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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Страховий фонд документації
ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАХОВИХ ФОНДІВ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Методичні рекомендації призначено для застосування під час виконання
робіт з ведення та використання галузевих та обласних (регіональних) (далі – регіональних)
страхових фондів документації України (далі – СФД) міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, органами влади Автономної
Республіки Крим (далі – АР Крим), місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, спеціальними установами СФД та базами
зберігання СФД, іншими юридичними (зокрема об’єднаннями підприємств) та
фізичними особами, які в межах своїх повноважень, визначених чинним
законодавством, ведуть та використовують галузеві та регіональні СФД, за
винятком СФД на продукцію оборонного та мобілізаційного призначення.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У Методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система
страхового фонду документації. Загальні положення
ДСТУ 33.005:2009 Страховий фонд документації. Порядок функціювання
державної системи в особливий період. Загальні положення
ДСТУ 33.006:201_* Страховий фонд документації. Державний реєстр
документів страхового фонду документації України. Загальні положення
ДСТУ 33.102:201_* Страховий
фонд
документації.
Нормативна
документація. Порядок створення, формування, ведення та використовування
ДСТУ 33.104–2002 Страховий фонд документації. Позначення документів
страхового фонду документації. Загальні вимоги
______________________________

* На прийнятті
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ДСТУ 33.105–2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка на
мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги
ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної
спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування для створення
страхового фонду документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.107:2006 Страховий фонд документації. Документація на об’єкти
історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду
документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.108:2005 Страховий фонд документації. Документи страхового
фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги
ДСТУ 33.109:2005 Страховий фонд документації. Документація на рухомі
предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для створення
страхового фонду документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.110:2007 Страховий
фонд
документації.
Комплектність
документації для створення. Загальні вимоги
ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та
відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти
будівництва. Технічні вимоги
ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та
постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 33.115:2010 Страховий фонд документації. Документація для
проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії
документів. Загальні вимоги
ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні
роботи. Порядок створення, формування, ведення та використання
ДСТУ 33.209:201_* Страховий фонд документації. Об’єкти систем
життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, формування,
ведення і використання
ДСТУ 33.301–2003 Страховий фонд документації. Зберігання мікрофільмів
та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.302:201_* Страховий фонд документації. Порядок внесення змін
до мікрофільмів страхового фонду документації
ДСТУ 33.303:201_* Страховий фонд документації. Порядок переведення
мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання
або анулювання
ДСТУ 33.401:201_* Страховий фонд документації. Порядок забезпечення
користувачів документами страхового фонду
_____________________

* На прийнятті
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ДСТУ 33.402–2003 Страховий фонд документації. Правила постачання і
прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на
довгострокове зберігання
ДСТУ 33.403:2005 Страховий фонд документації. Повнорозмірні паперові
копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи
контролювання
ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та
визначення основних понять
ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва
ТУ У 20.5-37552598-001:2012 Мікрофільм страхового фонду документації.
Технічні умови.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цих Методичних рекомендаціях використано терміни, установлені
– Законом України «Про страховий фонд документації України»: база
зберігання страхового фонду документації України, ведення страхового фонду
документації України, галузевий страховий фонд документації, державна система
страхового фонду документації, документ страхового фонду (документації),
документації,
обласний
користувач
документами
страхового
фонду
(регіональний) страховий фонд документації, постачальник документів,
страховий фонд документації України [1];
– Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей»: культурні цінності [2];
– Цивільним кодексом України [3]: фізична особа, юридична особа;
– ДСТУ 33.002: аварійно-відновлювальні роботи, анулювання документа
страхового фонду, архівне зберігання документа страхового фонду, використання
страхового фонду документації, відтворення документів страхового фонду,
внесення змін у документ страхового фонду, державний облік документів
страхового фонду, Державний реєстр документів страхового фонду документації
України, довгострокове зберігання документа страхового фонду, документ
страхового
фонду
на
електронному
носії,
комплект
документів,
комплектувальний документ страхового фонду, копія документа страхового
фонду на електронному носії, копія, мікрофільм страхового фонду документації,
надзвичайна ситуація, носій інформації, оригінал, платні послуги підприємств,
3
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установ, організацій страхового фонду документації, повнорозмірна паперова
копія документа страхового фонду, програма створення (формування) страхового
фонду документації, регіон, суб’єкти державної системи страхового фонду
документації, технічний паспорт мікрофільму страхового фонду документації;
– ДСТУ 33.203: об’єкт культурної спадщини;
– ДСТУ 33.207: аварійно-рятувальні роботи;
– ДСТУ 33.209: об’єкти систем життєзабезпечення, об’єкти систем
транспортних зв’язків;
– ДСТУ 2391: виріб;
– ДСТУ 3278: продукція;
– ДБН Д.1.1-1: об’єкт будівництва.
4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цих Методичних рекомендаціях застосовано такі познаки та скорочення:
Акт
– Акт про відповідність мікрофільмів страхового фонду
документації чинній документації;
Акт про
– Акт про вилучення для знищення мікрофільмів та
вилучення для
мікрофіш страхового фонду документації архівного та
довгострокового зберігання;
знищення
АР Крим
– Автономна Республіка Крим;
база зберігання – база зберігання страхового фонду документації
України – спеціальна
установа,
яка
здійснює
накопичення
документів
страхового
фонду
документації, їх облік, ведення та відтворення;
Графік робіт
– Графік проведення робіт щодо ведення страхового
фонду документації;
Департамент
– Державний
департамент
страхового
фонду
документації Державної архівної служби України;
державна система – державна система страхового фонду документації –
організаційно-правова структура, яка здійснює державну
СФД
політику та координацію робіт зі створення, формування,
ведення
та
використання
страхового
фонду
документації України і є сукупністю суб’єктів системи
страхового фонду документації, страхового фонду
документації
України,
технічних
засобів,
обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових
актів, організаційно-технічних заходів;
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ДСТУ
електронна
копія
завдання
Заявка
користувачі

місцеві органи
влади
НС
Перелік
документів СФД
Перелік
документів СФД
місцевого органу
влади
Перелік
документів СФД
центрального
органу влади
постачальники

Реєстр
документів СФД
спеціальні
установи СФД

– національний стандарт України;
– копія документа страхового фонду на електронному
носії;
 завдання на виготовлення копій документів страхового
фонду;
 Заявка на забезпечення копіями документів страхового
фонду;
– користувачі
документами
страхового
фонду
документації – центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи влади Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування, постачальники
документів, інші юридичні та фізичні особи, які
використовують страховий фонд документації України;
– органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві
органи
виконавчої
влади,
органи
місцевого
самоврядування;
– надзвичайна ситуація;
– Перелік мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду
документації, які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню;
– Узагальнений перелік мікрофільмів та мікрофіш
страхового фонду документації місцевого органу влади,
які підлягають переведенню на архівне зберігання або
анулюванню;
– Узагальнений перелік мікрофільмів та мікрофіш
страхового фонду документації центрального органу
влади, які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню;
– постачальники документів – юридичні та фізичні
особи, які здійснюють підготовку і постачання
документів для формування та ведення страхового
фонду документації;
– Державний реєстр документів страхового фонду
документації України;
– спеціальні установи, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері страхового фонду
5

МР-84.2-37552598-014:2014

СФД

Укрдержархів

центральні
органи влади

документації, і виконують завдання щодо формування,
ведення страхового фонду документації та відтворення
документів страхового фонду документації;
– страховий
фонд
документації
України
–
упорядкований банк документів, зафіксованих на
мікрографічній плівці чи інших компактних носіях
інформації, які прийняті на державний облік і
довгострокове надійне зберігання;
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері страхового фонду
документації – Державна архівна служба України;
– міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Методичні рекомендації розроблено відповідно до
– Закону України «Про страховий фонд документації України» від
22 березня 2001 р. № 2332–III [1];
– постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319 «Про
затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання
галузевого страхового фонду документації» [4];
– постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 320 «Про
затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання
обласного (регіонального) страхового фонду документації» [5];
– наказу Державної архівної служби України від 25.07.2011 № 11 «Про
затвердження Положення про Державний департамент страхового фонду
документації» [6];
– наказу Державної архівної служби України від 09.09.2011 № 55 «Про
делегування повноважень Державному департаменту страхового фонду
документації» [7], інших нормативно-правових актів та нормативних документів
державної системи страхового фонду документації (далі – державна система
СФД).
У Методичних рекомендаціях ураховано зміни в структурі органів
виконавчої влади, які відбулися згідно з Указом Президента України від
09 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» [8].
6

