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ЗМІСТ 

 Зміст 

 Загальні положення 

01 Директор  коледжу 

02 Відділ організації та контролю діловодства 

02.01 Архів коледжу 

03 Відділ кадрів 

03.01 Провідний юрисконсульт 

04 Бухгалтерія 

05  Науково-методичний відділ 

06 Навчальний відділ 

07 Відділ з практичної підготовки, працевлаштування 

випускників і міжнародного співробітництва 

08 Бібліотека 

09 Інформаційно-аналітичний відділ  

10 Відділ виховної роботи 

10.01 Паспортист 

10.02 Студентський гуртожиток 

10.03 Рада студентського самоврядування 

11 Адміністративно-господарський відділ 

11.01 Охорона праці 

12 Відділення економіки та бізнесу 

12.01 Циклова комісія економіки, управління та 

адміністрування 

13 Відділення харчових технологій та ресторанного бізнесу 

13.01 Циклова комісія харчових технологій та готельно-

ресторанної справи 

14 Відділення сфери обслуговування 

14.01 Циклова комісія туризму та соціально-гуманітарних 

дисциплін 

15 Відділення з підготовки робітничих професій, 

підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України 

16 Відбіркова комісія 

17 Профспілковий комітет 
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Загальні положення 

      Номенклатура справ Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ є обов’язковим систематизованим переліком документів, що 

створюються у всіх підрозділах коледжу, із зазначенням строків їх 

зберігання. 

     Номенклатура справ призначена для встановлення в ХТЕК КНТЕУ 

єдиного порядку формування справ незалежно від форми носія інформації, 

забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і 

видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складання описів 

справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для 

обліку справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання. 

     Порядок складання і використання номенклатури справ ХТЕК КНТЕУ 

встановлюється Правилами організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом 

Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованих 

в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 та 

Інструкцією з діловодства ХТЕК КНТЕУ. 

     При складанні номенклатури справ ХТЕК КНТЕУ використовуються 

Положення про  ХТЕК КНТЕУ, Положення про структурні підрозділи 

коледжу, структурна схема ХТЕК КНТЕУ, накази директора коледжу, штатні 

розписи, плани та звіти про роботу підрозділів, номенклатури та описи справ 

за минулі роки. Розділами в номенклатурі справ коледжу є найменування 

його структурних підрозділів. Форма номенклатури справ складається з п’яти 

граф: 

      У графі 1 номенклатури справ проставляється індекс кожної справи. 

Індекс справи структурного підрозділу складається з індексу структурного 

підрозділу коледжу та порядкового номера справи в межах підрозділу. 

     У графу 2 включаються заголовки справ, які мають чітко, у стислій 

узагальненій формі відображати склад і зміст документів справи. 

     Графа 3 заповнюється наприкінці календарного року, коли відома 

кількість сформованих томів, частин справи. 
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     У графі 4 зазначаються строки зберігання справ із посиланням на номери 

статей у Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та організацій, затвердженому Наказом Міністерства 

юстиції України 12.04.2012 №578/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 17 квітня 2012р. за №571/20884. Строки зберігання документів, 

визначені у цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. 

     Строк зберігання «Постійно» означає, що такі документи належать до 

Національного архівного фонду і підлягають довічному зберіганню. 

     Для справ, сформованих із тиражованих копій документів, 

встановлюється строк зберігання «Доки не мине потреба»  (ДМП) без 

посилання на статтю відповідного переліку документів. Відмітка «ДМП» 

також означає, що документи мають лише тривале практичне значення. 

Строк їх зберігання визначається самими підрозділами, але не може бути 

меншим одного року. 

     Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, 

який іде за роком завершення їх діловодством. Примітки «Після закінчення 

строку договору», «Після заміни новими» тощо вказують, що обчислення 

строку зберігання документів здійснюється з указаного моменту. 

     У графі 5 робляться позначки про перехідні справи, про справи, що 

ведуться в електронній формі; про посадових осіб, відповідальних за 

формування справ; про передачу справ до архіву коледжу тощо.   

     Номенклатура справ структурного підрозділу розробляється не пізніше 15 

листопада поточного року керівником підрозділу на підставі вивчення 

документів з усіх питань його діяльності  із залученням працівника, 

відповідального за діловодство у структурному підрозділі, підписується 

керівником структурного підрозділу та візується архіваріусом коледжу. 

Номенклатура справ коледжу складається службою діловодства на основі 

номенклатур справ структурних підрозділів. Методична допомога у 

складанні номенклатури справ надається архіваріусом коледжу. 

Номенклатура справ коледжу щороку не пізніше грудня підписується 

завідувачем канцелярією, візується архіваріусом, затверджується директором 

коледжу, уточнюється та вводиться в дію з 01 січня наступного календарного 

року. 
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     Протягом року структурні підрозділи забезпечують ведення номенклатур 

справ, зокрема можуть вносити в них за погодженням зі службою 

діловодства та архівом коледжу нові справи, не передбачені чинною 

номенклатурою справ. 

     Наприкінці року номенклатура справ коледжу обов’язково закривається 

підсумковим записом, що підписує завідувач канцелярією коледжу. Про 

фактичну наявність заведених за рік справ повідомляється архіваріус 

коледжу. 
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ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ                                                     Директор ХТЕК КНТЕУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО                                            _____________ Л.О.Радченко 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО                                           _________________  2021 р. 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 

на 2021 рік 

м. Харків 
 

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. Директор коледжу 

01-01 Закони, постанови, розпорядження, 

підзаконні нормативно-правові акти 

та інструктивно-методичні 

документи, що є нормативно-

правовою базою діяльності ХТЕК 

КНТЕУ  

 Доки не мине 

потреба. 

 

 

01-02 Установчі документи ХТЕК КНТЕУ  Постійно 

Ст. 30 

 

01-03 Паспорт навчального закладу  Постійно 

Ст. 541 

 

01-04 Ліцензії, сертифікати, свідоцтва, 

довідки, положення, з усіх напрямків 

діяльності коледжу та аналітичні 

документи , що є підставою 

ліцензування та акредитації.   

 Постійно 

Ст.47, 48 

 

01-05 Документи (рішення, 

протоколи,акти, баланси, висновки, 

звіти, довідки тощо) про створення, 

реорганізацію навчального закладу 

 Постійно 

Ст. 35 

 

01-06 Документи (свідоцтва, акти, 

договори) на право власності на 

землю, споруди, майно; на право 

володіння, користування, 

розпорядження майном 

 Постійно 

Ст. 87 

 

01-07 Колективний договір коледжу.   Постійно 

Ст. 395 

 

01-08 Документи комплексних перевірок 

коледжу з основних питань 

діяльності 

 Постійно 

Ст. 76-а 
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01-09 Оперативні аналітичні документи з 

основних напрямків діяльності 

коледжу 

 5р. 

 Ст. 44-б 

 

01-10 Накази директора коледжу з основної 

діяльності 

 Постійно 

Ст. 16-а 

 

01-11 Книга реєстрації наказів з основної 

діяльності 

 Постійно 

Ст. 121-а 

 

01-12 Номенклатура справ директора 

коледжу 

 3р. 

Ст. 112-в 

 

02.Відділ організації та контролю діловодства 

02-01 Закони, постанови, розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, 

що є нормативно-правовою базою 

роботи відділу 

 Доки не мине 

потреба 

 

02-02 Документи центральних і місцевих 

органів влади, органів місцевого 

самоврядування, установ і 

організацій, звернення громадян, що 

знаходяться на контролі і виконанні у 

відділі діловодства, та довідки, звіти 

про їх виконання 

 Доки не мине 

потреба 

 

02-03 Положення про відділ організації та 

контролю діловодства 

 Постійно 

Ст. 39 

 

02-04 Журнал реєстрації розпоряджень 

директора коледжу 

 Постійно 

Ст. 121 

 

02-05 Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

Вхідні документи (службові листи, 

довідки, запити,інформація, 

повідомлення, телеграми).  

 3р. 

Ст. 122 

 

02-06 Журнал реєстрації вихідних 

документів. 

Вихідні документи  

 

 

3р. 

Ст. 122 

 

02-07 Журнал реєстрації довідок  3р. 

 Ст. 535 

 

02-08 Журнал обліку ревізій і перевірок  5р. 

 Ст. 86 

 

02-09 Акти приймання-передавання 

документів 

 Постійно 

Ст. 130 

 

02-10 Посадові інструкції працівників 

відділу організації та контролю 

діловодства 

 5р. 

 Ст. 43 

Після заміни 

новими 

02-11 Номенклатура справ коледжу  5р.  

Ст. 112а 

Після заміни 

новою та за умови 

складення 
зведених описів 

справ 

02-12 Номенклатура справ відділу 

організації та контролю діловодства 

 3р. 

 Ст.112в. 

