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Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», Закону України «Про місцеве самоврядування»,  Примірного 
положення про Трудовий архів та інших нормативно – правових актів 
створюються місцеві архівні установи (далі – Трудові архіви) для 
централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі 
документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 
фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного 
архівного фонду. 

Основним завданням Трудового архіву є: 
- виявлення та внесення до джерел комплектування документів, за 

погодженням з відповідним архівним відділом райдержадміністрації, міської 
ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що 
розташовані на певній території; 

- зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, 
документів з особового складу, документів тривалого та тимчасового 
зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 
та підпорядкування, що розташовані на відповідній території, або ліквідованих 
підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій 
території; 

- приймання від підприємств, установ і організацій – джерел 
комплектування архівних документів з особового складу, документів тривалого 
зберігання,  фінансово – господарської  діяльності та інших документів,  строки 
зберігання яких не закінчилися; 

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на 
зберігання, згідно  з правилами Держкомархіву, створення необхідного 
довідкового апарату до них; 

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення 
та підтримання облікових баз даних; 

- організація користування документами у службових, соціально- 
правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і 
громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій 
та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні; 
           -   проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на 
зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу 
відповідної районної держадміністрації, міської ради описів справ з особового 
складу, тривалого та  тимчасового зберігання документів підприємств, установ, 
організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення 
документів, строки зберігання яких закінчилися; 

- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб 
діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і 
організацій – джерел  комплектування. 

 
З метою встановлення єдиного порядку організації обліку документів 

підготовлено Рекомендації з ведення обліку документів в Трудових архівах. 
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Облік документів – це встановлення і реєстрація даних про їх 

кількість, склад, зміст, стан і систему зберігання, а також закріплення цієї 
системи обліковими документами.  

Облік документів фіксує їх належність до певних класифікаційних 
комплексів, забезпечує можливість їх адресного пошуку та контроль за їх 
наявністю та станом. 

Обліку підлягають всі документи, незалежно від їх змісту, техніки і 
способу відтворення, що зберігаються в архіві, в тому числі і неописані.  

Основними одиницями обліку документів є архівний фонд, справа.  
Архівний фонд установи – це сукупність архівних документів, логічно 

пов’язаних між собою та створених у діяльності цієї установи. 
Справа – це документ або сукупність документів, що стосуються 

одного питання чи напряму діяльності установи або особи і зберігаються в 
окремій палітурці. 

Обліку підлягають архівні фонди, справи та описи справ. Основні 
облікові документи Трудового архіву та їх цільове призначення: 

- описи справ – для поодиничного та сумарного обліку справ по 
кожному фонду; 

- книга обліку надходжень документів – для реєстрації кожного 
надходження документів в архів;  

- список фондів – для пофондового і кількісного обліку фондів, надання 
їм номерів у порядку надходження; 

- аркуш фонду – для обліку складу і обсягу фонду в цілому і за кожним 
описом окремо; 

- паспорт архіву – для сумарного обліку кількості архівних фондів і 
справ на 01.01. кожного року. 

На кожний фонд заводиться справа фонду. 
Облікові документи призначені для службових потреб і користувачам 

(крім описів справ) не видаються. Вони зберігаються в робочій кімнаті 
керівника архіву в сейфах, що замикаються та опечатуються після закінчення 
роботи. 
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 Документи реорганізованих або ліквідованих установ, після визначення 

місця їх подальшого зберігання, приймаються в Трудовий архів  в 
упорядкованому стані тільки за описами справ, складеними за встановленими 
формами та затвердженими згідно діючого  порядку (додатки 1, 2, 3). 

Як правило, на зберігання передаються справи з особового складу, 
тривалого терміну зберігання, тимчасового зберігання . 

Закінчені у діловодстві справи підлягають експертизі цінності, за 
результатами якої в опис справ з особового складу вносяться:  накази  з 
особового складу; списки особового складу; картки обліку з особового складу; 
особові справи; особові рахунки із заробітної плати ( розрахункові відомості із 
зарплати), акти про нещасні випадки тощо. 

Внесені  в описи  заголовки справ повинні відтворювати склад і зміст 
документів у справах. Накази з особового складу формуються у 
хронологічному порядку  і за номерами, наприклад: «Накази директора з 
особового складу № 1 - № 70 за 2005 рік».  

Особові рахунки працівників установи, відомості нарахування 
заробітної плати та інші подібні фінансові документи потрібно 
систематизуються  в межах року в алфавітному порядку за прізвищами або 
щомісячно. Наприклад: «Особові рахунки працівників за 2005 рік, А – К, т.1», 
«Особові рахунки працівників за січень 2005 року».  

Особові справи  (особові картки) вносяться в опис за роком звільнення 
посадової особи і групуються за абеткою прізвищ звільнених працівників, 
наприклад: «Особові справи звільнених працівників у 2000 році, А – Л, т.1» 

До опису справ тривалого терміну зберігання включаються справи, які 
зачіпають права громадян та інтереси держави: установчі документи; 
документи про створення, перейменування, реорганізацію, ліквідацію установи; 
організаційно – розпорядча документація; штатні розписи та ін. Як правило, 
строк зберігання цих документів для установ, що не формують документи 
Національного архівного фонду, визначений статтями  Переліку типових 
документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням 
термінів зберігання документів. – К.,1998 із Змінами та Доповненнями до нього 
«до ліквідації організації».  

 На документи  фінансово-господарської діяльності, термін зберігання 
яких не закінчився, складається опис справ тимчасового зберігання. 

 
Опис справ є первинним обліковим документом для поодиничного та 

сумарного обліку справ усередині фонду. 
Поодиничний облік здійснюється шляхом закріплення за кожною 

справою окремого номера. Справі, що включається в опис, надається номер, під 
яким вона облікується в описі та зберігається. При знятті справи з обліку в 
графі „Примітки” навпроти кожної вибулої справи проставляється відмітка 
„Вибула”. 
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Сумарний облік справ досягається складанням підсумкового запису до 

описів. У кінці опису у всіх примірниках складається підсумковий запис, який 
закріплює кількість справ, що внесені до опису, реєструє особливості нумерації 
справ, відображає зміни в їх кількості, зроблені на підставі відповідних 
документів. 

У підсумковому записі вказується кількість справ за даним описом 
(цифрою та в круглих дужках прописом) із зазначенням першого і останнього 
номерів справ за описом, пропущених номерів, літерних справ, вибулих справ. 

 Після зведення описів справ за відповідний період здійснюється відбір 
документів до знищення, оформлення  акта про виділення справ (документів), 
що не підлягають зберіганню (додаток 4). Акт друкується у  двох примірниках 
на всі справи установи в цілому. 

У Трудовий архів передаються описи справ тривалого зберігання та з 
особового складу у трьох примірниках, описи справ тимчасового зберігання – у 
двох; історична довідка, доповнення до історичної довідки. 

Приймання справ проводиться відповідальним працівником у 
присутності представника установи, документи якої передаються на зберігання. 
Проводиться перевіряння наявності справ згідно з описами, фізичного та 
санітарно-гігієнічного стану документів. Виявлені порушення усуваються 
працівниками установи – здавальника.  