МР-84.2-37552598-014:2014
5.2 Метою розроблення Методичних рекомендацій є узагальнення положень
та вимог нормативно-правових актів і нормативних документів державної
системи СФД щодо ведення та використання СФД, набутого досвіду наукової та
практичної роботи та розроблення на цих засадах порядку взаємодії суб’єктів
державної системи СФД.
5.3 Методичні рекомендації призначено для надання практичної допомоги
суб’єктам державної системи СФД під час виконання робіт з ведення та
використання СФД, що має сприяти оперативному вирішенню робочих питань і
більш якісному виконанню робіт.
5.4 Суб’єкти державної системи СФД:
– Міністерство юстиції України;
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері страхового фонду документації – Державна архівна служба України (далі –
Укрдержархів);
− міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади і органи
місцевого самоврядування, у складі яких, за потреби, діють відповідні служби
(підрозділи) з питань створення та ведення СФД. Зразки типових положень про
службу (підрозділ) з питань створення та ведення страхового фонду документації
центрального і місцевого органів влади наведено в додатку А;
− спеціальні установи, що належать до сфери управління Укрдержархіву, і
виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання СФД;
− постачальники документів – юридичні та фізичні особи, які здійснюють
підготовку і постачання документів для формування та ведення СФД (далі –
постачальники) [1].
Суб’єкти державної системи СФД здійснюють реалізацію державної
політики у сфері створення та функціювання державної системи СФД у межах
своїх повноважень, визначених законодавством України.
5.5 СФД – упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній
плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і
довгострокове надійне зберігання.
5.6 СФД призначено для організації виробництва продукції оборонного,
мобілізаційного і господарського призначення, для проведення аварійнорятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування
надзвичайних ситуацій (далі – НС), для відбудови об’єктів систем
життєзабезпечення і транспортних зв’язків, для збереження документів на об’єкти
культурної спадщини та культурні цінності.
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5.7 Галузевий СФД – банк документів СФД, який створюється відповідними
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (далі –
центральні органи влади) і є складовою частиною СФД.
5.8 Регіональний СФД – банк документів СФД, який створюється
відповідно органами влади АР Крим, місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування (далі – місцеві органи влади) і є складовою
частиною СФД.
5.9 У веденні та використанні галузевих СФД беруть участь:
– Укрдержархів;
− Державний департамент страхового фонду документації Державної
архівної служби України (далі – Департамент);
– центральні органи влади;
– постачальники;
– спеціальні установи, що належать до сфери управління Укрдержархіву і
виконують завдання щодо формування, ведення СФД та відтворення документів
СФД (далі – спеціальні установи СФД). Перелік спеціальних установ страхового
фонду документації України наведено в додатку Б;
– бази зберігання СФД − спеціальні установи, які здійснюють накопичення
документів СФД, їх облік, ведення та відтворення (далі – бази зберігання).
5.10 У веденні та використанні регіональних СФД беруть участь:
– Укрдержархів;
– Департамент;
– місцеві органи влади;
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
5.11 Укрдержархів здійснює координацію і контроль за формуванням СФД,
його веденням, утриманням, видачею користувачам копій документів СФД та
здійснює контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та
ведення СФД суб’єктами державної системи СФД [1, 9].
Керівник Укрдержархіву є Головним державним інспектором з питань
формування та ведення СФД. Порядок проведення інспекційних перевірок
визначається відповідними нормативно-правовими актами.
5.12 Центральні та місцеві органи влади планують, координують,
забезпечують фінансування та виконання робіт з ведення та використання СФД
відповідно до затверджених програм створення (формування) СФД, а також
забезпечують стійку систему управління щодо ведення та використання СФД.
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5.13 Ведення СФД – комплекс заходів, які забезпечують відповідність
документів СФД рівню виробництва, їх довгострокове зберігання, переведення на
архівне зберігання або анулювання [1].
Ведення СФД передбачає:
– довгострокове зберігання документів СФД;
– приведення документів СФД у відповідність до оригіналу чинної
документації (внесення змін у документи страхового фонду);
– переведення на архівне зберігання та архівне зберігання документів СФД;
– анулювання документів СФД.
5.13.1 Довгострокове зберігання документів СФД – утримування документів
СФД згідно з визначеними умовами зберігання у приміщеннях певного класу
захисних споруд, що належать базам зберігання та призначені для
довгострокового та гарантованого зберігання документів СФД.
Довгострокове зберігання документів СФД здійснюють бази зберігання.
5.13.2 Внесення змін у документ СФД – заміна, додавання та анулювання
частини інформації в документі СФД без заміни його познаки, пов’язана зі
змінами в оригіналі документа.
Зміни вносять у документи СФД, які перебувають на довгостроковому
зберіганні. Порядок внесення змін до мікрофільмів та мікрофіш СФД наведено
в ДСТУ 33.302.
Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час внесення змін у документи галузевого страхового фонду
документації наведено в 6.2.4.
Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час внесення змін у документи регіонального страхового фонду
документації наведено в 6.2.5.
У документи СФД, які перебувають на архівному зберіганні чи підлягають
переведенню на архівне зберігання або анулюванню, зміни не вносять.
5.13.3 Архівне зберігання документа СФД – утримування документа СФД
згідно з визначеними умовами зберігання, виконаного на будь-якому носії
інформації у приміщеннях певного класу захисних споруд, що належать базам
зберігання, без внесення в нього змін.
Порядок переведення документів СФД на архівне зберігання наведено в
ДСТУ 33.303.
5.13.4 Анулювання документа СФД передбачає його фізичне знищення в
разі відсутності перспективи подальшого використання.
Порядок анулювання документів СФД наведено в ДСТУ 33.303.
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5.13.5 Підставою для переведення на архівне зберігання або анулювання
документів СФД є відповідне рішення центральних (місцевих) органів влади,
юридичних чи фізичних осіб, які створювали СФД, про скасування або заміну
документації, з якої виготовлено документи СФД.
5.13.6 Перелік робіт, які виконують у процесі ведення СФД, наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування роботи
1 Довгострокове зберігання
1.1 Облік утримуваних документів СФД

Виконавець
База зберігання

1.2 Контроль фізичного стану та читаності База зберігання
мікрозображень документів СФД
1.3 Забезпечення умов довгострокового База зберігання
зберігання документів СФД
2 Внесення змін у документи СФД
2.1 Ухвала розпорядчих документів щодо
організації робіт із ведення СФД
2.2 Складання Графіків проведення робіт
щодо ведення СФД на поточний рік,
надсилання на погодження
2.3 Погодження Графіків проведення робіт
щодо ведення СФД, повернення до
спеціальних установ СФД
2.4 Надсилання
витягів
із
Графіка
проведення робіт щодо ведення СФД
місцевим органам влади та запитів
постачальникам
щодо
необхідності
внесення змін у документи СФД і
планованого обсягу робіт
2.5 Проведення
аналізу
документації,
складання та надсилання Актів про
відповідність мікрофільмів СФД чинній
документації
2.6 Облік копій Актів про відповідність
мікрофільмів СФД чинній документації,
надсилання їх до відповідної бази
зберігання, спеціальної установи СФД
2.7 Отримання Актів про відповідність
мікрофільмів СФД чинній документації,
укладання договору щодо внесення змін
у документи СФД, планування робіт
2.8 Звернення за дозволом на отримання
документів СФД
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Нормативний
документ
ДСТУ 33.402,
ДСТУ 33.114
ДСТУ 33.402,
ДСТУ 33.114,
ТУ У 20.537552598-001
ДСТУ 33.301,
ТУ У 20.537552598-001

Центральний (місцевий) орган
ДСТУ 33.302
влади, Департамент (Укрдержархів)
Спеціальна установа СФД
ДСТУ 33.302
Департамент (Укрдержархів)

ДСТУ 33.302

Спеціальна установа СФД

ДСТУ 33.302

Постачальник (комісія)

ДСТУ 33.302

Департамент (Укрдержархів)

ДСТУ 33.302

Спеціальна установа СФД,
постачальник

ДСТУ 33.302

Спеціальна установа СФД

ДСТУ 33.302
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Продовження таблиці 1
Найменування роботи

Виконавець

2.9 Завдання відповідній базі зберігання Департамент (Укрдержархів)
про надання документів СФД
2.10 Підготовка та відправка документів База зберігання
СФД до спеціальної установи СФД
2.11 Підготовка, комплектація та відправка Постачальник
документації до спеціальної установи
СФД

2.12 Здійснення вхідного контролювання Спеціальна установа СФД,
отриманої документації, за потреби – постачальник
доопрацювання документації

2.13 Здійснення вхідного контролювання Спеціальна установа СФД
документів СФД
2.14 Внесення змін у документи СФД