Після заміни 

новою та за умови 
передавання справ 

до архівного 

підрозділу 
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02.01. Архів коледжу 

02.01-01 Закони, постанови, розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, 

що є нормативно-правовою базою 

роботи архіву 

 Доки не мине 

потреба 

 

02.01-02 Положення про архів коледжу  Постійно 

Ст. 39 

 

02.01-03 Справи фонду (історичні довідки до 

фондів, акти приймання-передавання 

документів від структурних 

підрозділів та на державне 

зберігання, акти про виділення 

документів до знищення, про нестачу 

і непоправні пошкодження 

документів) 

 Постійно 

Ст. 130 

 

02.01-04 Акти, довідки перевірок архівними 

установами стану діловодства та 

архівної справи 

 5р. 

Ст. 77 

 

02.01-05 Описи справ постійного зберігання  Постійно 

Ст. 137 

 

02.01-06 Описи справ тривалого (понад 10 р) 

зберігання 

 3р. 

Ст. 137 

Після знищення 
справ 

02.01-07 Описи справ з особового складу  Постійно 

 Ст. 137 

 

02.01-08 Особові справи звільнених 

співробітників коледжу 

 75р. 

Ст. 493-в 

Після закінчення 

календарного року 
передаються 

відділом кадрів 

02.01-09 Особові справи студентів, що 

закінчили коледж 

 75р. 

Ст. 494-а 

Після закінчення 
навчання 

передаються 

відділом кадрів 

02.01-10 Особові справи студентів, що були 

відраховані з коледжу 

 75р. 

Ст. 494-а 

Після закінчення 
календарного року 

передаються 

відділом кадрів 

02.01-11 Оригінали особових документів 

(атестати, дипломи, трудові книжки)  

 До запитання, 

не затребувані 

– не менше 

 50 р. 

Ст. 508 

 

02.01-12 Матеріали засідань ДЕК (протоколи, 

відомості, звіти) 

 75р. 

Ст. 570 

Після закінчення 

навчального року 

передаються 
відділеннями 

коледжу 

02.01-13 Дипломні роботи студентів  5р. 

Ст. 569 

Після закінчення 

навчального року 
передаються 

відділеннями 

коледжу 

02.01-14 Матеріали роботи відбіркової комісії  10р. 

Ст. 547-а 

Після зарахування 

студентів на 

навчання 
передаються 

відбірковою 

комісією 

02.01-15 Журнал надходження і вибуття 

документів з архіву 

 До ліквідації 

організації 
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Ст. 139 

02.01-16 Журнали реєстрації видачі дипломів, 

свідоцтв, посвідчень 

 75р. 

Ст. 531-а 

 

02.01-17 Журнал реєстрації видачі документів 

з архіву 

 1р. 

Ст. 140 

Після закінчення 

журналу та 
повернення 

документів до 

архіву 

02.01-18 Посадові інструкції архіваріуса  5р. 

Ст.43 

Після заміни 
новими 

02.01-19 Номенклатура справ ХТЕК КНТЕУ  5р. 

Ст. 112-а 

Після заміни 
новими та за умови 

складення 

зведених описів 
справ 

02.01-20 Номенклатура справ архіву коледжу  3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни 

новою 

03.Відділ кадрів 

03-01 Закони, постанови, розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, 

що є нормативно - правовою базою 

роботи з кадрами та організації 

роботи відділу кадрів (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

03-02 Положення про відділ кадрів  Постійно   

Ст. 39 

 

03-03 Річний (на календарний рік) та 

поточні плани роботи відділу кадрів. 

 1р. 

Ст. 161, 299 

 

03-04 Накази директора з кадрових питань 

(особового складу) (про прийняття на 

роботу, переміщення за посадою, 

переведення на іншу роботу, 

сумісництво, звільнення;атестація, 

підвищення кваліфікації, стажування; 

підвищення категорії (розряду); зміна 

біографічних даних; заохочення 

(нагородження, преміювання), оплата 

праці, нарахування різних надбавок, 

доплат, матеріальної допомоги; всі 

види відпусток працівників з 

важкими, шкідливими та 

небезпечними умовами праці, 

відпусток щодо догляду за дитиною, 

відпусток за власний рахунок; 

довгострокові відрядження в межах 

України та за кордон). 

 75р. 

Ст. 16-б. 

 

03-05 Документи до наказів з особового 

складу (листки з обліку кадрів, 

подання, доповідні і пояснювальні 

записки, довідки, обхідні листи), що 

не увійшли до складу особових справ 

 3р.  

 Ст. 491 

 

03-06 Журнал реєстрації наказів директора 

з кадрових питань 

 75р.  

 Ст. 592 
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03-07 Накази директора про надання  

щорічних оплачуваних відпусток та 

відпусток у зв’язку з навчанням 

 5р.  

 Ст. 16-б 

 

03-08 Накази директора про відрядження  5р.  

 Ст. 16-б 

Короткострокові в 

межах України і за  
кордон 

03-09 Журнал реєстрації наказів про 

надання відпусток  

 5р. 

  Ст. 121-б 

 

03-10 Журнал реєстрації наказів про 

відрядження 

 5р.   

Ст.121-б 

 

03-11 Річний статистичний звіт про 

чисельний склад студентів 

 Постійно 

Ст. 302-б 

 

03-12 Накази директора про рух студентів 

(копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

03-13 Статистичні звіти з основних видів 

діяльності 

    - річні 

    - квартальні 

  

 

Постійно 

3р. 

Ст. 302 

 

03-14 Особові справи працівників коледжу  75р. 

  Ст. 493-в 

Довідки з місця 

проживання, 
медичні довідки та 

ін. документи 

другорядного 

значення – 3р. 

після звільнення 

03-15 Особові справи працівників коледжу 

(сумісників) 

 75р.  

 Ст. 495 

Документи 

(анкети, копії 
дипломів, заяви, 

дозволи), що є 

підставою для 
наказів з кадрових 

питань (особового 

складу) -3р. 

03-16 Особові картки працівників коледжу 

(у  тому числі тимчасових і тих, що 

працюють за сумісництвом) 

 75р.   

Ст. 499 

Після звільнення 

03-17 Особові справи студентів денної та 

заочної форми навчання 

 75р.   

Ст. 494-а 

Після закінчення 
навчання 

передаються до 

архіву коледжу. 

03-18 Списки студентів денної та заочної 

форм навчання 

 10р.   

Ст. 525-є 

 

03-19 Книга обліку видачі дипломів  75р.  

 Ст. 531-а 

Після закінчення 

навчального року 
передається до 

архіву коледжу 

03-20 Трудові книжки працівників коледжу  До запитання, 

не затребувані 

– не менше  

50 р.  

Ст. 508 

 

03-21 Журнали обліку видачі трудових 

книжок 

 50р.  

 Ст. 530-а 

 

03-22 Журнал обліку осіб, нагороджених 

державними нагородами, почесними 

званнями, преміями 

 Постійно 

Ст. 658 
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03-23 Протоколи засідань комісії з 

соціального страхування 

 

 

5р.  

 Ст. 711 

 

03-24 Графіки надання відпусток, заяви, 

відомості про використання 

відпусток працівниками коледжу 

 1р.  

 Ст. 515 

 

03-25 Журнал реєстрації листків 

непрацездатності 

 3р.  

 Ст. 739 

Після закінчення 
журналу 

03-26 Табелі виходу працівників на роботу  1р.   

Ст. 408 

 

03-27 Журнал реєстрації обліку робочого 

часу 

 1р.  

 Ст. 1037 

 

03-28 Документи (списки, картотеки, 

журнали) обліку 

військовозобов’язаних працівників 

коледжу 

 3р.   

Ст. 670 

Після звільнення 

03-29 Журнал обліку видачі довідок 

працівникам 

 3р.  

 Ст. 535 

 

03-30 Акти приймання-передавання 

документів 

 Постійно 

Ст. 130 

 

03-31 Посадові інструкції працівників 

коледжу 

 5р.   

Ст. 43 

Після заміни 

новими 

03-32 Посадові інструкції працівників 

відділу кадрів 

 5р.   

Ст. 43 

Після заміни 
новими 

03-33 Номенклатура справ відділу кадрів  3р.  

Ст. 112-в 

Після заміни 

новою та за умови 

передавання справ 
до архіву коледжу 

03.01. Провідний юрисконсульт 

03.01-01 Закони,підзаконні нормативно-

правові акти , постанови, 

розпорядження та інструктивно-

методичні документи, що є 

нормативно-правовою базою 

діяльності коледжу та організації 

роботи юрисконсульта 

 Доки не мине 

потреба 

 

03.01-02 Документи (постанови, рішення, 

приписи, акти, висновки, запити, 

довідки) з питань дотримання норм 

законодавства, вирішення 

конфліктів, спорів та інших правових 

питань 

 5р. ЕПК  

Ст. 88 

 

03.01-03 Копії документів (позовні заяви, 

акти, доручення, апеляційні скарги, 

довідки, доповідні записки тощо), що 

подаються до судових органів; копії 

рішень, ухвал, постанов 

 3р.  

Ст. 89 

Після прийняття 
рішення 

03.01-04 Документи (огляди, довідки, 

доповідні записки, відомості, листи), 

про організацію та стан правової 

роботи 

 5р. ЕПК  

Ст. 92 
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03.01-05 Журнал обліку  претензій та позовів  3р.  

Ст. 107 

 

03.01-06 Книги записів юридичних 

консультацій 

 3р. 

