
Україна
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення
від 14 грудня 2021 року  №298
смт. Більшівці

Про затвердження
номенклатури справ служби у
справах дітей Більшівцівської
селищної ради на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і
архівні установи», «Переліку типових документів, що створюються під час
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням термінів зберігання
документів», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від
12.04.2012 року №578/5, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою правильного ведення і забезпечення
зберігання документів, що формуються в процесі діяльності Служби у справах
дітей Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1.Затвердити номенклатуру справ служби у справах дітей Більшівцівської
селищної ради на 2022 рік (Додаток 1).

2.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на начальника
служби у справах дітей селищної ради.

Селищний голова Василь Саноцький



БІЛЬШІВЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету селищної ради
14.12. 2021 року №298

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ЗАТВЕРДЖУЮ
СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ селищний голова
на 2022 рік __________В.Саноцький

Індекс
справ
и

Заголовок справи (тому,
частини)

Кількі
сть

справ,
томів,
частин

Строк
зберігання
справи(тому,
частини) і

номери статей
за переліком

Примітка

1 2 3 4 5
01-01 Закони України, постанови

рішення та інші акти Верховної
Ради України; Укази,
розпорядження Президента
України, Постанови,
розпорядження Кабінету
Міністрів України (копії)

1 доки не мине
потреба ст1-б,

2-а, 2-б

1 Що стосуються
діяльності
організації – пост.

01-02 Накази, розпорядження, листи
Міністерства соціальної
політики України

1 доки не мине
потреба ст.3-б 1Що стосуються

діяльності
організації – пост.

01-03 Накази, розпорядження, листи
ССД ОДА та ССД РДА.

1 доки не мине
потреба ст.3-б

01-04 Розпорядження, листи голови
обласної державної адміністрації
та голови районної державної
адміністрації з питань захисту
прав та інтересів дітей

1 доки не мине
потреба ст.3-б

01-05 Програми (державні,
регіональні, місцеві) з питань
захисту інтересів дітей та заходи
щодо їх виконання.

1 Постійно ЕК

01-06 Установчі документи
(положення про ССД, посадові
інструкції, виписка з ЄДРПОУ)

1 Постійно ст.
30

надіслано і до
відома1р. після
заміни новими

01-07 Заяви,пропозиції і скарги
громадян та документи їх
розгляду

1 5р.ст.82 Заяви, звернення і
скарги громадян та
документи їх
розгляду 1 5р.ст.82



01-08 Журнал реєстрації заяв, звернень
і скарг громадян

1 1 5р.ст.124

01-09 Вхідна документація
(листування з органами
виконавчої влади, місцевого
самоврядування, органами,
установами та підприємствами)
тощо.

1 5р.ст.22,23

01-10 Журнал реєстрації вхідної
документації

1 3р. ст.122

01-11 Вихідна документація
(листування з органами
виконавчої влади, місцевого
самоврядування, органами,
установами та підприємствами)
тощо

1 5р.ст.22,23

01-12 Журнал реєстрації вихідної
документації

1 3р. ст.122

01-13 Розпорядження та доручення
селищного голови
Більшівцівської селищної ради

1 Доки не мине
потреба

01-14 Накази про відрядження 1 3р. ст.16-в

01-15 Журнал реєстрації наказів про
відрядження

1 Ст..16-а

01-16 Журнал обліку особистого
прийому громадян

3р.ст. 125

01-17 Плани роботи служби у справах
дітей ( квартальні, річні,
перспективний)

1 1р.ст 161

Постійно
ст..14-а

01-18 Звіти з питань діяльності служби
(місячні, квартальні, річні)

1 1р ст..299

01-19 Довідки, акти, приписи
контролюючих органів,
матеріали перевірок
контролюючих органів

1 5р.ст.88

01-20 Копії документів (довідки,
характеристики тощо) що
подаються до судових органів

1 3р.ст.89

01-21 Довідки про стан виховної
роботи в навчальних закладах
територіальної громади