Спеціальна установа СФД,
база зберігання
2.15 Повернення документації постачаль- Спеціальна установа СФД
нику
2.16 Складання супровідних документів до Спеціальна установа СФД
опрацьованих
документів
СФД,
відправлення до бази зберігання
2.17 Вхідне контролювання отриманих База зберігання
документів СФД, за потреби –
повернення на доопрацювання
2.18 Забезпечення зберігання документів База зберігання
СФД
2.19 Внесення
змін
до
облікових База зберігання
документів, повідомлення Департаменту
(Укрдержархіву)
про
необхідність
внесення змін до Реєстру документів
СФД
2.20 Внесення змін до Реєстру документів Департамент (Укрдержархів)
СФД (за наявності таких)
2.21 Підготовка і надсилання звітних Постачальник, спеціальна
матеріалів про виконані роботи щодо установа СФД, база зберігання
внесення змін у документи СФД
3 Архівне зберігання документів СФД
3.1 Ухвала розпорядчих документів щодо Центральний (місцевий) орган
організації робіт із ведення СФД
влади, Департамент (Укрдержархів)

Нормативний
документ
ДСТУ 33.302
ДСТУ 33.302,
ТУ У 20.537552598-001
ДСТУ 33.105,
ДСТУ 33.106,
ДСТУ 33.107,
ДСТУ 33.109,
ДСТУ 33.112,
ДСТУ 33.114,
ДСТУ 33.115
ДСТУ 33.105,
ДСТУ 33.106,
ДСТУ 33.107,
ДСТУ 33.109,
ДСТУ 33.112,
ДСТУ 33.114,
ДСТУ 33.115
ДСТУ 33.302,
ТУ У 20.537552598-001
ДСТУ 33.104,
ДСТУ 33.302
–
ДСТУ 33.302
ДСТУ 33.302,
ТУ У 20.537552598-001
ДСТУ 33.301
ДСТУ 33.302

ДСТУ 33.006
ДСТУ 33.302

ДСТУ 33.303
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Продовження таблиці 1
Найменування роботи
3.2 Складання Графіків проведення робіт
щодо ведення СФД на поточний рік,
надсилання на погодження
3.3 Погодження Графіків проведення робіт
щодо ведення СФД, повернення до
спеціальних установ СФД
3.4 Надсилання
витягів
із
Графіка
проведення робіт щодо ведення СФД
місцевим органам влади та запитів
постачальникам
щодо
необхідності
переведення на архівне зберігання
документів СФД
3.5 Складання Переліку мікрофільмів та
мікрофіш
СФД,
які
підлягають
переведенню на архівне зберігання або
анулюванню, надсилання його до
відповідного центрального (місцевого)
органу влади або повідомлення про
відсутність
потреби
переводити
документи СФД на архівне зберігання
3.6 Узагальнення Переліків мікрофільмів
та мікрофіш СФД, які підлягають
переведенню на архівне зберігання або
анулюванню, складання Узагальненого
переліку мікрофільмів та мікрофіш СФД
центрального (місцевого) органу влади,
які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню, надсилання
його чи повідомлення про відсутність
документів СФД, які підлягають
переведенню на архівне зберігання, до
Департаменту (Укрдержархіву)
3.7 Погодження,
надсилання
на
затвердження Узагальненого переліку
мікрофільмів
та
мікрофіш
СФД
центрального (місцевого) органу влади,
які підлягають переведенню на архівне
зберігання
або
анулюванню,
та
надсилання його після затвердження до
відповідної бази зберігання
3.8 Переведення документів СФД на
архівне зберігання згідно з отриманим
Узагальненим переліком мікрофільмів та
мікрофіш СФД центрального (місцевого)
органу
влади,
які
підлягають
переведенню на архівне зберігання або
анулюванню
3.9 Забезпечення
умов
архівного
зберігання та проведення контролю
термінів
архівного
зберігання
документів СФД

12

Виконавець
Спеціальна установа СФД

Нормативний
документ
ДСТУ 33.303

Департамент (Укрдержархів)

ДСТУ 33.303

Спеціальна установа СФД

ДСТУ 33.303

Постачальник

ДСТУ 33.303

Центральний (місцевий) орган
влади

ДСТУ 33.303

Департамент (Укрдержархів)

ДСТУ 33.303

База зберігання

ДСТУ 33.303

База зберігання

ДСТУ 33.303,
ДСТУ 33.301
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Продовження таблиці 1
Найменування роботи
4 Анулювання документів СФД
4.1 Ухвала розпорядчих документів щодо
організації робіт із ведення СФД
4.2 Складання Графіків проведення робіт
щодо ведення СФД на поточний рік,
надсилання на погодження
4.3 Погодження Графіків проведення робіт
щодо ведення СФД, повернення до
спеціальних установ СФД
4.4 Надсилання
витягів
із
Графіка
проведення робіт щодо ведення СФД
місцевим органам влади та запитів
постачальникам
щодо
необхідності
анулювання документів СФД
4.5 Складання Переліку мікрофільмів та
мікрофіш
СФД,
які
підлягають
переведенню на архівне зберігання або
анулюванню, надсилання його до
відповідного центрального (місцевого)
органу влади або повідомлення про
відсутність
потреби
анулювати
документи СФД
4.6 Узагальнення Переліків мікрофільмів
та мікрофіш СФД, які підлягають
переведенню на архівне зберігання або
анулюванню, складання Узагальненого
переліку мікрофільмів та мікрофіш СФД
центрального (місцевого) органу влади,
які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню, надсилання
його чи повідомлення про відсутність
документів
СФД,
які
підлягають
анулюванню,
до
Департаменту
(Укрдержархіву)
4.7 Погодження,
надсилання
на
затвердження Узагальненого переліку
мікрофільмів
та
мікрофіш
СФД
центрального (місцевого) органу влади,
які підлягають переведенню на архівне
зберігання
або
анулюванню,
та
надсилання його після затвердження до
відповідної бази зберігання
4.8 Отримання Узагальненого переліку
мікрофільмів
та
мікрофіш
СФД
центрального (місцевого) органу влади,
які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню, та добір
відповідних документів СФД

Виконавець

Нормативний
документ

Центральний (місцевий) орган
ДСТУ 33.303
влади, Департамент (Укрдержархів)
Спеціальна установа СФД
ДСТУ 33.303
Департамент (Укрдержархів)

ДСТУ 33.303

Спеціальна установа СФД

ДСТУ 33.303

Постачальник

ДСТУ 33.303

Центральний (місцевий) орган
влади

ДСТУ 33.303

Департамент (Укрдержархів)

ДСТУ 33.303

База зберігання

ДСТУ 33.303
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Кінець таблиці 1
Найменування роботи

Виконавець

Нормативний
документ
ДСТУ 33.303

4.9 Знищення документів СФД на підставі База зберігання
Узагальненого переліку мікрофільмів та
мікрофіш СФД центрального (місцевого)
органу
влади,
які
підлягають
переведенню на архівне зберігання або
анулюванню
4.10 Складання Акта про вилучення для База зберігання,
ДСТУ 33.303
знищення мікрофільмів та мікрофіш Департамент (Укрдержархів)
СФД архівного та довгострокового
зберігання, надсилання до Департаменту
(Укрдержархіву)
та
відповідного
центрального (місцевого) органу влади
4.11 Внесення змін у Реєстр документів Департамент (Укрдержархів)
ДСТУ 33.006
СФД згідно з Актом про вилучення для
знищення мікрофільмів та мікрофіш СФД
Примітка. За потреби рекомендується застосовувати також інші нормативні,
технологічні та методичні документи з питань СФД.

5.14 Користувачі документами страхового фонду документації (далі –
користувачі) за умов виконання своїх обов’язків, визначених [1], мають право
одержувати і використовувати копії документів СФД.
Забезпечення користувачів копіями документів СФД – комплекс заходів
щодо відтворення документів СФД, зокрема документів СФД архівного
зберігання для подальшого їх використання.
Користувачами можуть бути центральні та місцеві органи влади,
постачальники, інші юридичні та фізичні особи, які використовують СФД.
Для забезпечення користувачів спеціальні установи СФД або бази
зберігання виготовляють копії (дублікати) документів СФД на паперових або
електронних носіях інформації та на мікрографічній плівці.
5.15 Порядок забезпечення користувачів копіями документів СФД надано
в ДСТУ 33.401.
Забезпечення користувачів копіями документів СФД здійснюється з
додержанням вимог законодавства України щодо авторських прав та
інтелектуальної власності.
Забезпечення користувачів копіями документів СФД, створених за власні
кошти юридичних чи фізичних осіб, здійснюється за наявності відповідного
дозволу власника документації або уповноваженої ним особи, завіреного
встановленим законом порядком.
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5.16 На запит користувача Департамент (Укрдержархів) на підставі даних
Державного реєстру документів страхового фонду документації України (далі –
Реєстр документів СФД) надає інформацію щодо наявності документів СФД.
Запити щодо документації, яка містить державну таємницю, задовольняють
лише за наявності у користувача спеціального дозволу на здійснення діяльності,
пов’язаної з державною таємницею [1].
5.17 Використання СФД – застосування користувачами виготовлених в
установленому порядку копій документів СФД за призначенням.
Використання відтворених документів СФД здійснюється
– під час ліквідування НС – за запитами відповідних центральних та
місцевих органів влади;
– у мирний час – за запитами відповідних центральних та місцевих органів
влади, постачальників, інших юридичних та фізичних осіб.
Використання СФД складається з таких умовних етапів:
– запит щодо забезпечення копіями документів СФД;
– підготування робіт;
– виготовлення копій документів СФД;
– завершення робіт.
Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час використання страхового фонду документації в разі
визначення спеціальної установи страхового фонду документації виконавцем
робіт наведено в 7.4.
Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час використання страхового фонду документації в разі
визначення відповідної бази зберігання виконавцем робіт наведено в 7.5.
Перелік робіт, які виконують у процесі використання СФД, наведено
в таблиці 2.
Таблиця 2
Найменування роботи