Ст. 108 

 

03.01-07 Листування з правових питань, у 

тому числі про роз’яснення 

законодавства 

 3р.  

Ст. 96 

 

03.01-08 Листування про виконання вироків, 

рішень, ухвал судових органів 

 3р.  

Ст. 100 

У частині виконання 

фінансовими 
органами 

відшкодування 

збитків або виплати 

компенсації за 

конфісковане майно-

пост. 

03.01-09 Листування про адміністративні 

стягнення 

 1р.  

Ст. 101 

 

03.01-10 Посадова інструкція юрисконсульта  5р.  

Ст. 43 

Після заміни новою 

03.01-11 Номенклатура справ юрисконсульта  3р.  

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

04.Бухгалтерія 

04-01 Закони, постанови, розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, 

що є нормативно-правовою базою 

планово-фінансової діяльності 

коледжу, ведення бухгалтерського 

обліку та організації роботи 

бухгалтерії 

 Доки не мине 

потреба 

 

04-02 Документи центральних і місцевих 

органів влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, , що 

знаходяться на контролі і виконанні в 

бухгалтерії. 

 Доки не мине 

потреба 

 

04-03 Положення про бухгалтерію  Постійно  

Ст.39 

 

04-04 Накази директора коледжу з 

фінансово-господарських питань 

(копії) 

 

 

Доки не мине 

потреба 

 

04-05 Річний (на календарний рік) та 

поточні плани роботи бухгалтерії та 

звіти про їх виконання 

 1р. 

Ст. 161, 299 

 

04-06 Накази директора коледжу з 

особового складу викладачів і 

співробітників (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

04-07 Накази директора коледжу з 

особового складу студентів (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

04-08 Тимчасові і постійні кошториси по 

загальному і спеціальному фондах 

 Постійно 

Ст. 193 

 

04-09 Зміни до кошторисів видатків по 

загальному фонду і спецкоштам 

 Постійно 

Ст. 193 
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коледжу 

04-10 Головна книга  3р.  

 Ст. 351 

Після закінчення 

ревізії 

04-11 Фінансова звітність з примітками до 

неї: 

    - зведена річна 

    - квартальна 

    - місячна 

 

 

 

 

 

 

Постійно   

3р.   

1р.   

Ст. 311 

 

04-12 Бухгалтерські звіти і баланси, 

документи до них: 

    - річні 

    - квартальні 

  

 

Постійно  

3р. 

Ст. 312, 313   

 

04-13 Звіти (відомості) про нарахування та 

перерахування страхових внесків на 

державне та недержавне соціальне 

страхування (пенсійне, на випадок 

безробіття, у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю тощо): 

    - річні 

    - квартальні 

  

 

 

 

 

Постійно  

3р.   

Ст. 322 

 

04-14 Фінансово-бухгалтерські звіти інші  3р.  

 Ст.323, 324 

 

04-15 Штатні розписи та переліки змін до 

них 

 Постійно 

Ст. 37-а 

 

04-16 Тарифікаційні списки педагогічних 

працівників коледжу 

 25р.  

 Ст. 415 

 

04-17 Картки особових рахунків 

працівників коледжу 

 75р.  

 Ст. 317-а 

 

04-18 Розрахунково-платіжні відомості 

нарахування заробітної плати 

працівникам коледжу 

 75р. 

  Ст. 317-а 

 

04-19 Розрахунково-платіжні відомості 

нарахування стипендії студентам 

 75р.  

 Ст. 317-а 

 

04-20 Розрахунково-платіжні відомості 

одержувачів державної допомоги 

 5р.   

Ст. 317-б 

Після завершення 
виплати допомоги 

04-21 Відомості про застраховану особу, 

що підлягає загальнообов’язковому 

державному соціальному 

страхуванню (персоніфікований 

облік) 

 75р. 

Ст. 678 

 

04-22 Договори, угоди, господарські акти і 

документи до них 

 3р. 

 Ст.330 

Після закінчення 

строку дії договору. 

Після завершення 

ревізії. 

04-23 Договори про повну матеріальну 

відповідальність 

 3р.  

Ст. 332 

Після звільнення 

матеріально 
відповідальної особи 

04-24 Договори про підготовку фахівців з 

вищою освітою на умовах повного 

 

 5р.  

Ст. 543 

Після закінчення 
строку дії договору 
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відшкодування витрат на навчання 

04-25 Листки непрацездатності  3р.  

Ст. 716 

 

04-26 Документи про виплату допомоги, 

оплату листків непрацездатності 

 3р. 

 Ст. 320 

 

04-27 Виконавчі листи  Доки не мине 

потреба 

Ст. 329 

Не менше 5 років 

04-28 Табелі обліку робочого часу  1р.  

Ст. 408 

 

04-29 Первинні документи і додатки до 

них, що фіксують факт виконання 

господарських операцій і стали 

підставою для записів у регістрах 

бухгалтерського обліку та 

податкових документах (касові, 

банківські документи, ордери, 

повідомлення і виписки банків, 

корінці квитанцій, акти про 

приймання, здавання і списання 

майна, накладні з обліку товарно-

матеріальних цінностей, авансові 

звіти тощо) 

 3р.  

Ст. 336 

Після завершення 

ревізії 

04-30 Податкові накладні  3р. 

 Ст. 338 

Після завершення 

ревізії 

04-31 Облікові регістри (меморіальні 

ордери, оборотні відомості, 

інвентарні картки, розроблювальні 

таблиці тощо) 

 3р. 

 Ст. 351 

Після завершення 

ревізії 

04-32 Книги реєстрації договорів  3р. 

 Ст. 352-в 

Після закінчення 

строку дії останнього 
договору. 

Після завершення 

ревізії 

04-33 Книги реєстрації доручень  3р. 

 Ст. 352-г 

Після завершення 
ревізії 

04-34 Документи про сплату податків і 

зборів (обов’язкових платежів) 

 

 

5р.ЕПК  

Ст. 267 

 

04-35 Документи про інвентаризацію та 

облік майна, товарно-матеріальних 

цінностей 

 3р.  

Ст. 345 

Після завершення 
ревізії 

04-36 Документи перевірок фінансовими 

органами сплачення податків 

 5р. 

 Ст.341 

 

04-37 Акти перевірок каси  5р. 

 Ст. 341 

 

04-38 Акти документальних ревізій і 

перевірок фінансово-господарської 

діяльності 

 5р. 

 Ст. 341 

 

04-39 Листування з питань оподаткування  5р. 

 Ст. 288 
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04-40 Листування про фінансово-

господарську діяльність 

 3р. 

 Ст. 349 

 

04-41 Акти приймання-передавання 

документів 

 Постійно 

Ст. 130 

 

04-42 Вхідні  та вихідні документи 

(службові листи, довідки, запити, 

звіти, інформація, повідомлення)з 

питань компетенції бухгалтерії 

 3р.  

Ст. 122 

 

04-43 Посадові інструкції працівників 

бухгалтерії 

 5р. 

 Ст. 43 

Після заміни новими 

04-44 Номенклатура справ бухгалтерії  3р. 

 Ст. 112-в 

Після заміни новою 
та за умови 

передавання справ до 

архіву коледжу 

05. Науково-методичний відділ 

05-01 Нормативно-правові документи 

МОНУ,  Департаменту освіти і науки 

ХОДА, що є базою організації 

науково-методичної роботи в 

коледжі 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-02 Нормативні документи КНТЕУ з 

питань організації науково-

методичної роботи 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-03 Положення про науково-методичний 

відділ 

 Постійно 

Ст. 39 

 

05-04 Накази, розпорядження директора, 

заступника директора коледжу з  

науково-методичної роботи (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-05 Установчі документи ХТЕК КНТЕУ 

(положення про коледж, правила 

внутрішнього розпорядку,ліцензія, 

сертифікати спеціальностей) (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-06 Нормативні документи КМУ, МОНУ, 

плани та методичні матеріали 

проведення ліцензування та 

акредитації спеціальностей коледжу 

 5р. ЕПК 

Ст. 44-б 

 

05-07 Положення, що забезпечують 

освітній процес 

 До заміни 

новими 

Ст. 20-б 

 

05-08 Документи з організаційної 

структури коледжу 

 Постійно 

Ст. 39 

 

05-09 Положення про структурні 

підрозділи коледжу (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-10 Протоколи і постанови засідань 

Педагогічної ради 

 Постійно 

Ст. 14-а 

 

05-11 Протоколи і постанови засідань 

Методичної ради 

 Постійно 

Ст. 14-а 

 

05-12 Протоколи засідань 

Адміністративної ради 

 Постійно 

Ст. 14-а 
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05-13 Річні плани роботи коледжу  Постійно 

Ст. 157-а 

 

05-14 Календарні (оперативні) плани з усіх 

напрямів діяльності коледжу та його 

структурних підрозділів 

 Доки не мине 

потреба 

Ст. 162 

 

05-15 Звіти про діяльність ХТЕК КНТЕУ: 

    - річні 

    - піврічні 

    - місячні 

 

 

 

 

 

Постійно  

5р.   

1р.   

