
УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

78 600, Івано-Франківської .обл., м.Косів, майдан Незалежності, 11, т. 2 46 00, т.ф.2 46 ЗО,
2 46 40, ел.адреса: rada.kosiv@gmail.com

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 грудня 2019 року 
м. Косів

№ 98-р

Про затвердження 
номенклатури справ 
районної ради на 2020 рік

З метою забезпечення належного порядку в організації та діяльності виконавчого 
апарату районної ради, дотримання державних стандартів та впорядкування 
організаційно -  розпорядчої документації:

1. Затвердити номенклатуру справ районної ради на 2020 рік (додається).

2. Здійснення діловодства та ведення справ, згідно затвердженої номенклатури, 
покласти на працівників виконавчого апарату ради.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради 
№101-р від 26.12.2018.

4. Контроль за виконання розпорядження покласти на керзчочу справами районної 
ради Барчук Роксолану Ярославівну.

Голова районноїра\

ПОГОДЖЕНО:

Л. Кулешір 

Л. Грималюк

Павло Ванджурак

є::-
р. Барчук

mailto:rada.kosiv@gmail.com


Косівська районна рада 
м. Косів
Івано-Франківська обл. анджурак

Номенклатура справ 
на 2020 рік

Індекс
справ

Заголовок справи (тому, частини) Кіль
кість
справ
(томів,
час
тин)

Термін 
зберігання 
справи (тому, 
частини) і 
номери статей 
за переліком

Пр
имі
тка

І 2 3 4 5

01-01

01 Законодавство України 
Закони України

02 Керівництво, діловодство та 
контроль за виконанням 
документів

Доки не мине 
потреба,
СТ.1 б

02-01

Укази, розпорядження Президента 
України,
Постанови, рішення Верховної Ради 
України
Постанови, розпорядження Кабінету 
Міністрів України та журнал їх 
реєстрації

Доки не мине 
потреба, 
ст. 2 б 
ст. 1 б 
ст. 3 б

02-02
Розпорядження голови обласної ради 
та журнал їх реєстрації

Доки не мине 
потреба, 
ст. 3 б

02-03 Розпорядження 3 основної діяльності Пост, 
ст. 3 а

02-04
Розпорядження про прийняття, 
переведення, заохочення, звільнення, 
сумісництво працівників

75 р. 
ст. 16 б

02-05 Розпорядження про надання відпусток 5 р.
ст. 16 б

02-06

Розпорядження про стягнення, 
відрядження працівників; з 
адміністративно господарських 
питань

5 р.
ст. 16 в

02-07
Протоколи сесій районної ради Пост, 

ст. 5



1 2 3 4 ^ " 5

02-08 Протоколи засідань президії районної 
ради

Пост. 
СТ. 5

02-09
Протокол засідань постійної комісії з 
питань бюджету та фінансів. Плани 
роботи

Пост. 
СТ. 5

02-10

Протоколи засідань постійної комісії з 
питань комунальної власності, 
підприємництва, земельних відносин, 
агропромислового розвитку та 
регуляторної діяльності. Плани роботи

Пост. 
СТ. 5

02-11 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
розвитку та інвестицій. Плани роботи

Пост. 
СТ. 5

02-12 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань туризму, спорту та молодіжної 
політики. Плани роботи.

Пост. 
СТ. 5

02-13 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань охорони навколишнього 
середовища та природокористування. 
Плани роботи

Пост. 
СТ. 5

02-14 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань законності, правопорядку, 
розвитку місцевого самоврядування, 
депутатської та інформаційної 
діяльності. Плани роботи

Пост. 
СТ. 5

02-15 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, материнства, 
дитинства та соціального захисту. 
Плани роботи

Пост. 
СТ. 5

02-16 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань будівництва, енергетики, 
транспорту, зв’язку та житлово- 
комунального господарства. Плани 
роботи

Пост. 
СТ. 5

02-17 Протоколи засідань постійної комісії з 
питань освіти, культури і духовного 
розвитку. Плани роботи

Пост. 
СТ. 5

02-18 План роботи районної ради та 
секретаріату, документи про їх 
виконання, посадові інструкції 
працівників, регламент роботи.

Пост. 
СТ. 153

02-19 Матеріали проведення семінарів, 
нарад 3 головами та секретарями

Пост. 
СТ. 7



сільських, селищних і міських рад, 
навчань депутатів

------------------ ч---------

1 2 3 4 5
02-20 Матеріали вивчення досвіду роботи 

інших регіонів
Пост.
ЕК

02-21 Заяви по наданню одноразових 
грошових допомог громадянам, які 
проживають у Косівському районі, 
документи по їх розгляду та журнал їх 
реєстрації

5 р.
ст. 320

02-22 Списки депутатів районної ради Доки не мине 
потреба ЕК

02-23 Списки відповідальних працівників 
органів місцевого самоврядування 
району, графіки проведення сесії, 
сільських, селищних і міських рад 
району.

