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Погорільський заклад загальної              ЗАТВЕРДЖУЮ 

середньої освіти І-ІІІ ступенів                             Директор Погорільського 

Семенівської міської  ради             ЗСО І-ІІІ ступенів 

Чернігівської області             __________ Н.П.Тимощенко 

                ______________  2019 року 

                               

 

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 

01-33     

на 2019 рік        
 

Індекс 

справи 

Заголовок справи  

(тому, частини) 

Кількість 

справ(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) і  

номери статей 

за переліком 

Примітка 

1  2 3 4 5 

01- УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

01-01 

Накази, рішення, вказівки 

Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту  України, 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райвідділу, управління освіти 

з основної діяльності 

надіслані до відома   

 Доки не мине 

потреба  

ст. 16-а 

 

01-02 
Накази директора з основної 

діяльності 

 Постійно  

ст.16-а 

 

01-03 
Накази директора з кадрових 

питань (особового складу) 

 75 років  
ст.16-б 

 

01-04 

Накази директора (про  

відрядження та надання 

відпустки) 

 5 років 

ст. 16-б  

 

01-05 

Накази директора з 

адміністративно-

господарської діяльності 

 5 років 

ст.16-в 

 

01-06 Штатний розпис  75 р. 

ст.37-а 

 

01-0 Тарифікаційні списки  25 р. 

ст.415 

 

01-08 Статут закладу  Постійно 

ст. 28-а 

 

01-09 

Листування з відділом  

освіти, молоді та спорту з 

основних питань діяльності    

 5 років ЕПК 

ст. 22 

 

01-10 
 Річний план  роботи закладу  Постійно  

ст. 157-а  

За наявності 

відповідних звітів – 

5 років 
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01-11 
Протоколи нарад, що 

проводяться директором 

 5 років ЕПК  

 ст. 13 

 

01-12 

Посадові інструкції 

працівників закладу 

 75 років 

ст. 43 

Строк зберігання 

встановлено ЕПК 

ДАЧО 

№_________ 

від_________ 

01-13 

Журнал обліку перевірок, 

ревізій та контролю за 

виконанням їх рекомендацій 

(контрольно – візитаційний 

журнал) 

 5 років 

ст. 86 

 

01-14 
Протоколи загальних зборів 

(конференції) колективу 

 До ліквідації 

закладу ст.12-а 

 

01-15 
Робочий навчальний план 

закладу 

 До заміни 

новими 

 

01-16 
Колективний договір  До ліквідації 

закладу 

ст.395-а 

 

01-17 
Освітні програми закладу  До заміни 

новими 

ст.553 

 

01-18 

 Журнал реєстрації наказів 

директора з основної 

діяльності 

 Постійно  

ст. 121 -а 

 

01-19 

 Журнал реєстрації наказів 

директора з кадрових питань 

(особового складу) 

 75 років 

ст. 121-б 

 

01-20 

Журнал реєстрації наказів  

директора про відрядження 

та надання відпусток 

 5 років 

ст.121-в 

 

01-21 

 Журнал реєстрації  наказів 

директора з адміністративно-

господарської діяльності 

 5 років 

ст.16-а 

 

01-23 
 Журнал реєстрації вхідних 

документів  

 3 роки 

ст. 122  

 

01-24 
 Журнал реєстрації вихідних 

документів  

 3 роки 

ст. 122 

 

01-25 

Журнал реєстрації звернень 

громадян 

 5 років  

ст.124 

 

 

 

 

01-26  Журнал реєстрації  довідок  3 роки ст.122  

01-27 

 Журнал реєстрації заяв 

працівників про прийом на 

роботу, переведення, 

звільнення, відпусток 

 3 роки 

 ст.121 

 

01-28 
Особові справи працівників 

закладу 

 75 років 

ст. 493-в 

Після звільнення  
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01-29 

Трудові книжки  До запитання, 

не затребувані 

– не менше 50 

років ст.508  

 

01-30 

Журнал  обліку руху 

трудових книжок і вкладок до 

них 

 50 років 

ст.530-а 

 

01-31 

Санітарні книжки  До запитання, 

не затребувані 

– не менше 50 

років ст.508 

 

01-32 
Журнал реєстрації запитів на 

публічну інформацію 

 5 р. ст.124  

01-33  

Номенклатура справ   5 років 

ст. 112-а 

Після заміни 

новими та за 

умови складення 

зведених описів 

справ 

01-34 
Інструкція з діловодства  До заміни 

новою 

ст. 20-б 

 

01-35 
Описи справ постійного 

зберігання  

 Постійно 

ст. 137-а 
 

02- НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНА  РОБОТА 

02-01 

Протоколи засідань комісій 

про результати державної 

підсумкової атестації та 

документи (учнівські роботи) 

атестації 

 3 роки  

ст. 567-а 

 

02-02 

Книга  обліку бланків та 

видачі свідоцтв про базову 

загальну середню освіту 

 75 років  

ст. 531 

 

02-03 

Книга обліку бланків та 

видачі атестатів про повну 

загальну середню освіту 

 75 років  

ст. 531 

 

02-04 Алфавітна книга запису учнів  75 років  

ст. 528 

 

02-05 
Накази директора з руху 

учнів/вихованців 

 15 років  

02-06 

Журнал обліку видачі 

похвальних листів і 

похвальних грамот  

 Постійно   

ст. 658-а 

 

02-07 
Класні журнали (І-ІV –V-ХІ 

класів) 

 5 років  

ст.590 

 

02-08 
Журнал факультативних 

занять 

 5 років  

ст.590 

 

02-09 
Журнал обліку пропущених 

та заміщених уроків 

 5 років  

ст.630 

Відомості обліку 

– 1 р. 