Приймання-передавання справ оформляється актом (додаток 5), у якому 
заповнюються передбачені графи і в графі «примітки» фіксуються номери 
відсутніх справ. 

Документи до Трудового архіву доставляються транспортом  за рахунок 
установи – здавальника. 

Після кожного надходження або вибуття справ в описах складається 
новий підсумковий запис, в якому вказується нова кількість справ опису, а 
також документи, на підставі яких внесені зміни.  

Підсумковий запис  підписується укладачем із зазначенням посади та 
дати його складання:  

 
В опис внесено 50 (п’ятдесят) справ з № 1 по № 50, в тому числі: 
пропущені номери:13 
літерні номери: 3а 

акт № 1 приймання-передавання 
документів від 17.01.2005 

 
____________________________________________________________ 
(посада                                                 підпис                        розшифрування підпису)  
17.01.2005 

 
У разі виявлення розходжень при прийманні документів між 

підсумковим записом в описі та фактичною наявністю справ, у кожному 
примірнику опису в графі «Примітки» напроти заголовка відсутньої справи 
зазначається «не здана» та складається новий підсумковий запис, в якому 
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наводиться фактична кількість справ, що є в наявності та номери відсутніх 
справ (на відсутні справи обов’язково складається відповідний акт (додаток 6):  

 
В опис внесено 60 (шістдесят справ) з № 1 по № 61, в тому числі: 
пропущені номери:13 
літерні номери: 3а 
 
не зданий номер: 59 

акт № 1 приймання-передавання 
документів від 17.01.2005 
 
акт № 2 приймання-передавання 
документів від 20.06.2005 

 
____________________________________________________________ 
(посада                                            підпис                              розшифрування підпису)  
20.06.2005     
 
Якщо передбачений для документів строк зберігання у Трудовому архіві 

закінчився, справи тимчасового та тривалого термінів зберігання підлягають 
знищенню. На них складається акт про вилучення для знищення документів, що 
не підлягають зберіганню (додаток 7). Після погодження його експертною 
комісією відповідного архівного відділу райдержадміністрації (міської ради) в 
описі робиться запис: «Справи №№ 2, 7, 8, 11, 20 вибули в утиль (акт № 1 про 
вилучення до знищення документів, що не підлягають зберіганню від 
20.10.2005)» та складається новий підсумковий запис:  

 
В опис внесено 55 (п’ятдесят п’ять) справ з № 1 по № 61, в тому числі: 
пропущені номери:13 
літерні номери: 3а 
не зданий номер: 59 
 
вибулі номери:2, 7, 8, 11, 20 

акт № 1 приймання-передавання 
документів від 17.01.2005 
акт № 2 приймання-передавання 
документів від 20.06.2005 
акт № 1 про вилучення для 
знищення документів, що не 
підлягають зберіганню від 
20.10.2005 

 
____________________________________________________________ 
(посада                                            підпис                              розшифрування підпису)  
20.10.2005 
 
До опису складається необхідний довідковий апарат: титульний аркуш, 

зміст (якщо опис має розділи), передмова, список скорочень. Обов’язковим 
елементом оформлення опису є титульний аркуш (додаток 8), в якому 
вказується:  

- назва Трудового архіву, в якому зберігається фонд; 
- назва фонду, яка подається у вигляді офіційної назви установи-

фондоутворювача з усіма її перейменуваннями і скороченими  назвами в 
хронологічній послідовності із зазначенням дат існування під кожною назвою;  
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місцезнаходження, що відносяться до періоду, за який документи включені в 
опис; 

- номер фонду; 
- номер і назва опису; 
- крайні дати справ, включених в опис (якщо в опис внесені справи за 

кілька років з перервами, то на титульному аркуші проставляються тільки ті 
роки, за які в опис включені справи). 

В передмові до опису (додаток 9) викладається історія установи-
фондоутворювача,  наводяться відомості про основні напрями діяльності та 
структуру установи за період, який охоплюють справи опису, історія фонду, 
склад і зміст документів опису, порядок побудови опису, особливості 
оформлення та ін. Передмова до опису підписується укладачем. 

До великих за обсягом описів складається зміст, в якому відображається 
основна схема побудови опису (передмова, список скорочених слів, розділи 
опису) з посиланням на відповідні аркуші. Зміст розміщується після титульного 
аркуша.  

При необхідності до опису складається список скорочених слів, що 
включає всі скорочення, крім загальноприйнятих. 

Описи зберігаються за порядком номерів фондів, а в межах фонду – за 
номерами описів. 

Усі примірники описів справ з особового складу та тривалого зберігання 
оправляються (підшиваються), аркуші нумеруються, складається аркуш-
засвідчувач (додаток 10). 

 
Всі прийняті в архів справи записуються в книгу обліку надходжень 

документів (додаток 11). Підставою для внесення записів є акти приймання-
передавання документів. Кожне надходження отримує один порядковий номер 
незалежно від того, складається воно з документів одного чи кількох фондів. 
Якщо надходження складається з документів кількох фондів, то дані по 
кожному фонду (графи 4 – 9) записуються з нового рядка за тим же порядковим 
номером. Нумерація надходжень ведеться на протязі одного року. 

В графі 3 „Найменування установи (прізвище, ініціали особи), від якої 
надійшли документи” назва установи вказується на час приймання документів. 
В графі 5 „Назва фонду” зазначається остання повна назва установи – 
фондоутворювача за той період, за який приймаються документи; в графі 8 
„Коротка характеристика стану документів” відмічається, надійшли документи 
в архів за описом чи в неопрацьованому стані. 

На 1 січня кожного року в книзі обліку надходжень документів 
складається підсумковий запис про загальну кількість справ, що надійшли 
протягом року, у тому числі з розбивкою за видами (з особового складу, 
тривалого та тимчасового термінів зберігання). 
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Кожний фонд, що вперше надійшов в архів, записується в список 

фондів (додаток 12), за яким йому надається  черговий порядковий номер за 
валовою нумерацією. Номер за списком фондів є номером фонду.  

 
В графі 1 записується номер архівного фонду за порядком його 

надходження; в графі 2 дата першого надходження фонду зазначається згідно з 
актом приймання-передавання документів. В графі 3 назва фонду записується в 
список фондів з титульного аркуша опису або з історичної довідки і 
складається з повної (у дужках офіційно прийнятої скороченої) назви установи-
фондоутворювача, її підпорядкування та місцезнаходження. Якщо назва 
фондоутворювача змінювалась, в списку фондів зазначається остання його 
назва за той період, за який приймаються документи, а всі попередні та 
наступні назви наводяться в аркуші фонду. Між назвами двох фондів 
залишається кілька вільних рядків. В графі 4 „Відмітка про вибуття” 
зазначається, куди саме вибули документи (передані до іншого архіву або в 
установу, приєднані до іншого фонду, виділені для знищення) з обов’язковим 
посиланням на документ, на підставі якого здійснювалося вибуття.  

До списку фондів кожний фонд записується тільки при першому 
надходженні його документів в архів. 