Виконавець

1 Запит щодо забезпечення копіями документів СФД
1.1 Оформлення
Заявки
на Користувач
забезпечення копіями документів
СФД
1.2 Затвердження
Заявки
на Користувач, центральний
забезпечення копіями документів СФД (місцевий) орган влади
1.3 Надсилання (подання) Заявки на Користувач
забезпечення копіями документів СФД

Нормативний
документ
ДСТУ 33.401
ДСТУ 33.401
ДСТУ 33.401
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Кінець таблиці 2
Найменування роботи

Виконавець

2 Підготування робіт
2.1 Визначення виконавця робіт
Департамент (Укрдержархів)
2.2 Реєстрація
завдання
на Спеціальна установа СФД
виготовлення копій документів СФД
2.3 Добір документів СФД
База зберігання
2.4 Оцінювання фізичного стану носіїв База зберігання
інформації
2.5 Надсилання
(за
потреби) База зберігання
документів СФД виконавцю робіт
2.6 Отримання
документів
СФД Спеціальна установа СФД
виконавцем робіт
(база зберігання)
3 Виготовлення копій документів СФД
3.1 Перевірка документів СФД на Спеціальна установа СФД
відповідність завданню
(база зберігання)
3.2 Виготовлення копій документів Спеціальна установа СФД
СФД
(база зберігання)
3.3 Перевірка якості виготовлених Спеціальна установа СФД
копій
(база зберігання)
3.4 Облік виготовлених копій
Спеціальна установа СФД
(база зберігання)
3.5 Комплектація виготовлених копій Спеціальна установа СФД
(база зберігання)
3.6 Відправка
виготовлених
копій Спеціальна установа СФД
користувачу
(база зберігання)

Нормативний
документ
–
–
–
–
–
–
–
ДСТУ 33.116,
ДСТУ 33.403
ДСТУ 33.116,
ДСТУ 33.403
ДСТУ 33.116,
ДСТУ 33.403
ДСТУ 33.116,
ДСТУ 33.403
ДСТУ 33.401,
ТУ У 20.537552598-001

4 Завершення робіт
4.1 Перевірка
комплектності Користувач
ДСТУ 33.116,
одержаних копій
ДСТУ 33.401
4.2 Повернення документів СФД для Спеціальна установа СФД
ТУ У 20.5подальшого зберігання
(база зберігання)
37552598-001
4.3 Надсилання
повідомлення
про Спеціальна установа СФД
ДСТУ 33.401
виконання завдання
(база зберігання)
Примітка. За потреби рекомендується застосовувати також інші нормативні,
технологічні та методичні документи з питань СФД.

5.18 Порядок і правила ведення та використання СФД України
встановлюється положеннями [2, 3] та національними стандартами України
ДСТУ 33.102, ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.114, ДСТУ 33.116, ДСТУ 33.207,
ДСТУ 33.209, ДСТУ 33.301, ДСТУ 33.302, ДСТУ 33.303, ДСТУ 33.401,
ДСТУ 33.402, ДСТУ 33.403.
Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів державної
системи страхового фонду документації з питань ведення та використання
страхових фондів документації наведено в додатку В.
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5.19 Ведення та використання СФД у сфері збереження інформації про
об’єкти культурної спадщини та культурні цінності здійснюється відповідно до
[1] з урахуванням особливостей, що визначають центральні органи влади у сфері
культури і мистецтв.
5.20 Джерелами фінансування робіт з ведення та використання СФД є
кошти в межах, передбачених на ці цілі Законом України про Державний бюджет
України та інші джерела, передбачені законом [1]:
– кошти з бюджету АР Крим;
– кошти місцевих бюджетів;
– кошти бюджетів органів місцевого самоврядування;
– кошти юридичних та фізичних осіб тощо.
Центральні та місцеві органи влади під час складання проектів бюджетів
передбачають видатки на фінансування ведення та використання відповідних
СФД.
5.21 Спеціальні установи СФД надають постачальникам, іншим юридичним
чи фізичним особам відповідно до законодавства платні послуги у сфері ведення
та використання СФД. Оплату за послуги проводять на основі контрактів
(договорів) чи інших форм угод, передбачених законодавством України.
6 ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
6.1 Довгострокове
документації

зберігання

документів

страхового

фонду

6.1.1 Виготовлені документи СФД підлягають довгостроковому зберіганню.
6.1.2 Документи СФД зберігають у вигляді:
– мікрофільмів СФД;
– мікрофіш СФД;
– електронних носіїв інформації – електронних документів СФД.
6.1.3 Постачання та прийняття документів СФД на довгострокове
зберігання виконують згідно з ДСТУ 33.402, ДСТУ 33.114.
6.1.4 Постачання на довгострокове зберігання документів СФД здійснюють
спеціальні установи СФД.
6.1.5 Прийняття документів СФД на довгострокове зберігання здійснюють
бази зберігання.
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6.1.6 Під час прийняття документів СФД на довгострокове зберігання бази
зберігання контролюють
– комплектність поставки;
– оформлення комплектувальних документів, технічних паспортів згідно
з ДСТУ 33.108;
– якість документів СФД.
Під час вхідного контролю якості документів СФД використовують методи
і засоби контролю, встановлені ТУ У 20.5-37552598-001, та перевіряють
– правильність їх побудови;
– оптичну густину фону мікрозображення;
– межу читаності та роздільну здатність;
– кількість з’єднань та наявність заправних кінців;
– лінійні розміри;
– фізичний стан та читаність мікрозображення;
– якість хіміко-фотографічного оброблення.
На довгострокове зберігання приймаються тільки ті документи СФД, які
пройшли вхідний контроль та мають відповідний запис у технічному паспорті.
6.1.7 Під час довгострокового зберігання база зберігання
– забезпечує облік утримуваних документів СФД;
– контролює фізичний стан та читаність мікрозображень документів СФД;
– забезпечує і контролює нормативні умови зберігання документів СФД.
6.1.8 Технічні вимоги щодо зберігання документів СФД та правила
користування документами СФД визначає ДСТУ 33.301.
6.1.9 Під час довгострокового зберігання документи СФД контролюють з
метою виявлення механічних, фізико-хімічних та біологічних дефектів, а також
зміни читаності фотографічного зображення.
6.1.10 Усі прийняті на довгострокове зберігання документи СФД підлягають
першому контролю щодо їхнього фізичного стану та читаності по закінченню
одного року зберігання. Наступні перевірки здійснюють один раз на три або сім
років в залежності від умов їхнього зберігання.
6.1.11 У разі виявлення дефектів пошкоджені документи СФД підлягають
відновленню та заміні в установленому порядку.
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6.2 Порядок внесення змін у документи страхового фонду документації
6.2.1 У процесі внесення змін у документи галузевого СФД беруть участь:
– центральні органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
6.2.2 У процесі внесення змін до регіонального СФД беруть участь:
– місцеві органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
6.2.3 Суб’єкти державної системи СФД під час приведення документів СФД
у відповідність до оригіналу чинної документації (внесення змін у документи
СФД) здійснюють такі функції:
а) центральний (місцевий) орган влади в межах своїх повноважень планує,
координує, забезпечує виконання робіт постачальниками щодо внесення змін у
документи СФД;
б) Департамент (Укрдержархів):
1) планує, координує та контролює виконання робіт спеціальними
установами СФД і базами зберігання щодо внесення змін у документи СФД;
2) веде облік копій Актів про відповідність мікрофільмів страхового
фонду документації чинній документації (далі − Акти), згідно з визначеною в
ДСТУ 33.302 формою.
Форму Акта про відповідність мікрофільмів страхового фонду документації
чинній документації наведено в додатку Г;
3) взаємодіє з центральними (місцевими) органами влади щодо
внесення змін у документи СФД;
4) веде Реєстр документів СФД;
в) постачальник:
1) створює комісію (групу) або призначає відповідальну особу з питань
створення та ведення СФД, проводить аналіз змін, внесених у документацію після
її закладення до СФД, на його основі складає Акти за формою, наведеною в
додатку Г, надсилає їх до Департаменту (Укрдержархіву) та до спеціальної
установи СФД.
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Зразок типового положення про комісію (групу) з питань створення та
ведення страхового фонду документації підприємства, установи, організації
наведено в додатку Д;
2) бере участь у плануванні робіт щодо внесення змін у документи СФД;
3) готує документацію для внесення змін у документи СФД,
комплектувальні та супровідні документи згідно з вимогами ДСТУ 33.105,
ДСТУ 33.110, ДСТУ 33.112, ДСТУ 33.114, ДСТУ 33.115, за потреби укладає
договір із спеціальною установою СФД щодо доопрацювання документації;
4) здійснює відправку документації до спеціальної установи СФД
згідно з вимогами ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.106, ДСТУ 33.107, ДСТУ 33.109,
ДСТУ 33.112, ДСТУ 33.114, ДСТУ 33.115;
г) спеціальна установа СФД:
1) складає на підставі розпорядчих документів та з урахуванням вимог
ДСТУ 33.302 Графіки проведення робіт щодо ведення страхового фонду
документації (далі – Графіки робіт) та надсилає їх на погодження до
Департаменту (Укрдержархіву). Форму річного графіка проведення робіт щодо
ведення страхового фонду документації спеціальною установою страхового
фонду документації наведено в додатку Е;
2) надсилає витяги із Графіка робіт місцевим органам влади та запити
постачальникам щодо необхідності внесення змін у документи СФД і
планованого обсягу робіт;
3) здійснює вхідне контролювання отриманої документації;
4) укладає договір з постачальником щодо внесення змін у
документи СФД;
5) вносить зміни у документи СФД;
6) складає необхідні супровідні документи до відпрацьованих
документів СФД;
7) здійснює відправку документів СФД разом з супровідними
документами до відповідної бази зберігання СФД;
д) база зберігання:
1) на запит спеціальної установи СФД надсилає необхідні
документи СФД;
2) здійснює вхідне контролювання отриманих документів СФД;
3) повертає документи спеціальній установі СФД на доопрацювання в
разі виявлення дефектів;
4) здійснює окремі визначені роботи щодо внесення змін у документи
СФД;
5) вносить необхідні зміни до всіх видів облікових документів;
6) повідомляє Департамент (Укрдержархів) про необхідність внесення
змін до Реєстру документів СФД.
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6.2.4 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час внесення змін у документи галузевого страхового фонду
документації наведено на рисунку 1.