Ст. 296 

 

05-16 Освітні програми, пояснювальні 

записки до навчальних планів 

спеціальностей: 

    - за місцем розроблення і 

затвердження 

    -в інших організаціях 

  

 

 

Постійно 

 

1р. 

Ст. 553 

Після заміни новими 

05-17 Робочі навчальні плани 

спеціальностей, копії навчальних 

планів спеціальностей коледжу: 

    - на весь період навчання 

    - річні 

  

 

 

Постійно 

Постійно 

Ст. 552-а 

За місцем складення, 
в інших організаціях 

-ДМП 

05-18 Матеріали до організації та 

проведення науково-методичних 

заходів коледжу 

 Постійно 

Ст. 1298 

 

05-19 Плани та методичні матеріали 

проведення відкритих занять 

викладачами коледжу 

 5р. ЕПК 

Ст. 562 

 

05-20 Інформаційні листи про конференції, 

семінари тощо 

 5р.  

 Ст. 18-б 

 

05-21 Документи з науково-дослідної 

роботи коледжу 

 5р.   

Ст. 1273 

Після закриття 
наукової теми 

05-22 Списки та ксерокопії наукових праць 

викладачів 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-23 Плани, звіти, методичні матеріали до 

проведення занять Школи молодого 

викладача «Пошук» 

 5р. 

  Ст. 562 

 

05-24 Матеріали щодо узагальнення 

педагогічного досвіду викладачів 

 5р.  

 Ст.562 

 

05-25 Документи про підвищення 

кваліфікації (стажування) викладачів 

коледжу 

 

 

5р.  

 Ст.512 

 

05-26 Матеріали засідань Атестаційної 

комісії коледжу 

 5р. 

 Ст.636 

 

05-27 Заяви педагогічних працівників на 

атестацію 

 5р.  

 Ст. 638 

 

05-28 Копії атестаційних листів викладачів  Доки не мине 

потреба 
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05-29 Матеріали до аналізу рейтингу 

викладачів коледжу 

 Доки не мине 

потреба 

 

05-30 «Часопис коледжу» - інформаційні 

матеріали про ключові події з історії 

коледжу 

 Постійно 

Ст. 60 

 

05-31 Журнал відвідування занять Школи 

молодого викладача «Пошук» 

 5р.   

Ст. 590 

 

05-32 Журнал відвідування відкритих 

занять викладачів 

 5р.  

 Ст.590 

 

05-33 Журнал контролю проведення занять 

викладачами коледжу 

 До заміни 

новим 

 

 

 

05-34 Вхідні та вихідні документи (листи, 

звіти, інформація,повідомлення) 

 3р.  

 Ст.122 

 

05-35 Посадові інструкції співробітників 

науково-методичного відділу 

 5р.   

Ст.43 

Після заміни новими 

05-36 Номенклатура справ науково-

методичного відділу 

 3р.  

 Ст.112-в 

Після заміни новою 

та за умови 

передавання справ до 
архіву коледжу 

06. Навчальний відділ 

06-01 Нормативно-правові документи 

МОНУ, департаменту освіти і науки 

ХОДА, що є базою організації 

навчального процесу 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-02 Накази, розпорядження, постанови, 

листи КНТЕУ з питань організації 

навчального процесу 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-03 Положення про навчальний відділ  Постійно  

 Ст. 39 

 

06-04 Накази, розпорядження директора, 

заступників директора коледжу, що 

стосуються здійснення освітнього 

процесу (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-05 Накази директора коледжу про 

прийняття на роботу,переведення, 

звільнення з роботи, відпустки, 

відрядження педагогічних 

працівників (копії). Протоколи 

засідань комісії з соціального 

страхування (в разі хвороби 

педагогічних працівників) (копії). 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-06 Навчальні та робочі навчальні плани 

усіх спеціальностей коледжу (копії 

на електронних носіях) 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-07 Картки планування педагогічного 

навантаження викладачів навчальний 

рік 

 5р. 

Ст. 630 

 

06-08 Журнали обліку годин навчальної 

роботи викладачів (денної та заочної 

форм навчання) 

 5р. 

Ст. 630 
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06-09 Журнал замін у розкладі занять  5р. 

Ст. 630 

 

06-10 Графіки навчального процесу (денної 

та заочної форм навчання) 

 1р. 

Ст. 586 

 

06-11 Розклад занять (денної та заочної 

форм навчання) 

 1р. 

Ст. 586 

 

06-12 Розклад семестрових екзаменів  1р. 

Ст. 586 

 

06-13 Розклад кваліфікаційних екзаменів 

для проведення атестації студентів 

денної та заочної форм навчання 

 1р. 

Ст. 586 

 

06-14 Журнал обліку навчальних годин (в 

електронному вигляді) 

 До заміни 

новим 

 

06-15 Відомості на погодинну оплату 

роботи викладачів (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

06-16 Вхідні та вихідні документи (листи, 

звіти, інформація, повідомлення) 

 3р. 

Ст. 122 

 

06-17 Посадові інструкції завідувача та 

секретаря навчального відділу 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

06-18 Номенклатура справ навчального 

відділу 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

07. Відділ з практичної підготовки, працевлаштування випускників  

і міжнародного співробітництва 

07-01 Нормативно-правові документи 

МОНУ, департаменту освіти і науки 

ХОДА, що є базою організації 

практики студентів, профорієнтації 

випускників та міжнародного 

співробітництва коледжу 

 Доки не мине 

потреба 

 

07-02 Положення про відділ  Постійно  

 Ст. 39 

 

07-03 Накази директора коледжу з питань 

організації практики, 

профорієнтаційної роботи з 

випускниками навчального закладу, 

міжнародного співробітництва (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

07-04 Річний план роботи відділу  1р.  

Ст. 161 

 

07-05 Договори, угоди про проведення 

практики студентів 

 5р.  

Ст. 543 

 

07-06 Документи (заявки, плани, програми, 

списки, графіки, листи) про 

проведення практики (навчальної, 

виробничої та ін.) 

 1р.  

Ст. 594 

 

07-07 Документи (умови, накази, програми, 

листи тощо) проведення міжнародних 

конкурсів 

 5р.  

Ст. 588 

 

07-08 Вхідні та вихідні документи (листи, 

довідки, запити, звіти, інформація, 

 3р.  

Ст. 122 
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повідомлення) з питань компетенції 

відділу 

07-09 Посадові інструкції працівників 

відділу 

 5р.  

Ст. 43 

Після заміни новими 

07-10 Номенклатура справ відділу з 

практичної підготовки, профорієнтації 

випускників навчального закладу і 

міжнародного співробітництва 

 3р.  

Ст. 112-в 

 

08. Бібліотека 

08-01 Закони, постанови,розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, 

що є нормативно-правовою базою 

організації бібліотечної справи та 

роботи бібліотеки 

 Доки не мине 

потреба 

 

08-02 Положення про бібліотеку  Постійно  

Ст. 39 

 

08-03 Накази директора коледжу з питань 

організації роботи бібліотеки(копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

08-04 Річний план роботи бібліотеки (План 

комплектування бібліотечного фонду 

(БФ) і довідково - інформаційного 

фонду (ДІФ) 

 5р.  

Ст. 799 

 

08-05 Довідки про роботу бібліотеки і ДІФ  3р.  

Ст. 800 

 

08-06 Інвентарні книги обліку БФ і ДІФ  До ліквідації 

бібліотеки 

Ст. 805 

 

08-07 Книги сумарного обліку БФ  До ліквідації 

бібліотеки  

Ст. 806 

 

08-08 Щоденники роботи бібліотеки  3р.  

Ст. 804 

 

08-09 Картотеки періодичних видань  До ліквідації 

бібліотеки 

Ст. 807 

 

08-10 Супровідні документи(накладні, 

описи, списки) на літературу, що 

надходить до бібліотеки (копії) 

 До ліквідації 

бібліотеки 

Ст. 808 

Оригінали 
знаходяться в 

бухгалтерії 

08-11 Книги обліку літератури, загубленої 

читачами, і тієї, що прийнята замість 

неї 

 3р.  

Ст. 809 

 

08-12 Акти списання книг  10р.  

Ст. 812 

 

08-13 Каталоги книг   До ліквідації 

бібліотеки  

Ст. 817 

 

08-14 Формуляри читачів  Доки не мине 

потреба  

Ст. 825 
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08-15 Каталоги формулярів читачів  3р.  

Ст. 826 

Після перереєстрації 

читачів і повернення 
книг 

08-16 Вхідні та вихідні документи з питань 

роботи бібліотеки 

 3р. 

Ст. 815 

 

08-17 Посадові інструкції працівників 

бібліотеки 

 5р.  

Ст. 43 

Після заміни новими 

08-18 Номенклатура справ бібліотеки  3р.  