1 3р ЕК

01-22 Облік дітей, схильних до 1 До заміни



правопорушень (списки) новими, ЕК

01-23 Акти обстеження матеріально-
побутових умов дітей

1 5р. ЕК

01-24 Накази про взяття, зняття з
обліку дітей, які перебувають в
складних життєвих обставинах

1 Постійно ЕК

01-25 Журнал реєстрації наказів про
взяття, зняття з обліку дітей, які
перебувають в складних
життєвих обставинах

1 Постійно ЕК

01-26 Журнал обліку дітей, які
перебувають у складних
життєвих обставинах

1 5р.ЕК

01-27 Журнал обліку повідомлень про
дітей, які залишились без
батьківського піклування

1 75р

01-28 Книга первинного обліку дітей,
які залишились без
батьківського піклування, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

1 75р

01-29 Накази про взяття на первинний
облік дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

1 Постійно ЕК

01-30 Журнал реєстрації наказів про
взяття на первинний облік дітей,
які залишились без
батьківського піклування, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Постійно ЕК

01-31 Особисті справи дітей сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування

1 75р

01-32 Книга обліку дітей сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, які прибули з інших
територій

1 75р

01-33 Журнал обліку нерухомого
майна дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

1 75р

01-34 Особові справи дітей, які
перебувають в складних

1 До
досягнення



життєвих обставинах повноліття

01-35 Особові справи дітей, які
перебувають в складних
життєвих обставинах, знятих з
обліку

1 3р. ЕК після зняття

01-36 Особові справи усиновлених
дітей

1 75р

01-37 Особові справи кандидатів в
усиновлювачі

1 Доки не мине
потреба

01-38 Книга обліку дітей які можуть
бути усиновлені

1 75р

01-39 Книга обліку  кандидатів в
усиновлювачі

1 75р

01-40 Книга обліку рішень про
усиновлення дітей

01-41 Акти про знищення особових
справ дітей, які перебувають в
складних життєвих обставинах
знятих з обліку

1 1р. ЕК після зняття

01-42 Журнал обліку профілактичної
роботи з дітьми та батьками

1 3р.ст.122

01-43 Журнал обліку
індивідуальнопрофілактичної
роботи з дітьми, які
притягувалися до кримінальної
відповідальності

1 3р.ст.122

01-44 Журнал обліку профілактичної
роботи в сім’ях, де було скоєно
насильство над дітьми

1 3р.ст.122

01-45 Журнал обліку проведення
рейдів

1 3р.ст.122

01-46 Журнал обліку звернень та
повідомлень про жорстке
поводження з дітьми або загрозу
його вчинення

1 3р.ст.124

01-47 Документи (інформації, довідки,
рекомендації) по проведенню
Всеукраїнського рейду «Урок» 1

1 3р.ст.123

01-48 Журнал обліку дітей, які
направлені до закладів
соціального захисту

1 3р.ст.123

01-49 Журнал обліку потенційних
опікунів, піклувальників,

1 3р.ст.



прийомних батьків, батьків –
вихователів.

01-50 Особові справи дітей, які
притягувалися до кримінальної
відповідальності. Матеріали по
кримінальних обвинуваченнях ді

1 3р.ст.123

01-51 Журнал обліку батьків, , які
притягувалися до
відповідальності
(адміністративної, кримінальної)
за невиконання батьківських
обов’язків

1 3р.ст.123

01-52 Облік неповнолітніх, які
систематично залишають сім’ю
та навчальні заклади

1 До
досягнення
повноліття

01-53 Протоколи засідань комісії з
питань захисту прав дитини
Більшівцівської селищної ради

1 Постійно
ст.14а

Книга обліку сімей патронатних
вихователів, які проживають на
території територіальної
громади та дітей, які
перебувають у них на виховані

01-54 Номенклатура справ, список
постійних кореспондентів,
індекси

1 до заміни
новими
ст.111-б

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Олександра Костів

ПОГОДЖЕНО