1 –звернення щодо проведення в поточному році робіт з ведення галузевого СФД;
2, –надсилання розпорядчого документа щодо організації в поточному році робіт з ведення
2а галузевого СФД;
3 –повідомлення про початок робіт з ведення галузевого СФД у поточному році;
4 –надсилання Графіка проведення робіт щодо ведення галузевого СФД на погодження;
4а –повернення погоджених Графіків проведення робіт щодо ведення галузевого СФД;
5 –надсилання запитів щодо необхідності внесення змін у документи галузевого СФД і
планованого обсягу робіт;
6, –надсилання Актів про відповідність мікрофільмів СФД чинній документації;
6а
7, –надсилання опрацьованих Актів про відповідність мікрофільмів СФД чинній документації
7а до відповідної бази зберігання (в разі відсутності змін) та спеціальної установи СФД (у
разі наявності змін);
8 –планування робіт щодо внесення змін у документи галузевого СФД;
9 –звернення за дозволом щодо отримання документів галузевого СФД;
10–надсилання розпорядження щодо надання спеціальній установі СФД документів
галузевого СФД для внесення змін;
11–відправка документів галузевого СФД до спеціальної установи СФД;
12–відправка документації до спеціальної установи СФД;
13–повідомлення про невідповідність документації вимогам СФД (у разі невідповідності) та
повернення документації на доопрацювання;
14–повернення опрацьованої документації постачальнику;
15–повернення документів галузевого СФД із внесеними змінами відповідній базі зберігання;
16–повернення документів галузевого СФД до спеціальної установи СФД на доопрацювання
(в разі невідповідності вимогам);
17–повідомлення про необхідність внесення змін до Реєстру документів СФД (за наявності);
18–звітування щодо проведення в поточному році робіт з ведення СФД

Рисунок 1 – Схема взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час внесення змін у документи галузевого
страхового фонду документації
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6.2.5 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час внесення змін у документи регіонального страхового фонду
документації наведено на рисунку 2.

1 –надсилання розпорядчого документа щодо організації проведення в поточному році робіт
з ведення регіонального СФД;
2 –надсилання Графіка проведення робіт щодо ведення регіонального СФД на погодження;
2а –повернення погоджених Графіків проведення робіт щодо ведення регіонального СФД;
3 –інформування про необхідність проведення робіт з ведення регіонального СФД та надсилання
відповідних витягів із Графіка проведення робіт щодо ведення регіонального СФД;
4 –надсилання запитів щодо необхідності внесення змін у документи регіонального СФД і
планованого обсягу робіт;
5 –надсилання розпорядчого документа щодо організації в поточному році робіт з ведення
регіонального СФД;
6, –надсилання Актів про відповідність мікрофільмів СФД чинній документації;
6а
7, –надсилання опрацьованих Актів про відповідність мікрофільмів СФД чинній документації
7а до відповідної бази зберігання (в разі відсутності змін) та спеціальної установи СФД (у
разі наявності змін);
8 –планування робіт щодо внесення змін у документи регіонального СФД;
9 –звернення за дозволом на отримання документів регіонального СФД;
10 –надсилання відповідній базі зберігання розпорядження про надання документів
регіонального СФД спеціальній установі СФД для внесення змін;
11 –відправка документів регіонального СФД до відповідної спеціальної установи СФД;
12 –відправка документації до відповідної спеціальної установи СФД;
13 –повідомлення постачальника про невідповідність документації вимогам СФД (у разі
невідповідності) та повернення документації на доопрацювання;
14 –повернення опрацьованої документації постачальнику;
15 –повернення документів регіонального СФД із внесеними змінами;
15а– повернення документів регіонального СФД на доопрацювання (в разі невідповідності
вимогам);
16 –повідомлення про необхідність внесення змін до Реєстру документів СФД (за наявності);
17 –звітування щодо проведення в поточному році робіт з ведення регіонального СФД