У випадку вибуття фонду цей номер іншому фонду не надається. 
Щорічно на 1 січня у списку фондів складається підсумковий запис щодо 

кількості фондів, що надійшли і вибули протягом року та загальної кількості 
фондів архіву з переліком переданих, вибулих, об’єднаних, вільних номерів. 
При складанні підсумкового запису до списку фондів слід враховувати 
визначення понять „переданий”, „вибулий”, „об’єднаний”, „вільний” номер 
фонду: 

- переданий – фонд переданий в інший архів, повернений в архівний 
відділ, установу;  

- вибулий – фонд, документи якого повністю знищені; 
- об’єднаний – фонд приєднаний до іншого фонду в результаті уточнення 

фондування, або увійшов в об’єднаний архівний фонд; 
- вільний – номер фонду, пропущений у нумерації. 
Книга обліку надходжень документів та список фондів до їх заповнення 

підшиваються (прошнуровуються), аркуші нумеруються, укладається 
засвідчувальний напис і скріплюється печаткою та підписом керівника архіву. 

 
Аркуш фонду (додаток 13) складається на кожний фонд під час першого 

надходження його документів. У графі „Крайні дати кожної назви фонду” 
зазначається початкова і кінцева дати існування установи-фондоутворювача під 
кожною назвою незалежно від наявності у фонді документів за цей період. 
Якщо установа-фондоутворювач продовжує функціонувати, кінцева дата її 
останньої назви не проставляється.  

У графі „Назва фонду” в хронологічній послідовності вказується повна і 
у дужках офіційно прийнята скорочена назва установи-фондоутворювача з часу 
її утворення (реєстрації) із зазначенням безпосереднього підпорядкування (в  
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тому числі власника, засновника), її місцезнаходження незалежно від 
наявності документів  за   цей  період.  Також  вказуються  і  дати    змін   у   
відомчому підпорядкуванні    та    адміністративно-територіальному     поділі.    
Кожне перейменування фондоутворювача записується з нового рядка, всі 
наступні зміни в назві установи-фондоутворювача вносяться в аркуш фонду в 
міру надходження в архів документів фонду.  

У графі „Дата першого надходження фонду” зазначається дата першого 
надходження  документів  фонду в  архів  відповідно  до запису  у  книзі  обліку  
надходжень; у графі „Місцезнаходження фонду” – назва Трудового архіву, в 
якому зберігається фонд; в графі „Номер фонду” проставляється номер фонду, 
наданий за списком фондів. 

За аркушем фонду присвоюються порядкові номери описам.  
В аркуші фонду фіксуються всі зміни в складі та обсязі фонду, пов’язані з 

надходженням чи вибуттям справ. Кількість справ, що надійшли або вибули, 
записується за кожним описом окремо. Підставою для записів є: акт 
приймання-передавання документів, акт про вилучення для знищення 
документів, що не підлягають зберіганню та ін. Кожний вид акта нумерується в 
межах фонду у валовому порядку.  

При надходженні справ у графі „Надходження” зазначається номер 
опису, за яким документи надійшли, подається анотація документів або назва 
опису, записуються крайні дати та кількість прийнятих справ. При повторному 
надходженні справ цього ж опису, якщо склад прийнятих справ суттєво не 
відрізняється від складу справ прийнятих раніше, то замість анотації 
записується „Без змін”. 

При вибутті справ у графі „Вибуття” проставляються роки, за які 
вибувають документи, та кількість вибулих справ за кожним описом окремо; 
записується назва, номер і дата акта-підстави. 

У графі „Наявність (залишок) справ” відмічається кількість справ за 
описом, щодо якого зроблено запис, а також щодо фонду в цілому. 

Якщо на аркуші фонду не залишається місця для наступних записів, 
складається аркуш-продовження, у верхньому правому куті якого зазначається 
„Продовження, ф. №, арк. 2”. На першому аркуші робиться посилання „див. 
продовження, арк. 2”. 

Аркуш фонду перескладається лише у випадках його невиправного 
пошкодження, уточнення назви фонду, приєднання документів до об’єднаного 
архівного фонду. Старий аркуш фонду вміщується у справу фонду. У 
верхньому правому куті старого й нового аркушів фонду робиться помітка 
„Аркуш перескладено” із зазначенням причини і дати перескладання, посади й 
підпису керівника Трудового архіву. 

Аркуші фондів зберігаються в порядку номерів фондів у папці з 
клапанами.                            

                              
Справа фонду заводиться на кожний фонд, що зберігається в архіві. У 

справу фонду включаються всі документи, що відображають історію 
фондоутворювача та історію його архівного фонду: історична довідка про 
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установу-фондоутворювача та доповнення до неї, характеристика 
складу і змісту  його  документів;  акти   приймання-передавання   документів,   
акти  та аркуші перевіряння наявності і стану справ, акти про вилучення для 
знищення документів, що не підлягають зберіганню, та інші документи, що 
фіксують зміни в обсязі і складі фонду. 

Документи справи фонду підшиваються, оправляються в цупку 
обкладинку, нумеруються зі складанням аркуша-засвідчувача (додаток 14). До 
справи фонду складається внутрішній опис (додаток 15). Справі фонду 
присвоюється номер фонду, на який вона заведена. Справи фондів зберігаються 
в порядку номерів фондів. При передаванні фонду з одного архіву в інший 
передається і справа фонду. 

 
Зведеним обліковим і звітним документом про кількість і склад 

документів, науково-довідкового апарату до них, бібліотечного фонду, про 
матеріальну базу архіву, чисельність працівників є паспорт Трудового архіву 
(додаток 16). Паспорт складається з п’яти розділів:  

1 розділ – характеристика приміщень архіву; 
2 розділ – відомості про види й обсяг документів архіву; 
3 розділ – відомості про кількість і стан науково-довідкового апарату;  
4 розділ – відомості про чисельність довідкової бібліотеки архіву; 
5 розділ – відомості про чисельність працівників архіву. 
В першому розділі характеристика приміщень архіву здійснюється за 

такими показниками: кількість та місткість приміщень, об’єм та площа 
архівосховища, протяжність стелажного обладнання, кількість і площа робочих 
кімнат.  

У другому розділі зазначаються відомості про види і обсяг документів, 
що зберігаються в архіві. В цьому розділі документи з особового складу 
характеризуються за такими показниками: кількість фондів, кількість одиниць 
зберігання; кількість одиниць зберігання, внесених до описів та 
закартонованих. Також даються кількісні показники управлінських документів 
(тривалого зберігання) та документів  тимчасового зберігання. 

У третьому розділі зазначається загальна кількість описів, кількість 
описів на документи з особового складу, управлінські документи (тривалого 
зберігання) та тимчасового зберігання, а також кількість карток на документи з 
особового складу. 

У четвертому розділі подаються відомості про кількість книг, брошур, 
журналів та газет, наявних в архіві. Кількість журналів відображається двома 
показниками: кількість повних річних комплектів журналів і загальна кількість 
номерів журналів (тих, що увійшли в річний комплект та розрізнених).  

В п’ятому розділі вказується штатна чисельність бюджетних працівників 
із зазначенням кількості вакантних посад, та чисельність працівників 
госпрозрахункових підрозділів. 