Ст. 112-в 

Після заміни новою 
та за умови 

передавання справ до 

архіву коледжу 

09. Інформаційно-аналітичний відділ 

09-01 Положення про діяльність підрозділу 

ХТЕК КНТЕУ (копія) 

 Доки не мине 

потреба 

 

09-02 Електронні бази та банки даних 

науково-технічної інформації 

(ЄДЕБО) 

 Доки не мине 

потреба 

 

09-03 Посадові інструкції працівників 

відділення 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

09-04 Номенклатура справ інформаційно-

аналітичного відділу 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 

передавання справ до 
архіву коледжу 

10. Відділ виховної роботи 

10.01 Паспортист 

10.01-01 Картки реєстрації особи (Ф.А) 

мешканців гуртожитку 

 Постійно  

Ст. 786 

До державних архівів 
надходять через 75р. 

09.03-02 Журнал обліку карток реєстрації особи  Постійно 

Ст. 786 

 

09.03-03 Журнал реєстраційного обліку  5р. 

Ст. 787 

 

09.03-04 Журнал зняття з реєстраційного обліку  5р. 

Ст. 787 

 

09.03-05 Ордери на жилу площу в гуртожитку  _ 

Ст. 762 

До кінця користуван. 

житловою площею 

09.03-06 Номенклатура справ паспортиста  3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

10.02.   Студентський гуртожиток 

10.02-01 Закони, постанови, розпорядження  та 

інструктивно-методичні документи, що 

є  нормативно-правовою базою роботи 

гуртожитку 

 Доки не мине 

потреба 

 

10.02-02 Положення про студентський 

гуртожиток 

 Постійно  

Ст. 39 

 

10.02-03 Накази директора коледжу про 

поселення у гуртожиток (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

10.02-04 Списки, журнал обліку студентів, що 

проживають у гуртожитку 

 - 

Ст. 765 

 

10.02-05 Посадові інструкції працівників 

гуртожитку 

 5р.  

Ст. 43 

Після заміни новими 
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10.02-06 Номенклатура справ студентського 

гуртожитку 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

10.03.  Рада студентського самоврядування 

10.03-01 Закони, постанови та інструктивно-

правові документи, що є  нормативно-

правовою базою організації роботи 

студентської ради 

 Доки не мине 

потреба 

 

10.03-02 Накази директора коледжу з питань 

організації роботи студентської ради 

(копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

10.03-03 Положення про студентську раду 

ХТЕК КНТЕУ 

 Постійно 

Ст. 39 

 

10.03-04 Списки та розподіл обов’язків членів 

студентської ради. Списки 

студентського активу груп, відділень 

 10р. 

Ст. 525-є 

 

10.03-05 Річний та поточний плани роботи 

студентської ради і звіти про їх 

виконання 

 5р. 

Ст. 160 

 

10.03-06 Протоколи засідань студентської ради 

та документи до них 

 3р. 

Ст. 604 

 

10.03-07 Документи  (довідки, доповідні 

записки, звіти, відомості, листи) з 

питань організації дозвілля  та 

залучення до спортивно-масової 

роботи студентів коледжу 

 5р. ЕПК 

Ст. 796 

 

10.03-08 Документи (запити, звіти, листи, 

довідки, повідомлення та ін.) з питань 

організації роботи студентської ради 

 3р. 

Ст. 122 

 

10.03-09 Номенклатура справ ради 

студентського самоврядування 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 

передавання справ до 
архіву коледжу 

11. Адміністративно-господарський відділ 

11-01  Закони, постанови, розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, що 

є нормативно-правовою базою роботи 

адміністративно-господарського 

відділу 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

11-02 Документи центральних і місцевих 

органів влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій, що знаходяться на 

контролі і виконанні в 

адміністративно-господарському 

відділі, та інформація, звіти про їх 

виконання 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

11-03 Положення про адміністративно-

господарський відділ 

 Постійно 

Ст. 39 

 

11-04 Накази директора коледжу з 

адміністративно-господарських питань 

(копії) 

 5р. 

Ст. 16-в 
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11-05 Річні плани щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази коледжу 

 1р.  

Ст. 161 

 

11-06 Річні звіти про матеріально-технічне 

постачання коледжу 

 Постійно 

Ст. 296 

 

11-07 Протоколи засідань уповноваженої 

особи 

 Постійно 

Ст. 14 

 

11-08 Документи з питань матеріально-

технічного забезпечення діяльності 

коледжу (придбання та витрачання 

господарського приладдя, 

канцелярських товарів, витратних 

матеріалів, оплату послуг зв’язку та 

інших адміністративно-господарських 

витрат) 

 1р. 

Ст. 1031 

 

11-09 Журнали відбитків і зліпків печаток і 

штампів 

 Постійно 

Ст. 1033 

 

11-10 Паспорти будівлі та обладнання  5р. 

Ст. 1038 

Після ліквідації 

основних засобів 

11-11 Паспорти транспортних засобів  До списання 

транспорт-

них засобів 

Ст. 1079 

 

11-12 Документи (відомості, акти, листи) про 

технічний стан і огляд транспортних 

засобів 

 3р. 

Ст.1078 

 

11-13 Документи (акти, огляди, довідки) про 

перевірку готовності коледжу до 

нового навчального року 

 3р. 

Ст. 1048, 

1053 

 

11-14 Документи про підготовку будівель до 

зими та опалювального сезону 

 3р. 

Ст. 1054 

 

11-15 Документи (заяви, висновки, 

пояснювальні записки, акти) про стан 

житлово-комунального обслуговування 

 5р. 

Ст. 1617 

 

11-16 Документи (акти, довідки, плани, звіти) 

про пожежно-технічні обстеження і 

перевірки 

 3р. 

Ст. 1179 

 

11-17 Вхідні і вихідні документи  (службові 

листи, довідки, акти, звіти, 

повідомлення, телеграми) з напрямів 

діяльності заступника директора 

коледжу з адміністративно-

господарської роботи 

 3р.  

Ст. 112 

 

11-18 Посадові інструкції працівників 

адміністративно-господарського 

відділу 

 5р. 

Ст.43 

Після заміни новими 

11-19 Номенклатура справ адміністративно-

господарського відділу 

 

 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 
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11.01 Охорона праці 

11.01-01 Накази та розпорядження директора 

коледжу з питань охорони праці та 

техніки безпеки (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

 

11.01-02 Положення про службу охорони праці 

коледжу 

 Постійно 

Ст. 39 

 

11.01-03 Правила,інструкції, методичні вказівки 

та рекомендації з техніки безпеки, 

пожежної безпеки, цивільної оборони 

 До заміни 

новими 

 

11.01-04 Плани заходів з поліпшення умов праці 

та документи (акти, довідки, відомості)  

про їх виконання) 

 5р. 

Ст. 433 

 

11.01-05 Акти,приписи з техніки безпеки; 

документи (довідки, звіти, доповідні 

записки) про їх виконання 

 5р. 

Ст. 437 

 

11.01-06 Документи (акти, висновки, протоколи) 

про розслідування причин нещасних 

випадків на робочому місці 

 45р. 

Ст. 453 

Пов’язані із 

значними 
матеріальними 

збитками та 

людськими жертвами 
– пост 

11.01-07 Журнал реєстрації нещасних випадків 

невиробничого характеру 

 45р. 

Ст. 477 

Після закінчення 

журналу 

11.01-08 Документи (плани, звіти, довідки, 

відомості) про забезпечення пожежної 

безпеки та виконання планів з 

цивільної оборони в коледжі 

 5р. 

Ст. 1177, 

1192 

 

11.01-09 Документи (акти, плани, довідки, звіти, 

відомості) про пожежно - технічні 

обстеження і перевірки 

 3р. 

Ст. 1179 

 

11.01-10 Плани-схеми дій особового складу у 

надзвичайних ситуаціях 

 Доки не 

мине 

потреба  

Ст. 1193 

 

11.01-11 Журнали реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці 

 10р. 

Ст. 481, 482 

Після закінчення 
журналу 

11.01-12 Листування з питань охорони праці  5р. 

Ст. 466 

 

11.01-13 Листування про аварії та нещасні 

випадки 

 3р. 

Ст. 470 

 

11.01-14 Посадова інструкція провідного 

інженера з охорони праці  

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

11.01-15 Номенклатура справ підрозділу  3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 
передавання справ до 

архіву коледжу 

12. Відділення економіки та бізнесу 

12-01 Закони, постанови, розпорядження та 

інструктивно-методичні документи, що 

є нормативно-правовою базою 

організації навчального процесу на 

відділенні економіки, управління та 

 Доки не мине 

потреба 
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адміністрування 

12-02 Положення про діяльність ХТЕК 

КНТЕУ (копія) 

 Доки не мине 

потреба 

 

12-03 Положення про діяльність підрозділів 

ХТЕК КНТЕУ (копія) 

 Доки не мине 

потреба 

 

12-04 Накази,розпорядження директора 

коледжу, що стосуються організації 

навчального процесу на відділенні 

економіки, управління та 

адміністрування 

 Доки не мине 

потреба 

 

12-05 Річний план роботи відділення  5р. 

Ст. 555-а 

 

12-06 Річні звіти відділення про виконання 

навчальних планів 

 Постійно   

Ст. 558-а 

 

12-07 Статистичні відомості про склад 

контингенту студентів: 

    - квартальні 

    

    - місячні 

  

 

3р.   

 Ст. 302-г 

1р.   

Ст. 302-г 

 

12-08 Підсумкові (про хід екзаменаційних 

сесій) відомості про успішність 

студентів 

 5р. 