02-10 Особові справи учнів  3 роки  

ст. 494-б 

Після закінчення 

або вибуття  
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02-11 
Журнал реєстрації наказів з 

руху учнів/вихованців 

 15 років  

 

 

03- МЕТОДИЧНА РОБОТА 

03-01 
Протоколи педагогічної ради 

закладу 

 Постійно  

ст.14-а 

 

03-02 

Статистичні звіти річні 

(форми № №ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, 

№ 83-РВК та інші) 

 Постійно  

 ст.302-а 

 

03-03 

Протоколи засідань 

методичного об'єднання 

працівників (по предметах)  

закладу освіти і документи 

(доповіді, листування, 

аналізи, довідки) до них 

 
5    5 років ЕПК 

        ст. 561 

 

Ті,  що містять 

оригінальні ідеї, 

методику –  

постійно 

03-04 

Документи (протоколи засідань 

та рішення атестаційних 

комісій, характеристики, 

атестаційні листи) про 

проведення атестації і 

встановлення кваліфікації 

 
5 р. ст.636  

03-05 
Журнал реєстрації протоколів 

педагогічної ради 

 
3 роки 

ст.122 

 

03-06 

Журнал реєстрації протоколів 

загальних зборів 

(конференції) колективу 

 
3 роки 

ст.122 

 

03-07 
Журнал реєстрації протоколів 

атестаційної комісії 

 
3 роки 

ст.122 

 

04- ОХОРОНА ПРАЦІ 

04-01 

Журнал реєстрації вступного 

інструктажу  з питань 

охорони праці 

 10 років 

ст. 481  

Після закінчення 

журналу 

04-02 

Журнал  реєстрації 

інструктажів (первинного, 

повторного, позапланового, 

цільового) з питань охорони 

праці 

 10 років  

ст. 482 

Після закінчення 

журналу 

04-03 

Журнал реєстрації  осіб, 

потерпілих від нещасних 

випадків  

 45 років  

ст. 477 

Після закінчення 

журналу 

04-04 

 Правила  внутрішнього 

трудового розпорядку 

закладу 

 1 рік  

ст. 397  

Після заміни 

новими 

05- ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ 

05-01 
План роботи практичного 

психолога на рік 

 
3 роки 

ст. 557 

 

05-02 Індивідуальні психологічні 
 

10 років 

ст. 525-є 
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картки учнів 

05-03 

Журнал корекційно-

відновлювальної та 

розвивальної роботи з учнями 

 
5 років 

ст.590 

Після закінчення 

журналу 

 

06- БІБЛІОТЕКА 

06-01 План роботи бібліотеки 
 

5 років 

ст. 157-б 

 

06-02 
Акти на списання книг і 

журналів 

 
10 років 

ст.812 

 

06-03 

Супровідні документи 

(накладні, описи, списки) на 

літературу, що надходить  

до бібліотеки 

 
До ліквідації 

бібліотеки 

ст. 808 

 

06-04 
Книги сумарного обліку 

бібліотечного фонду 

 
До ліквідації 

бібліотеки 

ст. 806 

 

06-05 
Інвентарні книги обліку 

документів бібліотеки  

 
До ліквідації 

бібліотеки 

ст. 805 

 

06-06 
Картотеки формулярів 

читачів 

 
3 роки 

ст. 826 

Після перереєстрації 

читачів і повернення 

книг 

07- ПЕДАГОГ ОРГАНІЗАТОР 

07-01 

Правила, положення, інструкції, 

методичні вказівки та 

рекомендації щодо роботи 

педагога-організатора 

 До заміни 

новими 

ст.20-б 

                   

 

07-02 
План роботи педагога-

організатора на навчальний рік 

 3 роки 

ст. 557 

 

 

07-03 

Розклад роботи  гуртків та 

спортивних секцій 

 

 

 

1 рік 

ст.586 

 

 

 

08- УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

08-01 
Статут (положення) про 

учнівське самоврядування  

 
Постійно 

ст. 30 

                      

 

08-02 
План роботи учнівського 

самоврядування на рік 

 
1 рік 

ст.161 

 

08-03 
Протоколи засідань                   

учнівського комітету 

 
3 роки 

ст.604 

Якщо такий 

створений 

 

Відповідальна за ведення діловодства   Н.П.Тимощенко 

 

 
ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання ЕК 

відділу освіти, молоді та 

спорту Семенівської міської 

ради ____________ № _____ 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕК 

Погорільського  ЗСО  І-ІІІ 

ступенів Семенівської 

міської ради 

___________________ № ___ 
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 Підсумковий запис 

про категорії і кількість справ, складених в 2019 році 

у  Погорільському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

відділу освіти, молодів та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області 

 

По строкам зберігання Всього В тому числі перехідних 

таких, що 

переходять 

з відміткою 

"ЕПК" 

Тривалого  

(понад 10 років) 

   

Тимчасового  

(до 10 років включно)  

   

Усього    

 

Посада керівника служби діловодства  підпис   І.П. 

 

«____»_____________ 20____ р. 

 

Підсумкові відомості передано в архів установи 

 

Відповідальний за архів – посада…..  підпис   І.П. 

 
 