Паспорт підписується керівником Трудового архіву та скріплюється 
печаткою. Паспорт складається щорічно на 01.01. на підставі даних облікових 
документів в двох примірниках, один  з  яких  надсилається  в  архівний    відділ  
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райдержадміністрації (міської ради) для подальшого представлення в держархів 
області до 1 грудня поточного року,  другий залишається в Трудовому архіві.  

До паспорта Трудового архіву обов’язково складається пояснювальна 
записка (додаток 17), в якій до всіх пунктів форми паспорта даються пояснення 
у порівнянні з даними на 1 січня попереднього року. 

Разом з паспортом надсилається і список фондів Трудового архіву 
(додаток 18). 

 
Крім того, в Трудовому архіві обов’язково ведеться картотека 

ліквідованих установ,  документи яких знаходяться у правонаступників 
(додаток 19), де зазначається: 

- назва ліквідованої установи (з усіма перейменуваннями), її 
підпорядкування та місцезнаходження; 

- період діяльності установи (дата утворення чи перейменування, дата 
ліквідації); 

- види документів; 
- крайні дати документів; 
- місцезнаходження фонду (назва установи, в яку передані документи, 

адреса); 
- примітки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1         
 

____________________                                         ЗАТВЕРДЖУЮ                        
(найменування установи)                                                                     Посада керівника установи 
____________________________                                                         Підпис   Розшифрування підпису 
(місцезнаходження )                                                                              Дата 
 
 
Фонд  №___ 
Опис  № ___ 
Справ з особового складу 
за _____рік  
  

№ 
з/п 

Індекс 
справи 

Заголовок справи 
( тому, частини) 

Дата справи 
(тому, частини) 

Строк 
зберігання 
справи 
(тому, 
частини) 

Кількість 
аркушів у 
справі 
(томі, 
частині) 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

      

 У цей розділ опису внесено _______________________________________справ   
                                                             (числом і словами) 
з №________ до № _________, у тому числі:  
 
літерні номери____________ 
пропущені номери_________ 
 
 
Посада особи, яка склала опис        ____________                __________________ 
                                                                 (підпис)                                     (розшифрування підпису) 
 
Дата 
 
 
ПОГОДЖЕНО                                                             СХВАЛЕНО                     
Протокол ЕК архівного відділу                                 Протокол ЕК установи 
від________________№_____                                    від _______________№___ 
                                 
                                                                                            
                                                                                                                          

 
 

Форма опису справ з особового складу 
Формат А4 (210 х 297)



 
 

Додаток 2 
 
 
____________________                                        ЗАТВЕРДЖУЮ                        
(найменування установи)                                                                     Посада керівника установи 
____________________________                                                        Підпис   Розшифрування підпису   
(місцезнаходження )                                                                             Дата 
 
 
Фонд  №___ 
Опис  № ___ 
Справ тривалого  
(понад 10 років) зберігання 
за _____рік  
  

№ 
з/п 

Індекс 
справи 

Заголовок справи  
( тому, частини) 

Дата справи 
(тому, 
частини) 

Строк 
зберігання 
справи 
(тому, 
частини) 

 

Кількість 
аркушів у 
справі 
(томі, 
частині) 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

      

 У цей розділ опису внесено _______________________________________справ   
                                                             (числом і словами) 
з №________ до № _________, у тому числі:  
 
літерні номери____________ 
пропущені номери_________ 
 
 
Посада особи, яка склала опис        ____________                __________________ 
                                                                 (підпис)                                     (розшифрування підпису) 
Дата 
 
 
ПОГОДЖЕНО                                                             СХВАЛЕНО                     
Протокол ЕК архівного відділу                                 Протокол ЕК установи 
від________________№_____                                    від _______________№___ 
 
                                                                                                         
 

Форма опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання 
Формат А4 (210 х 297)



 
 

Додаток 3 
 
                                                      
____________________                                         ЗАТВЕРДЖУЮ                        
(найменування установи)                                                                       Посада керівника установи 
____________________________                                                          Підпис  Розшифрування підпису 
(місцезнаходження )                                                                               Дата 
 
 
Фонд  №___ 
Опис  № ___ 
Справ тимчасового  
(до 10 років включно) зберігання 
за _____рік  
  

№ 
з/п 

Індекс 
справи 

Заголовок справи     
( тому, частини) 

Дата справи 
(тому, частини) 

Строк 
зберігання 
справи 
(тому, 
частини) 

Кількість 
аркушів 
у справі 
(томі, 
частині) 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

      

 У цей розділ опису внесено _______________________________________справ   
                                                             (числом і словами) 
з №________ до № _________, у тому числі: 
 
літерні номери____________ 
пропущені номери_________ 
 
 
Посада особи, яка склала опис        ____________                __________________ 
                                                                 (підпис)                                     (розшифрування підпису) 
 
Дата 
 
 
                                                                                                 СХВАЛЕНО                           
                                                                                                 Протокол ЕК установи 
                                                                                                 від __________№_____   
                                                                                           

        
 

Форма опису справ тимчасового ( до 10 років включно) зберігання 
Формат А4 (210 х 297)



 
 

Додаток 4         
 
____________________                                          ЗАТВЕРДЖУЮ                        
(найменування установи)                                                                       Посада керівника установи   
                                                                                  Підпис Розшифрування підпису 
                                                                                                                   Дата 
АКТ 
___________№____ 
_________________ 
    (місце складання) 
 
про виділення до знищення 
справ (документів), що не  
підлягають зберіганню 

 
На підставі_____________________________________________________ 
                        (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх зберігання 

________________________________________________________________________________________________            
або типової (примірної) номенклатури справ) 

відібрані до знищення як такі, що не мають науково – історичної цінності та 
втратили практичне значення, документи фонду №___________________________ 
                                                                                                                                        (найменування фонду) 
 
№ 
з/п 

Заголовок 
справи або 
груповий 
заголовок 
справ 

Дата 
справи або 
крайні 

дати справ 

Індекс справи (тому, 
частини ) за 

номенклатурою або 
номер справи за 

описом 

Кількість 
справ (томів, 

частин) 

Строк зберігання 
справи (тому, 
частини) і 

номери статей за 
переліком 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

Разом _______________________________справ за ____________________роки 
                  (числом і словами) 
Описи справ постійного (тривалого) зберігання за __________роки затверджені, 
а з особового складу погоджені з ЕК_____________________________________ 
                                                                                                                               (найменування державного архіву  
________________________________________________________________________________________________ 

або органу вищого рівня) 
(протокол від ______________№________) 
 
Посада особи, яка проводила 
експертизу цінності документів   _____________           ___________________ 
                                                            (підпис)                      (розшифрування підпису) 
Дата 
 
ПОГОДЖЕНО                                                                     СХВАЛЕНО 
Протокол ЕК архівного відділу                                         Протокол ЕК установи 
від___________№_________                                              від_________№______ 



 
                                                                                            Продовження додатка  4 
 
 
Документи в кількості ____________________________________________справ  
                                                                                                        (числом і словами) 
вагою _______кг здано в   _____________________________________________________ 
                                                                                                     (найменування установи) 
на переробку за приймально – здавальною накладною від_______№____або 
знищено шляхом спалення. 
 