Ст. 575 

 

12-09 Залікові та екзаменаційні відомості 

успішності студентів 

 5р. 

Ст. 576 

Після закінчення 

навчального закладу 

12-10 Зведені відомості успішності: 

    - особові 

    -академічних груп, окремих 

спеціальностей 

  

25р. 

5р. 

Ст. 577 

Після закінчення 
навчального закладу. 

Передають ся до 

архіву коледжу 

12-11 Зведені відомості про виконання 

навчальних планів окремих 

спеціальностей 

 Постійно  

Ст. 558-а 

Після закінчення 

навчального року 
передаються до 

архіву коледжу 

12-12 Протоколи засідань державних 

екзаменаційних комісій 

 75р. 

Ст. 570 

Після закінчення 

навчального року 
передаються до 

архіву коледжу 

12-13 Звіти державних екзаменаційних 

комісій і комісій  із захисту дипломних 

проектів 

 Постійно  

Ст. 572 

Після закінчення 
навчального року 

передаються до 

архіву коледжу 

12-14 Документи до проведення державної 

атестації студентів (розклади, плани, 

графіки, списки) 

 1р. 

Ст. 586 

 

12-15 Аналіз директорського контролю 

успішності студентів за результатами 

екзаменаційних сесій та державних 

екзаменів 

 5р. 

Ст. 298 

 

12-16 Аналіз відвідування занять студентами  1р. 

Ст. 591 
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12-17 Протоколи засідань стипендіальної 

комісії 

 5р.  

Ст. 600 

 

12-18 Журнали обліку роботи академічних 

груп  і викладачів 

 5р. 

Ст. 590 

 

12-19 Журнали обліку студентів по 

відділенню економіки та бізнесу 

 5р. 

Ст. 525-е 

 

12-20 Журнал обліку видачі направлень на 

перездачу заліків,іспитів 

 5р. 

Ст. 574 

 

12-21 Залікові книжки студентів та 

індивідуальні плани 

 5р.   

Ст. 509 

 

12-22 Журнали обліку видачі залікових 

книжок 

 5р. 

Ст. 530-б 

Після закінчення 

навчального закладу 

12-23 Журнал обліку видачі журналів 

навчальних занять 

 5р. 

Ст. 127-в 

 

12-24 Журнал реєстрації довідок про місце 

навчання 

 3р. 

Ст. 535 

 

12-25 Журнал обліку видачі довідок-викликів 

на екзаменаційну сесію студентам 

заочного навчання 

 1р 

Ст.627 

 

Після закінчення 

навчального закладу 

12-26 Акти приймання-передавання 

документів 

 Постійно 

Ст. 130 

 

12-27 Посадові інструкції працівників 

відділення 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

12-28 Номенклатура справ відділення 

економіки, управління та 

адміністрування 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 

передавання справ до 
архіву коледжу 

12.01.Циклова комісія економіки, управління та адміністрування 

12.01-01 Накази, розпорядження директора 

коледжу, розпорядження заступників 

директора, відділу кадрів, навчального 

відділу, завідувача цикловою комісією, 

постанови Педагогічної ради (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

12.01-02 Нормативно-методичні документи, 

надіслані до відому 

 Доки не мине 

потреба 

 

12.01-03 Протоколи засідань циклової комісії та 

документи до них 

 5р. 

Ст. 561 

Ті, що містять  
оригінальні ідеї, 

методику – постійно 

12.01-04 Річні та перспективні плани розвитку 

циклової комісії 

 3р. 

Ст. 556 

 

12.01-05 Річні звіти про роботу циклової комісії  Постійно 

Ст. 558 

 

12.01-06 Індивідуальні плани роботи викладачів  3р. 

Ст. 557 

 

12.01-07 Звіти про роботу викладачів  5р. 

Ст. 560 

 

12.01-08 Плани та звіти викладачів про 

підвищення кваліфікації 

 5р. 

Ст. 537, 540 

 

12.01-09 Журнали взаємовідвідування занять 

викладачами циклової комісії 

 5р. 

Ст. 590 
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12.01-10 Навчальні плани за напрямами 

підготовки та освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

    - на весь період навчання 

    - річні 

  

 

 

Постійно 

Постійно 

Ст. 552 

За місцем складення, 

в інших організаціях 
– ДМП 

12.01-11 Затверджені навчальні та робочі 

навчальні програми: 

    - за місцем розроблення і 

затвердження 

    - в інших організаціях 

  

 

Постійно 

 

1р. 

Ст. 553 

 

 
 

 

 
Після заміни 

новими 

12.01-12 Навчально-методичні комплекси 

(методичне забезпечення лекційного 

курсу,плани практичних занять, 

контрольні завдання, тематика та 

методичні рекомендації до написання 

контрольних та курсових робіт тощо) 

 До заміни 

новими 

Ст. 20-б 

 

12.01-13 Екзаменаційні білети  1р. 

Ст. 550 

 

12.01-14 Курсові роботи студентів  3р. 

Ст. 566 

Роботи, відзначені 
преміями на 

всеукраїнських 

конкурсах та 
конкурсах ВНЗ  -

пост. 

12.01-15 Контрольні роботи студентів: 

    - річні 

    - семестрові 

 

 

 

 

3р. 

1р. 

Ст. 567 

 

12.01-16 Журнали реєстрації курсових та 

контрольних робіт студентів 

 3р. 

Ст. 632 

 

12.01-17 Письмові роботи студентів, що 

навчаються заочно, і  документи до 

них 

 1р. 

Ст. 568 

 

12.01-18 Документи (звіти, заявки, плани, 

програми, списки, графіки, листи) до 

організації навчальної та виробничої 

практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1р. 

Ст. 594 

 

12.01-19 Документи до організації 

профорієнтаційної роботи 

 3р. 

Ст. 621 

 

12.01-20 Картки планування педагогічного 

навантаження (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

12.01-21 Акти про з нищення документів  3р. 

Ст. 119 

 

12.01-22 Посадові інструкції працівників 

циклової комісії 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

12.01-23 Номенклатура справ циклової комісії 

 

 

 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 

передавання справ до 
архіву коледжу 
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13. Відділення харчових технологій та ресторанного бізнесу 

13-01 Закони, підзаконні нормативно-правові 

акти та інструктивно-методичні 

документи, що є нормативно-правовою 

базою організації навчального процесу 

на відділенні економіки, управління та 

адміністрування 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13-02 Положення про діяльність ХТЕК 

КНТЕУ (копія) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13-03 Положення про діяльність підрозділів 

ХТЕК КНТЕУ (копія) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13-04 Накази, розпорядження директора 

коледжу, що стосуються організації 

навчального процесу на відділенні 

виробництва та харчових технологій  

(копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13-05 Річний план роботи відділення  5р. 

Ст. 555-а 

 

13-06 Річні звіти відділення про виконання 

навчальних планів 

 Постійно   

Ст. 558-а 

 

13-07 Статистичні відомості про склад 

контингенту студентів: 

    - квартальні 

     

    - місячні 

  

 

3р.    

Ст. 302-г 

1р.   

Ст. 302-г 

 

13-08 Підсумкові (про хід екзаменаційних 

сесій) відомості про успішність 

студентів 

 5р. 

Ст. 575 

 

13-09 Залікові та екзаменаційні відомості про 

успішність студентів 

 5р. 

Ст. 576 

Після закінчення 

навчального закладу 

13-10 Зведені відомості успішності: 

    - особові 

    -академічних  груп, окремих 

спеціальностей 

  

25р. 

5р. 

Ст.577 

Після закінчення 

навчального закладу 
Передаються до 

архіву коледжу 

13-11 Зведені відомості про виконання 

навчальних планів окремих 

спеціальностей 

 Постійно  

Ст. 558-а 

Після закінчення 

навчального року 
передаються до 

архіву коледжу 

13-12 Протоколи засідань державних 

екзаменаційних комісій 

 75р. 

Ст. 570 

Після закінчення 

навчального року 
передаються до 

архіву коледжу 

13-13 Звіти державних екзаменаційних 

комісій і комісій  із захисту дипломних 

проектів 

 Постійно  

Ст. 572 

Після закінчення 

навчального року 

передаються до 

архіву коледжу 

13-14 Документи до проведення державної 

атестації студентів (розклади, плани, 

графіки, списки) 

 1р. 

Ст. 586 
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13-15 Аналіз директорського контролю 

успішності студентів за результатами 

екзаменаційних сесій та державних 

екзаменів 

 5р. 

Ст. 298 

 

13-16 Аналіз відвідування занять студентами  1р. 

Ст. 591 

 

13-17 Протоколи засідань стипендіальної 

комісії 

 5р.  

Ст. 600 

 

13-18 Журнали обліку роботи академічних 

груп  і викладачів 

 5р. 

Ст. 590 

 

13-19 Журнали обліку студентів по 

відділенню виробництва та харчових 

технологій 

 5р. 

Ст. 525-е 

 

13-20 Журнал обліку видачі направлень на 

перездачу заліків,іспитів 

 5р. 

Ст. 574 

 

13-21 Залікові книжки студентів  5р.   