Рисунок 2 – Схема взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час внесення змін у документи регіонального
страхового фонду документації
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6.2.6 Порядок внесення змін у документи галузевого СФД такий:
а) Департамент (Укрдержархів) інформує центральні органи влади про
необхідність проведення робіт з ведення галузевого СФД;
б) центральний орган влади видає розпорядчий документ щодо організації
проведення в поточному році робіт з ведення галузевого СФД та спрямовує його
підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям (постачальникам), а
також повідомляє Департамент (Укрдержархів) про початок робіт;
в) спеціальна установа СФД складає на поточний рік Графік робіт за
формою, наведеною у додатку Е, та надсилає його на погодження до
Департаменту (Укрдержархіву);
г) Департамент (Укрдержархів) погоджує Графіки робіт та повертає їх до
спеціальних установ СФД;
д) спеціальна установа СФД надсилає запити постачальникам щодо
необхідності внесення змін у документи галузевого СФД і планованого обсягу
робіт;
е) постачальник створює комісію (групу) або призначає відповідальну особу
з питань створення та ведення СФД, яка проводить аналіз наявності змін у
документації, внесених після її закладання до СФД, та приймає рішення щодо
приведення документів СФД у відповідність до чинної документації; складає
Акти за формою, наведеною в додатку Г, в яких наводить висновки щодо
відсутності (наявності) змін у чинній документації, необхідності внесення змін у
документи СФД, обсягу робіт; надсилає Акти до Департаменту (Укрдержархіву)
та (або) до відповідної спеціальної установи СФД;
є) Департамент (Укрдержархів) проводить облік копій отриманих Актів та
надсилає Акти (про відсутність змін) до бази зберігання, Акти (про наявність
змін) – до спеціальної установи СФД;
ж) база зберігання опрацьовує отримані Акти (про відсутність змін),
долучає їх до відповідних комплектувальних документів та здійснює їх
реєстрацію в Реєстрі документів СФД;
з) спеціальна установа СФД опрацьовує отримані Акти (про наявність змін),
на їх підставі укладає з постачальником договір на виконання робіт щодо
внесення змін у документи СФД, звертається до Департаменту (Укрдержархіву) за
дозволом на отримання документів СФД;
и) Департамент (Укрдержархів) на підставі Актів (про наявність змін) надає
відповідній базі зберігання розпорядження щодо надання документів СФД
спеціальній установі СФД для внесення в них змін, база зберігання здійснює
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добір, підготовку та відправку документів СФД до спеціальної установи СФД
згідно з отриманим розпорядженням;
і) постачальник здійснює підготовку документації, комплектувальних та
супровідних документів відповідно до вимог ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.106,
ДСТУ 33.107, ДСТУ 33.109, ДСТУ 33.112, ДСТУ 33.114, ДСТУ 33.115 та
надсилає їх до спеціальної установи СФД згідно з укладеним договором на
виконання робіт щодо внесення змін у документи СФД;
ї) спеціальна установа СФД здійснює вхідне контролювання отриманої
документації на відповідність вимогам СФД, у разі невідповідності документації
вимогам СФД – складає відповідний акт довільної форми, повідомляє
постачальника про невідповідність документації вимогам СФД та далі:
1) повертає документацію постачальнику в разі прийняття
постачальником рішення щодо самостійного доопрацювання документації та
здійснює її вхідне контролювання після доопрацювання;
2) за зверненням постачальника укладає з ним договір щодо
приведення документації до вимог СФД та доопрацьовує документацію згідно з
укладеним договором;
й) спеціальна установа СФД здійснює внесення змін у документи СФД
згідно з вимогами ДСТУ 33.302, повертає документацію постачальнику, складає
супровідні документи до опрацьованих документів СФД та повертає опрацьовані
документи СФД до відповідної бази зберігання, доопрацьовує документи СФД
згідно з заувагами бази зберігання (за наявності зауваг);
к) база
зберігання
здійснює
вхідне
контролювання
отриманих
документів СФД на придатність до зберігання та:
1) у разі невідповідності вимогам вхідного контролю база зберігання
повертає документи СФД на доопрацювання;
2) у разі відповідності документів СФД вимогам вхідного контролю –
виконує роботи щодо забезпечення їхнього зберігання, які визначено в
ДСТУ 33.301, здійснює внесення змін до облікових документів, повідомляє
Департамент (Укрдержархів) про необхідність внесення змін до Реєстру
документів СФД (за потреби);
л) постачальник після повернення спеціальною установою СФД
документації надсилає відповідному центральному органу влади звітні матеріали
про виконані роботи щодо внесення змін у документи СФД.
6.2.7 Порядок внесення змін у документи регіонального СФД такий:
– Департамент (Укрдержархів) видає розпорядчий документ щодо
організації проведення в поточному році робіт з ведення регіонального СФД та
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спрямовує його до спеціальних установ СФД;
– спеціальна установа СФД складає на поточний рік Графік робіт за
формою, наведеною в додатку Е, та надсилає його на погодження до
Департаменту (Укрдержархіву);
– Департамент (Укрдержархів) погоджує отримані Графіки робіт та
повертає їх спеціальним установам СФД;
– спеціальна установа СФД складає витяги з погодженого Графіка робіт,
інформує місцеві органи влади про необхідність проведення робіт з ведення
регіонального СФД та надсилає їм витяги з Графіка робіт, а також направляє
запити постачальникам щодо необхідності внесення змін у документи
регіонального СФД і планованого обсягу робіт;
– місцевий орган влади видає розпорядчий документ щодо організації
проведення в поточному році робіт з ведення регіонального СФД і спрямовує
його до підприємств, установ, організацій (постачальників), які знаходяться на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та брали участь у
формуванні регіонального СФД, а також надає інформацію з цього питання до
спеціальних установ СФД;
– далі порядок внесення змін у документи регіонального СФД аналогічний,
визначеному в 6.2.6.
6.3 Порядок переведення документів страхового фонду документації на
архівне зберігання
6.3.1 У процесі переведення документів галузевого СФД на архівне
зберігання беруть участь:
– центральні органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
6.3.2 У процесі переведення документів регіонального СФД на архівне
зберігання беруть участь:
– місцеві органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
25

МР-84.2-37552598-014:2014
6.3.3 Суб’єкти державної системи СФД під час переведення документів
СФД на архівне зберігання здійснюють такі функції:
а) центральний (місцевий) орган влади
1) в межах своїх повноважень планує, координує, забезпечує
виконання постачальниками робіт щодо переведення документів СФД на архівне
зберігання;
2) на підставі отриманих від постачальників Переліків мікрофільмів та
мікрофіш страхового фонду документації, які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню (далі – Перелік документів СФД), складає
Узагальнений перелік мікрофільмів та мікрофіш СФД центрального (місцевого)
органу влади, які підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню
(далі – Перелік документів СФД центрального (місцевого) органу влади), та
надсилає його до Департаменту (Укрдержархіву).
Форму Переліку мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації,
які підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню, наведено в
додатку Ж.
Форму Узагальненого переліку мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду
документації, які підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню,
наведено в додатку И;
б) Департамент (Укрдержархів)
1) планує, координує та контролює виконання робіт спеціальними
установами СФД і базами зберігання щодо переведення документів СФД на
архівне зберігання;
2) погоджує отримані Переліки документів СФД центральних
(місцевих) органів влади та організує роботу баз зберігання та спеціальних
установ СФД щодо переведення на архівне зберігання документів СФД;
в) спеціальна установа СФД
1) складає на підставі розпорядчих документів та з урахуванням вимог
ДСТУ 33.302 Графіки робіт за формою, наведеною в додатку Е, та надсилає їх на
погодження до Департаменту (Укрдержархіву);
2) надсилає витяги із Графіка робіт місцевим органам влади та запити
постачальникам щодо необхідності переведення на архівне зберігання документів
СФД і планованого обсягу робіт;
г) постачальник
1) створює комісію (групу) з питань створення та ведення СФД або
призначає відповідальну особу, проводить аналіз документації, яку було закладено
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до СФД, щодо її науково-практичної цінності та визначає документи СФД, які
підлягають переведенню на архівне зберігання згідно з вимогами ДСТУ 33.303.
Зразок типового положення про комісію (групу) з питань створення та
ведення страхового фонду документації підприємства, установи, організації
наведено в додатку Д;
2) складає у двох примірниках Перелік документів СФД згідно з
формою, наведеною в додатку Ж, та надсилає перший примірник до центрального
(місцевого) органу влади (другий примірник залишається у постачальника); якщо
постачальником є юридична або фізична особа, не підпорядкована центральному
(місцевому) органу влади, перший примірник Переліку документів СФД
постачальник направляє до Департаменту (Укрдержархіву);
3) повідомляє центральний (місцевий) орган влади, спеціальну установу
СФД про відсутність документів СФД, які підлягають переведенню на архівне
зберігання;
4) звітує центральному (місцевому) органу влади про проведену роботу
щодо переведення документів СФД на архівне зберігання;
д) база зберігання
1) здійснює відповідні дії щодо переведення документів СФД на
архівне зберігання згідно з ДСТУ 33.303;
2) проводить облік документів СФД архівного зберігання;
3) проводить контроль термінів архівного зберігання документів СФД.
6.3.4 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час переведення на архівне зберігання або анулювання
документів галузевого страхового фонду документації наведено на рисунку 3.
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1а
2,
2а
3
3а
4

–звернення щодо проведення в поточному році робіт з ведення галузевого СФД;
–повідомлення про початок робіт з ведення СФД у поточному році;
–надання розпорядчого документа щодо організації проведення в поточному році робіт з
ведення галузевого СФД;
–надсилання Графіка проведення робіт щодо ведення галузевого СФД на погодження;
–повернення погоджених Графіків проведення робіт щодо ведення галузевого СФД;
–надсилання запиту щодо необхідності переведення на архівне зберігання або анулювання
документів галузевого СФД;
5 –надсилання Переліку мікрофільмів та мікрофіш СФД, які підлягають переведенню на
архівне зберігання або анулюванню;
6 –надсилання на погодження та затвердженого Узагальненого переліку мікрофільмів та
мікрофіш СФД центрального органу влади, які підлягають переведенню на архівне
зберігання або анулюванню, чи повідомлення про відсутність документів СФД, які
підлягають переведенню на архівне зберігання;
6а – надсилання примірників погодженого Узагальненого переліку мікрофільмів та мікрофіш
СФД центрального органу влади, які підлягають переведенню на архівне зберігання або
анулюванню;
6б –надсилання затвердженого Узагальненого переліку мікрофільмів та мікрофіш СФД
центрального органу влади, які підлягають переведенню на архівне зберігання або
анулюванню;
7 – надсилання Актів про вилучення для знищення мікрофільмів та мікрофіш галузевого
СФД архівного та довгострокового зберігання