 
Посада особи,  
яка здала (знищила) документи   _________             
___________________________ 
                                                                      (підпис)                                   (розшифрування  підпису) 
 
 
Дата          
                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма акта про виділення документів до знищення 
Формат А4 (210 х 297)



 
 

Додаток 5 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник юридичної особи                                           Керівник архівної установи 
_________________________                                       ________________________ 
 (посада підпис розшифрування підпису)                                                           (підпис     розшифрування підпису) 
Дата                                                                                 Дата 
 
АКТ 
_________№_____ 
приймання – передавання   
документів 
 
Підстава: Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи» 

У зв’язку із____________________________________________________ 
                             (закінченням строків зберігання, ліквідацією юридичної особи, інше) 

________________________________________________________________________передає,  
                                      (назва юридичної особи) 
а ____________________________________________________________приймає         
                                                (назва архівної установи) 
документи фонду №_______ 
назва________________________________________________________________ 
______________________________________за ________________________роки, 
а також їх страхові копії та довідковий апарат до них: 
 

 
№№  
з/п 

 
Номери і назви описів 

Кількість 
примірників 
кожного 

номеру опису 

Кількість справ 
(документів) 

 

Кількість 
страхових 
копій 

 

Примітки 
 

1 2 3 4 5 6 
  
Всього прийнято _____________________________________справ (документів) 
                                                           (числом і словами)  
_________________________________________________од. зб. страхових копій 
                                          (числом і словами) 

Передавання здійснив:                                      Приймання здійснив: 
_____________________________                   ____________________________ 
(посада      підпис        розшифрування підпису )                          (посада       підпис     розшифрування підпису) 
Дата                                                                                  Дата 
 
Зміни до облікових документів внесено 
___________________________________________________________________ 

(посада                                         підпис                                 розшифрування підпису) 
Дата   

        
Форма акта приймання – передавання документів юридичної особи 

Формат А4 (210 х 297)



 
 

                                                                                                            Додаток 6 
 
____________________                                          ЗАТВЕРДЖУЮ                                
   (найменування установи)                                                                    Посада керівника установи   
                                                                                  Підпис Розшифрування підпису 
                                                                                                                   Дата 
АКТ 
___________№____ 
_________________ 
    (місце складання) 
про нестачу архівних справ  
(документів) 
У результаті __________________________встановлено нестачу архівних справ  
                                                    (назва заходів)                                                                                     
(документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) 
позитивних наслідків не дали, у зв’язку з чим вважаємо за необхідне зняти з 
обліку: 
 

Опис 
№ 

Справа № 
(або номери 
аркушів 

документів) 

Заголовок 
справи 

(документа) 

Дата справи 
(документа) 

Кількість 
аркушів 
справи 

(документа) 

Можливі 
причини 

відсутності 
справ 

(документів) 
1 2 3 4 5 6 

Разом ___________________________________________справ (документів) 
                                                  (числом і словами) 

Зміст втрачених справ (документів) може бути частково відтворений 
такими справами (документами):________________________________________ 
                                                                      (номери справ, аркушів, їх заголовки) 
________________________________________________________________________________ 
 
Керівник архіву (особа, відповідальна  
за архів установи, або особа, відповідальна  
за діловодство в структурному підрозділі)    _____________      __________________________ 
                                                                                  (підпис)                           (розшифрування підпису) 
 
Керівник служби документаційного 
забезпечення управління                                 _____________      __________________________ 
                                                                                    (підпис)                            (розшифрування підпису) 
Дата 
 
ПОГОДЖЕНО                                                           СХВАЛЕНО 
Протокол ЕК архівного відділу                               Протокол ЕК установи 
від ___________№________                                     від___________№________ 
                                     
                                                                                  

Форма акта про нестачу архівних справ (документів) 
Формат А4 (210 х 297)



 
 

Додаток 7 
 
Назва архівної установи                                                      З А Т В Е Р Д Ж У Ю 
                                                                                                Керівник архівної установи 
                                                                                                _______________________________ 
                                                                                                                    (підпис                   розшифрування підпису) 
                                                                                                Дата 
 
АКТ 
_________№______ 
про вилучення для знищення  
документів, що не підлягають 
зберіганню 
 

Для знищення відібрано документи фонду № _________________________ 
                                                                                                                                  (назва 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  фонду) 
на підставі___________________________________________________________ 
                                                              (посилання на нормативно-методичні документи для 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  проведення експертизи) 
 
№№ 
з/п 

Назви груп документів та їхні 
крайні дати 

№№ 
описів 

№№  
справ за 
описами 

Кількість 
справ 

Примітки

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
Разом ___________________________________________________справ 
                                                                      (числом і словами) 
Кількість справ, їхні крайні дати та стисла характеристика документів, що 
залишено на зберіганні ________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Особа, що проводила відбір____________________________________________________ 
                                                                  (посада                               підпис                            розшифрування підпису) 
 
Дата 

П О Г О Д Ж Е Н О  
Протокол засідання ЕК 
архівного відділу 
__________№________ 

 
Документи передано __________________________________________________ 

(назва юридичної особи)



 
 

Продовження додатка 7 
 
на утилізацію згідно з приймально-здавальною накладною __________№______ 
 
Керівник архівної установи ____________________________________________________ 
                                                                                (підпис                                           розшифрування підпису) 
Дата 
 
Зміни в облікову документацію внесено 
____________________________________________________________________ 
                                       (посада                          підпис                      розшифрування підпису) 
 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма акта про вилучення для знищення документів,  
що не підлягають зберіганню 

 
Формат А4 (210х297)



 
 

Додаток 8 
 

_____________________________________________________ 
(назва архівної установи) 

 
 

_____________________________________________________ 
(назва фонду) 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд №_______ 

Опис №_______ 
 
 

_____________________________________________________ 
(назва опису) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(крайні дати документів) 

 
 

 
 

Титульний аркуш опису 
Формат А4 (210х297)



 
 

Додаток 9 
СТРУКТУРА   ПЕРЕДМОВИ 

 
 
 

1. Назва установи із зазначенням перейменувань, підпорядкування, дати 
реєстрації, перереєстрації. 

2. Форма власності. 
3. Прийняття статуту, внесення змін.  
4. Свідоцтво про реєстрацію, чинне на момент ліквідації установи: номер та 

дата реєстрації. 
5. Основний вид діяльності. 
6. Юридична адреса. 
7. Підстава ліквідації, реорганізації.  
8. Період виплати заробітної плати, у разі її відсутності – причини. 
9. Особливості систематизації справ, внесених до опису. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Продовження додатка 9 
ПЕРЕДМОВА 

1. Мале підприємство «Троянда ЛТД» зареєстроване розпорядженням 
представника Президента України у Луцькому районі від 16.03.1994 № 66, 
перереєстроване відповідно до рішення виконкому Луцької міської ради від 
21.09.1994 № 281. 

Згідно з рішенням зборів Ради засновників (протокол від 12.09.1994 
№1), МП «Троянда ЛТД» увійшло до складу спільного українсько – польського 
підприємства виробничо – комерційної фірми «Троянда – Експрес» ЛТД.  

