 

зведеної номенклатури справ) 

 3 р.
1 

ст.112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови 

передавання 

справ до 

архівного 

підрозділу 

Департаменту 

Управління адміністративних послуг та ресурсного забезпечення 

04. Відділ адміністративних та фінансових послуг  

04-01 Положення про відділ (копії)  Доки не 

мине 

потреба 

 

04-02 Посадові інструкції працівників відділу 

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

04-03 Профілі професійної компетентності 

посад державних службовців (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

04-04 Плани роботи відділу  1 р. 

ст. 161 

 

04-05 Звіти про роботу відділу    1 р.  

ст. 299 

 

04-06 Листування з різними установами та 

організаціями з питань, що відносяться 

до компетенції відділу (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

04-07 Номенклатура справ відділу (витяг зі 

зведеної номенклатури справ) 

 3 р.
 1 

ст. 112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови 

передавання 

справ до 

архівного 

підрозділу 

Департаменту 

Управління адміністративних послуг та ресурсного забезпечення 

05. Відділ управління персоналом та організаційно-контрольної роботи 

05-01 Положення про відділ (копії)  Доки не 

мине 

потреба 

 

05-02 Посадові інструкції працівників відділу 

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 
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05-03 Профілі професійної компетентності 

посад державних службовців (копії) 
 Доки не 

мине 

потреба 

 

05-04 Плани роботи відділу  1 р. 

ст. 161 

 

05-05 Звіти про роботу відділу    1 р.  

ст. 299 

 

05-06 Листування з різними установами та 

організаціями з питань, що відносяться 

до компетенції відділу (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

05-07 Номенклатура справ відділу (витяг зі 

зведеної номенклатури справ) 

 3 р.
 1 

ст. 112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови переда-

вання справ 

до архівного 

підрозділу 

Департаменту 

Документи з питань планування 

05-08 Річні плани роботи Департаменту  1 р.  

ст. 161 

 

05-09 Квартальні плани роботи Департаменту   1 р.  

ст. 161 

 

05-10 Місячні плани роботи Департаменту  1 р.  

ст. 161 

 

05-11 Річні звіти про виконання планів роботи 

Департаменту 

 Постійно 

ст. 296 б 

 

05-12 Квартальні звіти про виконання планів 

роботи Департаменту  

 3 р. 
1 

ст. 296 г 

1 
За відсут-

ності річних, 

піврічних – 

пост. 

05-13 Пропозиції Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону до 

плану заходів Харківської обласної 

державної адміністрації 

 1 р. 

ст. 158 

 

05-14 Звіти Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону про 

виконання плану заходів Харківської 

обласної державної адміністрації 

 5 р. ЕПК 

ст. 298 

 

05-15 Листування Департаменту з обласною 

державною адміністрацією з питань 

планування в Департаменті (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

05-16 Номенклатура справ документів з 

питань планування (витяг зі зведеної 

номенклатури справ) 

 3 р.
 1 

ст. 112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови 

передавання 

справ до 
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архівного 

підрозділу 

Департаменту 

Документи з питань кадрової роботи 

05-17 Нормативні документи з питань 

кадрової роботи (копії) 

  Доки не 

мине 

потреба 

 

05-18 Положення про Департамент з 

підвищення конкурентоспроможності 

регіону Харківської обласної державної 

адміністрації  

 Постійно 

ст. 30 

 

05-19 Положення про структурні підрозділи 

Департаменту 

 Постійно 

ст. 39 

 

05-20 Положення про преміювання державних 

службовців Департаменту 

 Постійно 

ст. 424 а 

 

05-21 Посадові інструкції працівників 

Департаменту 

 5 р. 
1 

ст. 43 

1
Після заміни 

новими 

05-22 Профілі професійної компетентності 

посад державної служби 

 Постійно 

ст. 42 а 

 

05-23 Накази директора Департаменту з 

кадрових питань (особового складу) 

 75 р. 

ст. 16 б 

 

05-24 Накази директора Департаменту про 

надання щорічних оплачуваних 

відпусток та відпусток у зв’язку з 

навчанням працівників Департаменту 

  5 р. 

ст. 16 б 

 

05-25 Накази про короткострокові 

відрядження працівників Департаменту 

 5 р. 

ст. 16 б 

 

05-26 Протоколи засідань атестаційної комісії 

Департаменту та документи до них 

 5 р 

ст. 636 

 

05-27 Протоколи  засідань конкурсної комісії 

для проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби 

категорій «Б» та «В»  

  75 р. ЕПК 

ст. 505 

 

05-28 Протоколи засідання постійної комісії із 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності  

 5 р. 

ст. 711 

 

05-29 Особистий план роботи працівника, 

відповідального за кадрову роботу в 

Департаменті 

 1 р. 

ст. 161 

 

 

05-30 Річні статистичні звіти про склад та 

динаміку кадрів до Головного 

управління статистики у Харківській 

області 

 Постійно 

ст. 302 б 
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05-31 Звіти до Харківського міського центру 

зайнятості населення про наявність 

вакантних посад, прийняття та 

вивільнення працівників 

  

Постійно 

ст. 302 б 

 

05-32 Правила внутрішнього службового 

розпорядку Департаменту 

 1 р. 
1 

ст. 397 

1 
Після заміни 

новими 

05-33 Штатний розпис Департаменту  Постійно 

 ст. 37 а 
 

05-34 Графік щорічних та додаткових 

відпусток працівників Департаменту 

 1 р. 