Рисунок 3 – Схема взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час переведення на архівне зберігання або
анулювання документів галузевого страхового фонду документації
6.3.5 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час переведення на архівне зберігання або анулювання
документів регіонального страхового фонду документації наведено на рисунку 4.
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1

–надання розпорядчого документа щодо організації проведення в поточному році робіт з
ведення регіонального СФД;
2 –надсилання Графіка проведення робіт щодо ведення регіонального СФД на погодження;
2а –повернення погоджених Графіків проведення робіт щодо ведення регіонального СФД;
3 –інформування про необхідність проведення робіт з ведення регіонального СФД та надсилання
відповідних витягів із Графіка проведення робіт щодо ведення регіонального СФД;
4 –надсилання запиту щодо необхідності переведення на архівне зберігання або анулювання
документів регіонального СФД;
5 –надання розпорядчого документа щодо організації в поточному році робіт з ведення
регіонального СФД;
6 –надсилання Переліку мікрофільмів та мікрофіш СФД, які підлягають переведенню на
архівне зберігання або анулюванню;
7 –надсилання на погодження та затвердженого Узагальненого переліку мікрофільмів та
мікрофіш СФД місцевого органу влади, які підлягають переведенню на архівне зберігання
або анулюванню, чи повідомлення про відсутність документів регіонального СФД, які
підлягають переведенню на архівне зберігання;
7а – надсилання примірників погодженого Узагальненого переліку мікрофільмів та мікрофіш
СФД місцевого органу влади, які підлягають переведенню на архівне зберігання або
анулюванню;
7б – надсилання затвердженого Узагальненого переліку мікрофільмів та мікрофіш СФД
місцевого органу влади, які підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню;
8 –надсилання Актів про вилучення для знищення мікрофільмів та мікрофіш регіонального
СФД архівного та довгострокового зберігання