Відповідно до рішення зборів  акціонерів  (протокол від 24. 10.1996 № 8) 
створене Акціонерне товариство закритого типу з іноземними інвестиціями 
«Троянда – Експрес».     

Перереєстроване відповідно до розпорядження Луцької 
райдержадміністрації від 15.11.1996 № 385. 

З березня 2000 року Акціонерне товариство відкриває філію у м. Києві.   
Юридична адреса філії: м. Київ, вул. Московська, 7. 
2. Приватна форма власності. 
3. Вперше Статут Акціонерного товариства закритого типу з 

іноземними інвестиціями «Троянда – Експрес» прийнято на зборах акціонерів 
(протокол від 24.10.1996 № 8), в який у 1997 році внесено зміни 
(розпорядження голови райдержадміністрації від 21.10.1997 № 391) у зв’язку із 
розширенням виробництва морозива, збільшенням розмірів статутного фонду у 
гривні та еквіваленті, випуском додаткових акцій. 

4. Свідоцтво про державну реєстрацію № 20134843 від 15.11.1996. 
5. Підприємство створене з метою залучення коштів та технологій 

іноземних інвесторів для задоволення потреб підприємств, установ, організацій 
та населення України у товарах та послугах з високими технологічними 
якостями та технологічним рівнем, отримання законного прибутку, 
здійснюючи такі види діяльності: 

- торгово – закупівельна, посередницька; 
- внутрішні та закордонні перевезення вантажів та пасажирів; 
- вирощування та перероблення с/г продукції; 
- виготовлення продуктів харчування; 
- туристичні послуги; 
- ремонтно – будівельні роботи, виготовлення будматеріалів; 
- ремонт автомобілів, радіотелеапаратури, електропобутової техніки; 
- працевлаштування громадян України за кордоном; 
- обмін валюти; 
- організація громадського харчування; 
- організація гральних залів, лотерей; 
- виробництво товарів широкого вжитку, промислового обладнання; 
- виготовлення технічної документації; 
- здійснення операцій з нерухомістю; 
- виготовлення швейних та трикотажних виробів;



 
 

Продовження додатка 9 
- маркетингові послуги; 
- послуги у сфері готельного господарства; 
- рекламні послуги.  

6. Юридична адреса: 45607, село Гірка Полонка Луцького району, 
Волинської області. 

7. Акціонерне товариство закритого типу з іноземними інвестиціями 
«Троянда – Експрес» ліквідоване відповідно до розпорядження голови Луцької 
районної державної адміністрації від 04.12.2001 № 485.  

8. Заробітна плата виплачувалась  в період з березня 1994 року  по 
жовтень 2001 року. 

9. В опис справ з особового складу внесені накази з  особового складу, 
особові рахунки працівників за весь період діяльності та наявні за 1997 – 1998 
роки штатні розписи. В опис справ тривалого зберігання увійшли протоколи 
зборів акціонерів, протоколи зборів засновників, протоколи засідань 
Спостережної ради, бізнес-плани, ліквідаційний баланс тощо.  

 
 

Начальник архівного відділу  
Луцької райдержадміністрації                                           З.В.Сверіпа 

 
 

Начальник відділу Трудового архіву 
Луцької районної ради                                                        Н.О.Патрай 

 
19.01.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 10 
 

АРКУШ-ЗАСВІДЧУВАЧ ОПИСУ № ________ 
 

 
В описі підшито і пронумеровано__________________________ аркушів, 
                                                                        (числом і словами) 

в тому числі: літерні аркуші ____________________________________;  
                       пропущені номери________________________________ + аркушів 
передмови ____________________. 
 

 
 

________________________________________________________ 
(посада                                                       підпис                                   розшифрування підпису) 
 
 
Дата 
 
 
 
 

 
 

Форма аркуша – засвідчувача  опису 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 11 

 
_____________________________________________________ 

(назва архівної установи) 

 
 
 
 
 
 
 

КНИГА   ОБЛІКУ 
НАДХОДЖЕНЬ  ДОКУМЕНТІВ  

 

                                                                                 

 

 

Почато ______________                       

Закінчено ____________ 

 
 
 
                                                                

Титульний аркуш книги обліку надходжень документів



Формат А3 (297х420) 
 

Продовження додатка 11 
№ 
з/п 

Дата 
надход-
ження 

Найменування установи 
(прізвище, ініціали особи), 
від якої надійшли документи  

Назва, №  і дата 
документа, 
згідно якого 
прийнято 

надходження 
(акт приймання 
– передавання) 

Назва фонду Крайні 
дати 

документів

Кількість 
справ або 
неописаних 
документів

Коротка 
характе-

ристика стану 
документів 

№ фонду, 
наданий 

прийнятим 
документам 
за списком 
фондів 

Приміт-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          

 
  
Разом надійшло за _________ рік _________________________________________________________справ, у тому числі: 
                                                                                                                                   (числом і словами)  
                       справ з особового складу ___________ ,  

                       справ тривалого (понад 10 років) зберігання__________ , 

справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання _____________. 

 
__________________________________________________________________ 
(посада                                                                підпис                                                     розшифрування підпису) 
 

 
Форма книги обліку надходжень документів 

Формат А3 (297х420) 



 
Додаток 12 

 
 
 

_____________________________________________________ 
(назва архівної установи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ФОНДІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почато ____________ 
Закінчено __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Титульний аркуш списку фондів 
Формат А4 (210х297) 



 
Продовження додатка 12 

№ 
фонду 

Дата 
першого 
надход-
ження 

Назва фонду Відмітка 
про 

вибуття 

Примітки 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
         За _______ рік надійшло: __________ фондів, вибуло: __________ фондів. 

Разом на 01.01. ______________________ фондів з № _________по № _________ 
                                             (числом і словами) 

в т. ч. номерів          переданих   ____________ (_______________________) 
                                                                              (кількість)                         (вказати номери) 
                                  вибулих      _____________ (______________________) 
                                                                               (кількість)                        (вказати номери) 

                                           об’єднаних _____________ (______________________) 
                                                                                          (кількість)                        (вказати номери) 
                                           вільних       _____________ (______________________) 
                                                                                          (кількість)                        (вказати номери) 
 

         __________________________________________________________________ 
           (посада                                                     підпис                                                    розшифрування підпису) 

 

 

 

 

Форма списку фондів 
Формат А4 (210х297) 



Додаток 13 
АРКУШ ФОНДУ 

 

Крайні дати 
кожної на-
зви фонду 

Назва фонду Категорія 
фонду 

1 2 3 
   
   
   

 
 

№ фонду Дата  
першого  

надходження  
фонду 

Дата надсилання 
картки фонду  
до архівної  

установи вищого  
рівня 

Назва державного архіву (іншої архівної 
установи або ПІБ особи-власника) та  

місцезнаходження фонду 
Колишній № фонду 

1 2 3 4 
    
    
    

 

Облік неописаних документів 
 

Надходження Вибуття 
Підстава Кількість Підстава Кількість 

Наявність  
(залишок) 