Ст. 509 

 

13-22 Журнали обліку видачі залікових 

книжок 

 5р. 

Ст. 530-б 

Після закінчення 
навчального закладу 

13-23 Журнал обліку видачі журналів 

навчальних занять 

 5р. 

Ст. 127-в 

 

13-24 Журнал реєстрації довідок про місце 

навчання 

 3р. 

Ст. 535 

 

13-25 Журнал обліку видачі довідок-викликів 

на екзаменаційну сесію студентам 

заочного навчання 

 1р 

Ст.627 

 

Після закінчення 

навчального закладу 

13-26 Акти приймання-передавання 

документів 

 Постійно 

Ст. 130 

 

13-27 Посадові інструкції працівників 

відділення 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

13-28 Номенклатура справ відділення 

виробництва та харчових технологій 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 
та за умови 

передавання справ до 

архіву коледжу 

13.01 Циклова комісія харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

13.01-01 Накази, розпорядження директора 

коледжу, розпорядження заступників 

директора, відділу кадрів, навчального 

відділу, завідувача цикловою комісією, 

постанови Педагогічної ради (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13.01-02 Нормативно-методичні документи, 

надіслані до відому 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13.01-03 Протоколи засідань циклової комісії та 

документи до них 

 5р. 

Ст. 561 

Ті, що містять 

оригінальні ідеї, 
методику – пост. 

13.01-04 Річні та перспективні плани розвитку 

циклової комісії 

 3р. 

Ст. 556 

 

13.01-05 Річні звіти про роботу циклової комісії  Постійно 

Ст. 558 
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13.01-06 Індивідуальні плани роботи викладачів  3р. 

Ст. 557 

 

13.01-07 Звіти про роботу викладачів  5р. 

Ст. 560 

 

13.01-08 Плани та звіти викладачів про 

підвищення кваліфікації 

 5р. 

Ст. 537, 

540 

 

13.01-09 Навчальні плани за напрямами 

підготовки та освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

    - на весь період навчання 

    - річні 

  

 

 

Постійно 

Постійно 

Ст. 552 

За місцем складення, 

в інших організаціях 
– ДМП 

13.01-10 Затверджені навчальні та робочі 

навчальні програми: 

    - за місцем розроблення і 

затвердження 

    - в інших організаціях 

  

 

Постійно  

 

1р. 

Ст. 553 

 

 

 
 

 

Після заміни 
новими 

13.01-11 Навчально-методичні комплекси 

(методичне забезпечення лекційного 

курсу, плани практичних занять, 

контрольні завдання, тематика та 

методичні рекомендації до написання 

контрольних та курсових робіт тощо) 

 До заміни 

новими 

Ст. 20-б 

 

13.01-12 Екзаменаційні білети  1р. 

Ст. 550 

 

13.01-13 Курсові роботи студентів  3р. 

Ст. 566 

Роботи, відзначені 

преміями на 
всеукраїнських 

конкурсах та 

конкурсах ВНЗ –
пост. 

13.01-14 Контрольні роботи студентів: 

    - річні 

    - семестрові 

 

 

 

 

3р. 

1р. 

Ст. 567 

 

13.01-15 Журнали реєстрації курсових та 

контрольних робіт студентів 

 3р. 

Ст. 632 

 

13.01-17 Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисциплін циклової 

комісії для заочного відділення 

 До заміни 

новими 

Ст. 20-б 

 

13.01-18 Дипломні роботи, рецензії на них  5р. 

Ст. 569 

Роботи. відзначені 

преміями на 
всеукраїнських 

конкурсах та 

конкурсах ВНЗ- пост 

13.01-19 Документи (розклади, плани, графіки, 

списки) до проведення державної 

атестації студентів 

 1р. 

Ст. 586 

 

13.01-20 Документи до організації 

профорієнтаційної роботи 

 3р. 

Ст. 621 
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13.01-21 Методичні рекомендації, розроблені 

викладачами циклової комісії 

 Постійно 

Ст. 20-а 

 

13.01-22 Відомості про наукову діяльність 

викладачів циклової комісії 

 5р. 

Ст. 1273 

Після закриття теми 

13.01-23 Картки планування педагогічного 

навантаження (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

13.01-24 Акти про знищення документів  3р. 

Ст. 119 

 

13.01-25 Посадові інструкції працівників 

циклової комісії 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

13.01-26 Номенклатура справ циклової комісії  3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 

передавання справ до 
архіву коледжу 

14. Відділення сфери обслуговування 

14-01 Закони, підзаконні нормативно-правові 

акти та інструктивно-методичні 

документи, що є нормативно-правовою 

базою організації навчального процесу 

на відділенні сфери обслуговування 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

14-02 Положення про діяльність ХТЕК 

КНТЕУ (копія) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

14-03 Положення про діяльність підрозділів 

ХТЕК КНТЕУ (копія) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

14-04 Накази,розпорядження директора 

коледжу, що стосуються організації 

навчального процесу на відділенні 

сфери обслуговування (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

14-05 Річний план роботи відділення  5р. 

Ст. 555-а 

 

14-06 Річні звіти відділення про виконання 

навчальних планів 

 Постійно   

Ст. 558-а 

 

14-07 Статистичні відомості про склад 

контингенту студентів: 

    - квартальні 

   

    - місячні 

  

 

3р.   

 Ст. 302-г 

1р.   

Ст. 302-г 

 

14-08 Підсумкові (про хід екзаменаційних 

сесій) відомості про успішність 

студентів 

 5р. 

Ст. 575 

 

14-09 Залікові та екзаменаційні відомості про 

успішність студентів 

 5р. 

Ст. 576 

Після закінчення 

навчального закладу 

14-10 Зведені відомості успішності: 

    - особові 

    -академічних груп, окремих 

спеціальностей 

  

25р. 

5р. 

Ст.577 

Після закінчення 

навчального закладу. 

Передаються   до 
архіву коледжу 

14-11 Зведені відомості про виконання  Постійно  Після закінчення 
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навчальних планів окремих 

спеціальностей 

Ст. 558-а навчального року 

передаються до 
архіву коледжу 

14-12 Протоколи засідань державних 

екзаменаційних комісій 

 75р. 

Ст. 570 

Після закінчення 

навчального року 
передаються до 

архіву коледжу 

14-13 Звіти державних екзаменаційних 

комісій і комісій  із захисту дипломних 

проектів 

 

 Постійно  

Ст. 572 

Після закінчення 
навчального року 

передаються до 

архіву коледжу 

14-14 Документи до проведення державної 

атестації студентів (розклади, плани, 

графіки, списки) 

 1р. 

Ст. 586 

 

14-15 Аналіз директорського контролю 

успішності студентів за результатами 

екзаменаційних сесій та державних 

екзаменів 

 

 5р. 

Ст. 298 

 

14-16 Аналіз відвідування занять студентами  1р. 

Ст. 591 

 

14-17 Протоколи засідань стипендіальної 

комісії 

 5р.  

Ст. 600 

 

14-18 Журнали обліку роботи академічних 

груп  і викладачів 

 5р. 

Ст. 590 

 

14-19 Журнали обліку студентів по 

відділенню сфери обслуговування 

 5р. 

Ст. 525-е 

 

14-20 Журнал обліку видачі направлень на 

перездачу заліків,іспитів 

 5р. 

Ст. 574 

 

14-21 Залікові книжки студентів  5р.   

Ст. 509 

 

14-22 Журнали обліку видачі залікових 

книжок 

 5р. 

Ст. 530-б 

Після закінчення 

навчального закладу 

14-23 Журнал обліку видачі журналів 

навчальних занять 

 5р. 

Ст. 127-в 

 

14-24 Журнал реєстрації довідок про місце 

навчання 

 3р. 

Ст. 535 

 

14-25 Журнал обліку видачі довідок-викликів 

на екзаменаційну сесію студентам 

заочного навчання 

 1р 

Ст.627 

 

Після закінчення 
навчального закладу 

14-26 Акти приймання-передавання 

документів 

 Постійно 

Ст. 130 

 

14-27 Посадові інструкції працівників 

відділення 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

14-28 Номенклатура справ відділення 

економіки, управління та 

адміністрування 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 

та за умови 
передавання справ до 

архіву коледжу 

 14.01. Циклова комісія туризму та соціально-гуманітарних дисциплін 

14.01-01 Накази, розпорядження директора 

коледжу, розпорядження заступників 

директора, відділу кадрів, навчального 

 Доки не 

мине 

потреба 
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відділу, завідувача цикловою комісією, 

постанови Педагогічної ради (копії) 

14.01-02 Нормативно-методичні документи, 

надіслані до відому 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

14.01-03 Протоколи засідань циклової комісії та 

документи до них 

 5р. 

Ст. 561 

Ті, що містять 

оригінальні ідеї, 
методику – пост. 

14.01-04 Річні та перспективні плани розвитку  

циклової комісії 

 3р. 

Ст. 556 

 

14.01-05 Річні звіти про роботу циклової комісії  Постійно 

Ст. 558 

 

14.01-06 Індивідуальні плани роботи викладачів  3р. 