ст. 515 
 

05-35 Трудові книжки працівників 

Департаменту 

  До запитан-

ня, не затре-

бувані – не 

менше 50 р. 

ст. 508 

 

05-36 Особові справи працівників 

Департаменту 

 75 р. 
1 

ст. 493 в 

1 
Після 

звільнення 

05-37 Документи (подання, списки, анкети, ха-

рактеристики, листування) про направ-

лення на навчання до Харківського 

регіонального інституту  державного 

управління  Національної академії при 

Президентові України, про направлення 

на навчання магістратур на базі вищих 

навчальних закладів 

 

 

5 р. 

ст. 540 

 

 

05-38 Документи (плани, звіти, копії наказів, 

листи) про стажування працівників 

 

 5 р. 

ст. 512 

 

05-39 Книга обліку руху особових справ 

працівників Департаменту 

 

  75 р. 

ст. 528 

 

05-40 Книга обліку видачі трудових книжок і 

вкладок до них 

  50 р. 

ст. 530 а 

 

05-41 Документи (заява,  особистий план, 

біографічна довідка) кандидатів на 

висування за посадою (резерв) 

 

 5 р. 

525 е 

 

05-42 Документи (відгуки, характеристики, 

атестаційні анкети, листи) з проведення 

атестації державних службовців 

Департаменту (ті, що не увійшли до 

складу особових справ) 

 

  5 р. 

ст. 637 
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05-43 Листування Департаменту з обласною 

державною адміністрацією, з 

Міжрегіональним управлінням 

Національного агентства України з 

питань державної служби у Харківській 

та Сумській областях та іншими 

установами, організаціями з кадрових 

питань (копії) 

 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

05-44 Журнал реєстрації наказів директора 

Департаменту з кадрових питань 

(особового складу) 

 

 75 р.  

ст. 121 б 

 

05-45 Журнал реєстрації наказів директора 

Департаменту про надання щорічних 

оплачуваних відпусток та відпусток у 

зв’язку з навчанням працівникам 

Департаменту 

 5 р.  

ст. 121 б 

 

05-46 Журнал реєстрації наказів директора 

Департаменту про короткострокові 

відрядження працівників Департаменту 

 

 5 р.  

ст. 121 б 

 

05-47 Журнал реєстрації короткострокових 

відряджень 

 5 р. 

ст. 532 б 

 

05-48 Журнал реєстрації  листків 

непрацездатності працівників 

Департаменту 

  3 р. 
1 

ст. 739 

1 
Після 

закінчення 

журналу 

05-49 Журнал реєстрації обліку та видачі 

службових посвідчень Департаменту 

  3 р. 

ст. 1035 

 

05-50 Журнали реєстрації приходу на роботу   1 р. 

ст. 1037 

 

05-51 Журнал обліку та видачі печаток і 

штампів  

 3 р. 

ст. 1034 

 

05-52 Журнал реєстрації вступного 

інструктажу з питань охорони праці 

 10 р.
 1 

ст. 481 

1 
Після 

закінчення 

журналу  

05-53 Журнал реєстрації інструктажів 

(первинного, повторного, 

позапланового, цільового) з питань 

охорони праці  

 10 р.
 1 

ст. 482 

1 
Після 

закінчення 

журналу  

05-54 Акти про знищення службових 

посвідчень звільнених працівників 

 

 3 р. 

ст. 119 
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05-55 Номенклатура справ документів з 

питань кадрової роботи (витяг зі 

зведеної номенклатури справ) 

 3 р.
 1 

ст. 112 в 

1 
Після заміни 

новою та за 

умови 

передавання 

справ до 

архівного 

підрозділу 

Департаменту 

 

 

Начальник відділу управління персоналом та  

організаційно-контрольної роботи  управління 

адміністративних послуг та ресурсного забезпечення 

Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону  

Харківської обласної державної адміністрації              Ю.В. Панченко 

 

«14» лютого 2017 року 

 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕК  

Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону 

обласної державної адміністрації 

від  14 лютого 2017 року № 3                                                 

 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання ЕПК  

Державного архіву  

Харківської області  

від 22 лютого 2017 року  № 2 

Секретар ЕПК _________Т.О. Рідна  
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Підсумковий запис 

про категорії та кількість справ, заведених 

у  Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону 

обласної державної адміністрації 

у 2017 році 
  

За строками 

зберігання 
Усього 

У тому числі 

таких, що переходять з позначкою "ЕПК" 

Постійного      

Тривалого                     

(понад 10 років)               

   

Тимчасового                    

(до 10 років 

включно)          

   

Разом      

 

 

Начальник відділу управління персоналом та 

організаційно-контрольної роботи управління 

адміністративних послуг та ресурсного  

забезпечення Департаменту з підвищення  

конкурентоспроможності регіону  

Харківської обласної державної адміністрації                      Ю.В. Панченко 

 

 «____» ____________ 2018 року 

  
 

 

Підсумкові відомості передано в архів Департаменту 

 
 
 
  

Начальник відділу управління персоналом та 

організаційно-контрольної роботи управління 

адміністративних послуг та ресурсного  

забезпечення Департаменту з підвищення  

конкурентоспроможності регіону  

Харківської обласної державної адміністрації                      Ю.В. Панченко 

 

«____» ____________ 2018 року 
 