Дата 
запи
су Назва 

докуме
нта 

№ 
доку-
мента 

Дата справ докуме
нтів 

арку
шів 

Назва 
докум
ента 

№ 
доку-
мента 

Дата 
докуме
нта 

справ доку
менті
в 

ар-
куші
в 

справ доку
менті
в 

ар-
куші
в 

                
                

 

Облік описаних документів 
 

Надходження Вибуття Наявніст
ь 

(залишок
) справ 

Підстава 

Д
ат
а 
за
пи

су
 

№
 о
пи

су
 

Ро
ки

 

Назва опису або анотація документів  
(характеристика) 

К
іл
ьк
іс
ть

 с
пр
ав

 

№
 о
пи

су
 

Ро
ки

 

Н
аз
ва

  
до
ку
м
ен
та

 

№
 д
ок
ум

ен
та

 

Д
ат
а 
до
ку
м
ен
та

 

К
іл
ьк
іс
ть

 с
пр
ав

 

За
 д
ан
им

 о
пи

со
м

 

П
о 
ф
он
ду

 в
 ц
іл
ом

у 

             
             
             

 
 
 

Форма аркуша фонду 
Формат А4 (210х297) 

 
 



 
Додаток 14 

 
АРКУШ-ЗАСВІДЧУВАЧ  

СПРАВИ ФОНДУ № _________ 
 

 
У справі фонду підшито і пронумеровано____________________ аркушів, 
                                                                               (числом і словами) 

в тому числі: літерні аркуші ____________________________________;  
                       пропущені номери________________________________ + аркушів 
внутрішнього опису ____________________. 
 

 
 

________________________________________________________ 
(посада                                                       підпис                                   розшифрування підпису) 
 
 
Дата 
 
 
 
 

 
 

Форма аркуша-засвідчувача справи фонду 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 15 

 
ВНУТРІШНІЙ ОПИС  

ДОКУМЕНТІВ СПРАВИ ФОНДУ №_______ 
 

№ 
з/п 

Заголовок документа Дата №№ 
аркушів 

Примітки

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма внутрішнього опису документів справи фонду 
Формат А4 (210х297) 



Додаток 16 

 
Паспорт 

                  архівної установи на ___________ 
 

 
Індекси 

 
Назви розділів і показників 

Один. 
виміру 

Трудовий архів Примітка

1 2 3 4 5 
1. Приміщення    

1.1. Кількість приміщень 
Спеціально збудованих 

пристосованих 
 

 
будівель 
будівель 

  

1.2. Місткість приміщень    
1.2.1. спеціально збудованих 

пристосованих 
 

од. зб. 
од. зб. 

  

1.3. Об’єм архівосховища 
площа архівосховища 

куб. м 
кв. м. 

 

  

1.4. Протяжність стелажного обладнання 
загальна протяжність  
стелажних полиць 
у т.ч. дерев’яних 

 

 
 

пог. м. 
пог. м. 

  

1.4.1. Ступінь заповнення стелажного 
обладнання %   

1.5. Робочі приміщення 
кількість кімнат 

площа 
 

 
кімната 
кв. м. 

  

2. Види й обсяг документів 
 

   

2.1. Документи з паперовою основою    
2.1.1. Документи  з особового складу    

2.1.1.1. Фондів всього фондів   
2.1.1.2 Одиниць зберігання всього од. зб. 

 
  

2.1.1.3 Одиниць зберігання, внесених до описів 
всього 

од. зб.   

2.1.1.4. Закартоновано одиниць зберігання од. зб.   
2.1.2. Управлінські документи (тривалого 

зберігання) 
   

2.1.2.1 Одиниць зберігання всього од. зб.   

К о д и  
форми 

документа 
установи-
укладача 

Державний архів 
Волинської області 

____________________________________ 
                        Назва Трудового архіву 
району (міста) 

 

202  

    
(місце складання)    
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2.1.2.2. Одиниць зберігання, внесених до описів 

всього 
од. зб. 

 
  

2.1.3. Документи тимчасового зберігання    
2.1.3.1. 

 
2.1.3.2. 

Одиниць зберігання всього 
 

Одиниць зберігання, внесених до описів 
всього 

од. зб. 
 

од. зб. 

  

3. Кількість і стан науково-довідкового 
апарату 

   

3.1. Описів на документи всього            опис 
 

  

3.1.1. на документи з особового складу  опис 
 

  

3.1.2.  
 

3.1.3.     

на управлінські документи (тривалого 
зберігання)  

на документи тимчасового зберігання 

опис 
 

опис 

  

3.2. Карток на документи з особового     
_______складу всього_______         
в т. ч. включених до каталогів 

 
картка 
картка 

  

4. Кількість видань у фондах науково- 
довідкової бібліотеки архіву 

   

4.1. __Книг і брошур усього_               
в т. ч. заінвентаризовано 

 

_од._ 
од. 

 

  

4.2. Журналів:    
4.2.1. Річних комплектів журналів 

 
компл.   

4.2.2.       _Номерів журналів___             
в т. ч. заінвентаризовано  

 

_од._       
од. 

  

4. 3. Річних підшивок газет усього 
в т. ч. заінвентаризовано 

 

підшивка 
підшивка 

  

5. 
5.1. 

 
 
 

5.1.1. 
 

5.1.2. 
 

Кадри 
Штатна чисельність бюджетних 
_________працівників_________ 
в т. ч. кількість вакантних посад 

 
Держслужбовців 
 
Службовців 

 
 

_од._ 
од. 

 
особа 

 
особа 

  

5.2. Чисельність працівників 
госпрозрахункових підрозділів 

од.   

 
  Керівник архівної                    
  установи    __________________________________________________________________     
                                           (підпис                                                                                  
розшифрування підпису)  
  Дата 
  МП 

Форма паспорта архівної установи 
Формат А4 (210х297)



Додаток 17 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до паспорта Трудового архіву району (міста) 
станом на 01.01.07. 

 
1. Приміщення. 
1.1., 1.2. На 01.01.06. місткість пристосованого приміщення становить 

2500 од. зб. 
У 2006 році було розширено (замінено) приміщення, місткість сховищ 

збільшилась на 500 од. зб. 
Т.ч., на 01.01.07. місткість сховищ становить 3000 од. зб. 
1.3. На 01.01.06. об’єм сховищ становив 47,5 м3; площа 19 м2.  
У 2006 році було розширено(замінено) приміщення, об’єм сховищ 

збільшився на 15 м3, площа на 6 м2. 
Т.ч., на 01.01.07 об’єм сховища становить 62,5м3; площа 25 м2. 
1.4. На 01.01.06. протяжність стелажного обладнання  становила 178 пог 

м. За 2006 рік було придбано 58 пог м стелажів. 
Т.ч., на 01.01.07. протяжність стелажного обладнання становить 236 пог 

м.  
1.4.1. На 01.01.07. ступінь стелажного обладнання становить   70 %. 
1.5. На 01.01.06. в  Трудовому  архіві нараховувалась 1 кімната,  площею  

12 м2.  У 2006 році було виділено 1 кімнату, площею 10 м2. 
Т.ч., на 01.01.07. нараховується 2 кімнати, площею 22 м2. 
 