Пост, 
ст. 525 а

02-24 Заяви, скарги депутатів районної і 
обласної рад, та журнал їх реєстрації

5 р. 
ст. ЕК

02-25 Заяви, скарги громадян з особисти х 
питань, документи по їх розгляду та 
журнал їх реєстрації

5 р.
ст. 82

02-26 Документи, що містять інформацію з 
обмеженим доступом та журнали їх 
реєстрації
1 .Журнал реєстрації вхідних 
документів 3 грифом «для службового 
користування»;
2.Журнал реєстрації вихідних та 
внутрішніх документів 3 грифом «для 
службового користування»

Доки не мине 
потреба ЕК

02-27 Описи справ постійного зберігання Пост, 
ст. 137 а

02-28 Акти про виділення документів до 
знищення

Пост, 
ст. 130

02-29 Листування з питань забезпечення 
охорони державного і громадського 
порядку, прав людини і законності 
(листування з органами міліції, 
прокуратури, суду і СБУ) та журнал їх 
реєстрації

10 р.
ЕК



02-30 Листування з центральними, 
обласними, районними та іншими 
організаціями та журнал їх реєстрації

5 р. 
ЕК

02-31 Листування з обласною радою та 
журнал їх реєстрації

5 р. 
ЕК

02-32 Листування з обласною державною 
адміністрацією та журнал їх 
реєстрації

5 р. 
ЕК

02-33 Листування з районною 
держадміністрацією та журнал їх 
реєстрації

5 р. 
ЕК

02-34 Журнал реєстрації прийому 
відвідувачів керівництвом

3 р. 
ст. 125

02-35 Журнал реєстрації запитів на 
отримання публічної інформації

5 р.
ст. 121 в

02-36 Журнал реєстрації створюваних 
документів

3 р. 
ст. 122

02-Ъ1 Журнал обліку руху печаток і 
штампів

Пост.
ЕК

02-38 Журнал обліку зустрічей з 
іноземними делегаціями, групами та 
окремими іноземцями

Доки не мине 
потреба ЕК

02-39 Номенклатура справ Пост, 
ст. 111 а

02-40 Журнал реєстрації проектів, 
розроблених інститутами 
громадського суспільства, для 
виконання яких надається фінансова 
підтримка 3 районного бюджету.

Доки не мине 
потреба ЕК



1 2 3 4 5
03 Кадри, юридичний відділ

03-01 Особові справи працівників 75 р. «В» 
ст. 493 в

03-02 Статистичні звіти Пост.
ЕК

03-03 Графіки надання відітусток, заяви, 
звернення, листування про 
використання відпусток

1р.
ст. 515

03-04 Журнал обліку видачі трудових 
книжок

50 р.
ст. 530 а

03-05 Журнал реєстрації видачі довідок про 
стаж і місце роботи та інше.

3 р. 
ст. 535

03-06 Журнал обліку видачі відряджень 3 роки (після 
закінчення 
журналу 
ст. 532)



2 3 4 5
04 Управління майном спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста району.

04-01 Рішення сесії районної ради Доки не мине 
потреба 
ст. 7а

04-02 Розпорядження Зр.
ЕК

04-03 Рішення президії районної ради Доки не мине 
потреба 
ст. 7а

04-04 Рішення місцевих рад Доки не мине 
потреба 
ст. 7а

04-05 Накази на приватизацію Пост, 
ст. 1202

04-06
!
і

Документи (акти, довідки, заяви, 
плани) про приватизацію

Пост, 
ст. 1209

1 04-07 Звіти голові районної ради 10 р.
ЕК

1 04-08 Перелік об’єктів комунальної 
власності територіальних громад 
району.

Доки не мине 
потреба ЕК

04-09 Журнал реєстрації вихідних 
документів

3 р.
ст. 122

04-10 Журнал реєстрації створюваних 
документів

Зр. 
ст. 122



1 1 2 3 4 5

05 Відділ бухгалтерського 
обліку

05-01 Штатний розпис та переліки 
змін до них

Пост, 
ст. 37 а

05-02 Кошторис адміністративно- 
господарських витрат

Пост, 
ст. 194 а

05-03 Бухгалтерські звіти:
- річний
- квартальний
- місячний

Пост, 
ст. 311 а.
Зр. ст. 311 в 
1р. ст. 311 г

05-04 Первинні документи і 
додатки до них (касові, 
банківські документи, 
повідомлення банків, 
переказні вимоги, виписки 
банків, акти про приймання, 
списання, здавання майна і 
матеріалів, квитанції і 
накладні з обліку товарно- 
матеріальних цінностей, 
авансові звіти)

Зр. 
ст. 336

За умов завершення 
ревізії

05-05 Книга нарахування 
заробітної плати

75 р. ст. 317а

05-06 Інвентарні картки та 
журнали обліку основних 
коштів

Зр. 
ст. 351

Після ліквідації 
основних коштів

05-07 Договори про матеріальну 
відповідальність

5 р. 
ст. 332

Після звільнення 
матеріально- 
відповідальної 
особи

05-08 Договори, угоди 
господарські, трудові та інші.

5 р.
ст. 3526

За умов завер
шення ревізії.

05-09 Г оловна книга Зр.
СТ.351

За умов завер
шення ревізії

05-10 Касова книга 3 р. 
СТ.351

05-11 Оборотні відомості Зр.
ст. 336

05-12 Довіреності на одержання 
грошових сум товарно- 
матеріальних цінностей

Зр. 
ст. 319