Ст. 557 

 

14.01-07 Звіти про роботу викладачів  5р. 

Ст. 560 

 

14.01-08 Плани та звіти викладачів про 

підвищення кваліфікації 

 5р. 

Ст. 537, 

540 

 

14.01-09 Журнали взаємовідвідування занять 

викладачами циклової комісії 

 5р. 

Ст. 590 

 

14.01-10 Навчальні плани за напрямами 

підготовки та освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

    - на весь період навчання 

    - річні 

  

 

 

Постійно 

  Постійно 

Ст. 552 

За місцем складення, 

в інших організаціях 

– ДМП 

14.01-11 Затверджені навчальні та робочі 

навчальні програми: 

    - за місцем розроблення і 

затвердження 

    - в інших організаціях 

  

 

Постійно 

 

1р. 

Ст. 553 

 

 

 
 

 

Після заміни 
новими 

14.01-12 Навчально-методичні комплекси 

(методичне забезпечення лекційного 

курсу, плани практичних занять, 

контрольні завдання, тематика та 

методичні рекомендації до написання 

контрольних та курсових робіт  тощо) 

 До заміни 

новими 

Ст. 20-б 

 

14.01-13 Екзаменаційні білети  1р. 

Ст. 550 

 

14.01-14 Курсові роботи студентів  3р. 

Ст. 566 

Роботи, відзначені 
преміями на  

всеукраїнських 

конкурсах та 
конкурсах ВНЗ  – 

пост. 

14.01-15 Контрольні роботи студентів: 

    - річні 

    - семестрові 

 

 

 

 

3р. 

1р. 

Ст. 567 

 

14.01-16 Журнал реєстрації курсових та 

контрольних робіт студентів 

 3р. 

Ст. 632 
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14.01-17 Письмові роботи студентів, що 

навчаються заочно, і  документи до 

них 

 1р. 

Ст. 568 

 

14.01-18 Документи (звіти, заявки, плани, 

програми, списки, графіки, листи) до 

організації навчальної та виробничої 

практики 

 

 1р. 

Ст. 594 

 

14.01-19 Документи до організації 

профорієнтаційної роботи 

 3р. 

Ст. 621 

 

14.01-20 Картки планування педагогічного 

навантаження (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

14.01-21 Акти про знищення документів  3р. 

Ст. 119 

 

14.01-22 Посадові інструкції працівників 

циклової комісії 

 5р. 

Ст. 43 

Після заміни новими 

14.01-23 Номенклатура справ циклової комісії  3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 
та за умови 

передавання справ до 

архіву коледжу 

15. Відділення з підготовки робітничих професій,  

підвищення кваліфікації та вступу до ВНЗ України 

15-01 

 

Закони, підзаконні нормативно-правові 

акти та інструктивно-методичні 

документи, що є нормативно-правовою 

базою організації навчального процесу 

на відділенні з підготовки робітничих 

професій, підвищення кваліфікації та 

вступу до ВНЗ України 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

15-02 Положення про діяльність ХТЕК 

КНТЕУ (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

15- 03 Положення про діяльність підрозділів 

ХТЕК КНТЕУ (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

15-04 

 

 

Накази, розпорядження директора 

коледжу, що стосуються організації 

навчального процесу на відділенні з 

підготовки робітничих професій, 

підвищення кваліфікації та вступу до 

ВНЗ України (копії) 

 Доки не 

мине 

потреба 

 

15-05 Річний план роботи відділення  5р. 

Ст. 555 

 

15-06 Річний звіт відділення про виконання 

навчальних планів 

 Постійно 

Ст. 558-а 

 

15-07 Робочі навчальні плани за 

робітничими спеціальностями 

 5р. 

Ст. 540 

 

15-08 Розклад занять за робітничими 

професіями 

 1р. 

Ст. 586 

 

15-09 Зведені відомості успішності слухачів   Після закінчення 
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        - окремих спеціальностей  

 

5р. 

Ст. 577 

навчального закладу 

15-10 Протоколи засідань кваліфікаційної 

комісії 

 5р. 

Ст. 636 

 

15-11 Статистичні відомості про склад 

контингенту слухачів відділення: 

       - місячні 

  

 

1р. 

Ст. 302 

 

15-12 Списки слухачів відділення  5р. 

Ст. 537 

 

15-13 Комплекти робочої навчально-

програмної документації за 

робітничими професіями 

 5р. 

Ст.540 

 

15-14 Журнали обліку слухачів  10р. 

Ст. 525-є 

 

15-15 Журнали навчальних занять  5р. 

Ст. 590 

 

15-16 Журнал реєстрації довідок про місце 

навчання 

 3р. 

Ст. 535 

 

15-17 Посадові інструкції працівників 

відділення 

 5р. 

Ст.43 

Після заміни новими 

15-18 Номенклатура справ відділення  3р. 

Ст.112-в 

Після заміни новою 

16. Відбіркова комісія 

 16-01 Накази та інструктивні листи 

Міністерства освіти та науки з питань 

прийому студентів до ВНЗ (копії) 

 Доки не мине 

потреба 

 

16-02 Накази директора коледжу з питань 

роботи відбіркової комісії. ( копії ) 

 Доки не мине 

потреба 

 

16-03 Положення про відбіркову комісію 

коледжу 

 Постійно 

ст. 39 

 

16-04 Річний план роботи відбіркової комісії   5р. 

Ст. 160 

 

16-05 Річний звіт роботи відбіркової комісії  Постійно 

ст. 301 

 

16-06 Протоколи засідань відбіркової комісії  

     

 5р. 

 ст. 545 

Після закінчення 

навчального закладу. 

Передаються до 
архіву коледжу 

16-07 Екзаменаційні відомості про здачу 

вступних іспитів 

 1р. 

Ст. 549 

Після закінчення 

навчального закладу 
або вибуття з нього 

16-08 Розклад екзаменів та консультацій   1 р. 

ст. 586 

 

16-09 Екзаменаційні білети по дисциплінах   1 р. 

ст. 550 

 

16-10 Журнал реєстрації прийому 

документів абітурієнтів 

 3р. 

Ст. 122 

 

16-11 Особові справи абітурієнтів, 

зарахованих до коледжу 

 До 

зарахування 

на навчання 

Після зарахування 
передаються до 

відділу кадрів 

16-12 Особові  справи абітурієнтів, які  1 р. Після вилучення 
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вступали, але не були прийняті до 

коледжу 

ст. 496 особистих 

документів 
Незатребувані 

документи -50р 

16-13 Листування з Міністерством освіти та 

науки України про набір студентів до 

коледжу  

 3 р. 

ст. 620 

 

16-14 Акти передачі особових справ 

абітурієнтів, зарахованих до коледжу, 

до відділу кадрів 

 3р. 

Ст. 45-б 

 

16-15 Екзаменаційні письмові роботи 

абітурієнтів, які не пройшли по 

конкурсу 

 1 р. 

ст. 549 

 

16-16 Номенклатура справ відбіркової 

комісії 

 3 р. 

ст. 112-в   

Після заміни новою 

17. Профспілковий комітет 

17-01 Закони, підзаконні нормативно-

правові акти та інструктивно-

методичні документи, що є 

нормативно-правовою базою 

організації роботи профспілкового 

комітету 

 Доки не мине 

потреба 

 

17-02 Колективний договір  Постійно 

Ст. 1220 

 

17-03 Протоколи загальних, звітно-виборних 

профспілкових зборів, конференцій та 

документи до них 

 Постійно 

Ст. 12 

 

17-04 Протоколи засідань профспілкового 

комітету 

 Постійно 

Ст. 1225 

 

17-05 Протоколи засідань ревізійної комісії 

профспілкової організації 

 5р. 

Ст. 1223 

 

17-06 Плани реалізації критичних зауважень 

і пропозицій, висловлених на звітно-

виборних зборах, конференціях 

 Постійно 

Ст. 1218 

 

17-07 Плани роботи, плани проведення 

заходів профкому 

 1р. 

Ст. 1219 

Оригінали 
зберігаються разом із 

протоколами 

17-08 Документи про надання матеріальної 

допомоги членам профспілки 

 3р. 

Ст. 1245 

 

17-09 Річні фінансові звіти  Постійно 

Ст. 181 

 

17-10 Статистичні звіти  Постійно 

Ст. 302 

 

17-11 Заяви про прийняття у члени 

профспілки, про перерахування 

членських внесків готівкою або за 

безготівковим рахунком 

 3р. 

Ст. 1237 

Після вибуття з 

членів профспілки 

17-12 Журнал реєстрації членів профспілки  

(постанови та зняття з обліку) 

 75р. 

Ст. 1238 

 

17-13 Журнали реєстрації вхідних і вихідних 

документів 

 3р. 

Ст. 122 
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17-14 Зразки оформлення профспілкових 

документів 

 До заміни 

новими 

 

17-15 Акти приймання-передавання 

документів профкому, переданих до 

архіву коледжу 

 Постійно 

Ст. 130  

 

17-16 Номенклатура справ профспілкового 

комітету 

 3р. 

Ст. 112-в 

Після заміни новою 
та за умови 

передавання справ до 

архіву коледжу 
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