2.1.1. Документи з особового складу. 
2.1.1.1. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувався 41 фонд. За 2006 

рік надійшло 7 нових фондів. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 48 фондів. 
2.1.1.2. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось 1987 од. зб. з 

особового складу. За 2006 рік надійшло 546 од. зб. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 2533 од. зб. з особового складу. 
2.1.1.4. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось 1007од.зб. 

закартонованими. У 2006 році закартоновано 493 од.зб. 
Т.ч., на 01.01.07., нараховується 1500 од.зб. закартонованими, 1033 од. 

зб. зберігається у в’язках (управлінські документи та з особового складу). 
 
2.1.2. Управлінські документи (тривалого зберігання) 
2.1.2.1. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось 56 од. зб. 

управлінських документів. За 2006 рік надійшло 9 од. зб. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 65 од. зб. 
 
2.1.3. Документи тимчасового зберігання 
2.1.3.1.На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось 927 од. зб. 

тимчасового зберігання. За 2006 рік надійшло 79 од. зб. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 1006 од. зб. 
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3.Кількість і стан науково-довідкового апарату. 
3.1. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось всього 53 описи. За 

2006 рік надійшло 16 описів. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 69 описів всього. 
3.1.1. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувався 41 опис на 

документи з особового складу. За 2006 рік надійшло 7 нових описів. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 48 описів на документи з особового 

складу. 
3.1.2. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось 12 описів на 

управлінські документи (тривалого зберігання). За 2006 рік надійшло 4 нових 
описи. 

Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 16 описів на управлінські документи. 
3.1.3. За 2006 рік складено 5 описів на документи тимчасового 

зберігання. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 5 описів на документи тимчасового 

зберігання. 
3.2. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалось 45 карток  на 

документи з особового складу. За 2006 рік складено 15 карток. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 60 карток на документи з особового 

складу. 
 
4. Кількість видань у фондах науково-довідкової бібліотеки архіву. 
4.1. На 01.01.07. в Трудовому архіві нараховується 3 книги.  
4.2. На 01.01.07. в Трудовому архіві нараховується 1 комплект журналу. 
4.2.1. На 01.01.07. в Трудовому архіві нараховується 12 номерів 

журналів. 
4.3. На 01.01.06. в Трудовому архіві нараховувалась 1 підшивка газети. 

За 2006 рік надійшла 1 підшивка газети. 
Т.ч., на 01.01.07. – нараховується 2 підшивки газет. 
 
5. Кадри 
5.1. На 01.01.07. Штатна чисельність  один працівник. Вакантних посад 

немає. 
5.1.1.На 01.01.07. в Трудовому архіві держслужбовців немає. 
5.1.2. На 01.01.07. в Трудовому архіві нараховується 1 службовець. 
5.2. Працівників госпрозрахункових підрозділів немає. 
 
 
Керівник  
Трудового архіву______________________________________________ 
                                                          (підпис                             розшифрування підпису) 
28.11.06. 



 
Додаток 18 

СПИСОК ФОНДІВ 
Трудового архіву району (міста) 

станом на ________ рік 
 

№№ 
з/п 

№ 
фонду 

Назва фонду Роки Кількість 
справ 
(о/с, 

 упр., 
тимч. зб.) 

Примітки

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

За _______ рік в Трудовий архів надійшло________ фондів;_________ од. 
зб. 

 
Всього в Трудовому архіві нараховується_____ фондів;____________ од. 

зб.,  в тому числі:              
      од. зб. з особового складу ____________________; 
      од. зб. управлінських документів  
      (тривалого зберігання)_______________________; 
      од. зб. тимчасового зберігання_________________. 
 

 
Керівник  
Трудового архіву ____________________________________________________ 
                                                                          (підпис                             розшифрування підпису) 
 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 19 

КАРТКА  
ліквідованих установ, документи яких 

знаходяться у правонаступників 
 

лицьовий бік 
 

Період  діяльності  
установи  

Назва ліквідованої установи (з усіма 
перейменуваннями), її підпорядкування та 
місцезнаходження дата утворення чи 

перейменування 
дата 

ліквідації 
Кримненська машинно-тракторна станція (МТС) 

Кримненська ремонтно-технічна станція (РТС) 

Кримненська лукомеліоративна станція (ЛМС) 
с. Дубечне Заболоттівського р-ну, 
з 1959 року – Старовижівського р-ну, 
з 1963 року – Любомльського р-ну, 
з 1965 року – Ратнівського р-ну, 
з 08.12.1966 – Старовижівського р-ну  

1945 

1958 

1960 

 

 
 

1958 

1960 

1969 

 
 
зворотній бік 
 
Види документів Крайні дати 

документів 
Місцезнаходження фонду (назва 
установи, в яку передані 
документи, адреса) 

Примітки
 

Накази начальника 
МТС з особового 
складу 
 
Відомості 
нарахування 
заробітної плати 
працівникам МТС 

1949-1951,  
1953-1958 
 
 
1945, 1946, 1948, 
1950-1951,  
1953-1955,  
1957-1958 

ВАТ „Старовижівська ПМК-197”, 
смт Стара Вижівка, вул.Заводська, 58 

 
 

________//_________ 
 
 
 

 

 

Відомості 
нарахування 
заробітної плати 
працівникам РТС 
 

1958-1960 
 
 
 
 

ВАТ „Старовижівська РТП”, с.Буцин, 
Старовижівського р-ну 
 
 

 

 

Накази начальника 
ЛМС з особового 
складу 
 
Відомості 
нарахування 
заробітної плати 
працівникам ЛМС 

1960-1966,  
1968-1969 
 
 
1960-1969 

ВАТ „Старовижівська ПМК-197”, 
смт Стара Вижівка, вул.Заводська, 58 
 

 
_________//__________ 

 

Форма картки ліквідованих установ, документи яких знаходяться у правонаступників 



 
СПИСОК 

законодавчих та  нормативних актів  
 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Національний архівний фонд і архівні установи». – К., 2001. 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування». – К., 2001. 
3. Державний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни 

та визначення» ДСТУ 2732 – 94. 
4. Основні правила роботи державних архівів України, схвалено 

колегією Держкомархіву України 03.02.2004, протокол № 2. 
5. Правила работы государственных районных и городских архивов. – 

М., 1989. 
6. Наказ Держкомархіву України 16.03.2001 №16 «Про затвердження 

Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 8 травня 2001 року за № 407/5598. 

7. Наказ Держкомархіву України 20.05.2004 № 58 «Про затвердження 
примірного положення про Трудовий архів». 

8. Наказ Головархіву України від 20 липня 1998 року № 41 «Про 
затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, 
організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів», 
зареєстрований Міністерством юстиції України 17 вересня 1998 року за 
№576/3016.  

9. Наказ Держкомархіву України від 23.10.2001 № 82 «Про затвердження 
змін до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і 
підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого 
наказом Головархіву України від 20.07.98 № 41», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції 6 листопада 2001 року за № 938/6129. 

10. Наказ Держкомархіву України «Про внесення доповнень до Переліку 
типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із 
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом 
Головархіву України від 20.07.98 № 41», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
11 грудня  2001 року за № 1023/6214. 

 