Рисунок 4 – Схема взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час переведення на архівне зберігання або
анулювання документів регіонального страхового фонду
документації
6.3.6 Порядок переведення документів галузевого СФД на архівне
зберігання такий:
– Департамент (Укрдержархів) інформує центральні органи влади про
необхідність проведення робіт з ведення галузевого СФД;
– центральний орган влади видає розпорядчий документ щодо організації
проведення в поточному році робіт з ведення галузевого СФД та спрямовує його
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підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям (постачальникам), а
також повідомляє Департамент (Укрдержархів) про початок робіт;
– спеціальна установа СФД складає на поточний рік Графік робіт за
формою, наведеною у додатку Е, та надсилає його на погодження до
Департаменту (Укрдержархіву);
– Департамент (Укрдержархів) погоджує Графіки робіт та повертає їх до
спеціальних установ СФД;
– спеціальна установа СФД надсилає запити постачальникам щодо
необхідності переведення на архівне зберігання документів галузевого СФД і
планованого обсягу робіт;
– постачальник створює комісію (групу), яка проводить аналіз документації,
яку було закладено до СФД для прийняття рішення щодо переведення її на
архівне зберігання, складає Перелік документів СФД за формою, наведеною в
додатку Ж, та надсилає його до відповідного центрального органу влади;
– центральний орган влади складає в двох примірниках Перелік документів
СФД центрального органу влади за формою, наведеною в додатку И, та надсилає
його на погодження до Департаменту (Укрдержархіву) або повідомляє
Департамент (Укрдержархів) про відсутність документів СФД, які підлягають
переведенню на архівне зберігання;
– Департамент (Укрдержархів) погоджує Перелік документів СФД
центрального органу влади, надсилає його на затвердження до відповідного
центрального органу влади, після отримання затвердженого Переліку документів
СФД центрального органу влади, Департамент (Укрдержархів) надсилає його до
відповідної бази зберігання;
– база зберігання виконує роботи щодо переведення документів СФД на
архівне зберігання, забезпечує умови архівного зберігання, проводить облік
документів архівного зберігання, вносить відповідні записи в технічні паспорти
мікрофільмів СФД, проводить контроль термінів архівного зберігання, виконує
рішення щодо продовження архівного зберігання документів СФД, якщо термін
зберігання не минув.
Форму Журналу інвентарного обліку мікрофільмів та мікрофіш страхового
фонду документації архівного зберігання наведено в додатку К.
6.3.7 Порядок переведення документів регіонального СФД на архівне
зберігання такий:
– Департамент (Укрдержархів) видає розпорядчий документ щодо
організації проведення в поточному році робіт з ведення СФД та спрямовує його
до спеціальних установ СФД;
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– спеціальна установа СФД складає Графік робіт за формою, наведеною в
додатку Е, та надсилає його на погодження до Департаменту (Укрдержархіву);
– Департамент (Укрдержархів) погоджує отримані Графіки робіт та
повертає їх спеціальним установам СФД;
– спеціальна установа СФД складає витяги з погодженого Графіка робіт,
інформує місцеві органи влади про необхідність проведення робіт з ведення
регіонального СФД та надсилає їм витяги з Графіка робіт, а також направляє
запити постачальникам щодо необхідності переведення на архівне зберігання
документів регіонального СФД і планованого обсягу робіт;
– місцевий орган влади видає розпорядчий документ щодо організації
проведення в поточному році робіт з ведення СФД та спрямовує його до
підприємств, установ, організацій (постачальників), які розташовані на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці та брали участь у формуванні
регіонального СФД;
– постачальник створює комісію (групу), яка проводить аналіз документації,
закладеної до СФД, для прийняття рішення щодо переведення її на архівне
зберігання, складає Перелік документів СФД за формою, наведеною в додатку Ж,
та надсилає його до відповідного місцевого органу влади;
– місцевий орган влади складає в двох примірниках Перелік документів
СФД місцевого органу влади за формою, наведеною в додатку И, та надсилає
його на погодження до Департаменту (Укрдержархіву) або повідомляє
Департамент (Укрдержархів) про відсутність документів регіонального СФД, які
підлягають переведенню на архівне зберігання;
– Департамент (Укрдержархів) погоджує Перелік документів СФД
місцевого органу влади, надсилає його на затвердження до відповідного місцевого
органу влади, після отримання затвердженого Переліку документів СФД
місцевого органу влади, Департамент (Укрдержархів) надсилає його до
відповідної бази зберігання;
– база зберігання виконує роботи щодо переведення документів СФД на
архівне зберігання, забезпечує умови архівного зберігання, проводить облік
документів архівного зберігання, вносить відповідні записи в технічні паспорти
мікрофільмів СФД, проводить контроль термінів архівного зберігання, виконує
рішення щодо продовження архівного зберігання документів СФД, якщо термін
зберігання не скінчився.
Форму Журналу інвентарного обліку мікрофільмів та мікрофіш страхового
фонду документації архівного зберігання наведено в додатку К.
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6.4 Порядок анулювання документів страхового фонду документації
6.4.1 У процесі анулювання документів галузевого СФД беруть участь:
– центральні органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
6.4.2 У процесі анулювання документів регіонального СФД беруть участь:
– місцеві органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
6.4.3 Суб’єкти державної системи СФД під час анулювання документів
СФД здійснюють такі функції:
а) центральний (місцевий) орган влади
1) в межах своїх повноважень планує, координує, забезпечує
виконання постачальниками робіт щодо анулювання документів СФД;
2) на підставі отриманих від постачальників Переліків документів СФД
складає Перелік документів СФД центрального (місцевого) органу влади за
формою,
наведеною
в
додатку
И,
та
надсилає
його
до
Департаменту (Укрдержархіву);
б) Департамент (Укрдержархів) погоджує отримані Переліки документів
СФД центральних (місцевих) органів влади, організує роботу баз зберігання щодо
анулювання документів СФД, вносить необхідні зміни в Реєстрі документів СФД
щодо анулювання документів СФД;
в) спеціальна установа СФД
1) складає на підставі розпорядчих документів та з урахуванням вимог
ДСТУ 33.302 Графіки робіт за формою, наведеною в додатку Е, та надсилає їх на
погодження до Департаменту (Укрдержархіву);
2) надсилає витяги із Графіка робіт місцевим органам влади та запити
постачальникам щодо необхідності анулювання документів СФД і планованого
обсягу робіт;
г) постачальник:
1) створює комісію (групу), яка проводить аналіз документації, яку було
закладено до СФД, щодо її науково-практичної цінності та визначає документи, які
підлягають анулюванню згідно з вимогами ДСТУ 33.303. Зразок типового
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положення про комісію (групу) з питань створення та ведення страхового фонду
документації підприємства, установи, організації наведено в додатку Д;
2) складає Перелік документів СФД, які підлягають анулюванню, за
формою, наведеною в додатку Ж, та направляє його до центрального (місцевого)
органу влади;
3) повідомляє центральний (місцевий) орган влади, спеціальну установу
СФД про відсутність документів СФД, які підлягають анулюванню;
4) звітує центральному (місцевому) органу влади про проведену роботу
щодо анулювання документів СФД;
д) база зберігання:
1) здійснює відповідні дії щодо анулювання документів СФД та надає
інформацію до Департаменту (Укрдержархіву) згідно з вимогами ДСТУ 33.303;
2) проводить облік анульованих (знищених) документів СФД;
3) виконує рішення щодо анулювання (знищення) документів СФД,
якщо термін їх архівного зберігання скінчився.
6.4.4 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час переведення на архівне зберігання або анулювання
документів галузевого страхового фонду документації наведено в 6.3.4.
6.4.5 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час переведення на архівне зберігання або анулювання
документів регіонального страхового фонду документації наведено в 6.3.5.
6.4.6 Порядок анулювання документів галузевого СФД такий:
а) Департамент (Укрдержархів) інформує центральні органи влади про
необхідність проведення робіт з ведення галузевого СФД;
б) центральний орган влади видає розпорядчий документ щодо організації
проведення в поточному році робіт з ведення галузевого СФД та спрямовує його
підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям (постачальникам), а
також повідомляє Департамент (Укрдержархів) про початок робіт;
в) спеціальна установа СФД складає на поточний рік Графік робіт за
формою, наведеною у додатку Е, та надсилає його на погодження до
Департаменту (Укрдержархіву);
г) Департамент (Укрдержархів) погоджує Графіки робіт та повертає їх до
спеціальних установ СФД;
д) спеціальна установа СФД надсилає запити постачальникам щодо
необхідності анулювання документів галузевого СФД і планованого обсягу робіт;
е) постачальник створює комісію (групу), яка проводить аналіз
документації, закладеної до СФД, для прийняття рішення щодо її анулювання,
складає Перелік документів СФД за формою, наведеною в додатку Ж, та надсилає
його до відповідного центрального органу влади. Під час складання Переліку
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документів СФД постачальник керується умовами анулювання документів СФД,
наведеними в ДСТУ 33.303:
1) зняття виробу з виробництва (шифр 1);
2) заміни виробу на аналоги з вищими характеристиками (шифр 2);
3) знесення об’єкта будівництва (шифр 3);
4) скасування (заміни) нормативного документа постачальника
документів (шифр 4);
5) скасування (заміни) нормативних документів за інформаційними
покажчиками (шифр 5);
6) якщо виріб морально застарілий (шифр 6);
7) скасування бази даних (кадастрів) (шифр 7);
8) чи за інших умов, встановлених нормативно-правовими та
нормативними документами (шифр 8). Для кожної позиції Переліку документів
СФД у колонці «Умови вилучання» проставляють шифр умови;
є) центральний орган влади складає в двох примірниках Перелік документів
СФД центрального органу влади за формою, наведеною в додатку И, та надсилає
його на погодження до Департаменту (Укрдержархіву) або повідомляє
Департамент (Укрдержархів) про відсутність документів СФД, які підлягають
анулюванню;
ж) Департамент (Укрдержархів) погоджує Перелік документів СФД
центрального органу влади, надсилає його на затвердження до відповідного
центрального органу влади, після отримання затвердженого Переліку документів
СФД центрального органу влади, Департамент (Укрдержархів) надсилає його до
відповідної бази зберігання;
з) база зберігання виконує роботи щодо анулювання (знищення) документів
СФД згідно з отриманим Переліком документів СФД центрального органу влади,
складає у трьох примірниках Акт про вилучення для знищення мікрофільмів та
мікрофіш страхового фонду документації архівного та довгострокового
зберігання (далі – Акт про вилучення для знищення). Перший примірник Акта про
вилучення для знищення зберігають на базі зберігання, другий та третій −
надсилають до Департаменту (Укрдержархіву), Департамент (Укрдержархів)
третій примірник Акта про вилучення для знищення надсилає до відповідного
центрального органу влади.
Документи СФД знищують разом із технічними паспортами на них і
комплектувальними документами.
Форму Акта про вилучення для знищення мікрофільмів та мікрофіш
страхового фонду документації архівного та довгострокового зберігання наведено
в додатку Л.
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Акти про вилучення для знищення зберігають постійно та обліковують у
Журналі обліку Актів про вилучення для знищення мікрофільмів та мікрофіш
страхового фонду документації архівного та довгострокового зберігання.
Форму Журналу обліку Актів про вилучення для знищення мікрофільмів та
мікрофіш страхового фонду документації архівного та довгострокового
зберігання наведено в додатку М;
и) Департамент (Укрдержархів) вносить зміни в Реєстр документів СФД
згідно з отриманими Актами про вилучення для знищення.
6.4.7 Порядок анулювання документів регіонального СФД такий:
– Департамент (Укрдержархів) видає розпорядчий документ щодо
організації проведення в поточному році робіт з ведення СФД та спрямовує його
до спеціальних установ СФД;
– спеціальна установа СФД складає Графік робіт за формою, наведеною в
додатку Е, та надсилає на погодження до Департаменту (Укрдержархіву);
– Департамент (Укрдержархів) погоджує отримані Графіки робіт щодо
ведення СФД та повертає спеціальним установам СФД;
– спеціальна установа СФД складає витяги з погодженого Графіка робіт,
інформує місцеві органи влади про необхідність проведення робіт з ведення
регіонального СФД та надсилає їм витяги з Графіка робіт, а також направляє
запити постачальникам щодо необхідності анулювання документів регіонального
СФД і планованого обсягу робіт;
– місцевий орган влади видає розпорядчий документ щодо організації
проведення в поточному році робіт з ведення СФД та спрямовує його до
підприємств, установ, організацій (постачальників), які розташовані на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці та брали участь у формуванні
регіонального СФД;
– постачальник створює комісію (групу), яка проводить аналіз документації,
закладеної до СФД, для прийняття рішення щодо її анулювання, складає Перелік
документів СФД за формою, наведеною в додатку Ж, та надсилає його до
відповідного місцевого органу влади. Під час складання Переліку документів
СФД постачальник керується умовами анулювання документів СФД,
наведеними в 6.4.6;
– місцевий орган влади складає в двох примірниках та затверджує Перелік
документів СФД місцевого органу влади за формою, наведеною в додатку И, та
надсилає його на погодження до Департаменту (Укрдержархіву) або повідомляє
Департамент (Укрдержархів) про відсутність документів регіонального СФД, які
підлягають анулюванню (знищенню);
– Департамент (Укрдержархів) погоджує Перелік документів СФД
місцевого органу влади, надсилає його на затвердження до відповідного місцевого
органу влади, після отримання затвердженого Переліку документів СФД
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місцевого органу влади, Департамент (Укрдержархів) надсилає його до
відповідної бази зберігання;
– база зберігання виконує роботи щодо анулювання (знищення) документів
СФД згідно з отриманим Переліком документів СФД місцевого органу влади,
складає у трьох примірниках Акт про вилучення для знищення за формою,
наведеною в додатку Л. Перший примірник Акта про вилучення для знищення
зберігають на базі зберігання, другий та третій − надсилають до
Департаменту (Укрдержархіву). Департамент (Укрдержархів) третій примірник
Акта про вилучення для знищення надсилає до відповідного місцевого органу
влади.
Решту робіт виконують згідно з 6.4.6.
7 ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

СТРАХОВОГО

ФОНДУ

7.1 У процесі використання документів галузевого СФД беруть участь:
– центральні органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
7.2 У процесі використання документів регіонального СФД беруть участь:
– місцеві органи влади;
– Департамент (Укрдержархів);
– постачальники;
– спеціальні установи СФД;
– бази зберігання.
7.3 Суб’єкти державної системи СФД під час використання документів СФД
здійснюють такі функції:
а) центральний (місцевий) орган влади або постачальник (користувач):
1) надсилає до Департаменту (Укрдержархіву) або до спеціальної
установи СФД Заявку на забезпечення копіями документів страхового фонду (далі
– Заявка), згідно з визначеною в ДСТУ 33.401 формою чи лист-звернення на
забезпечення копіями документів страхового фонду у довільній формі.
Форму Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду
наведено в додатку Н;
2) перевіряє відповідність одержаних копій документів СФД поданій
Заявці, повідомляє виконавця робіт (спеціальну установу СФД або відповідну
базу зберігання) про одержання копій документів СФД, бере на облік одержані
копії;
б) Департамент (Укрдержархів):
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1) координує роботу щодо забезпечення користувачів копіями
документів СФД і контролює її виконання в межах своїх повноважень;
2) опрацьовує та обліковує отримані Заявки в Журналі обліку Заявок
на забезпечення копіями документів страхового фонду, визначає обсяги робіт,
виконуваних за Заявкою, в разі неможливості задовольнити Заявку – інформує
про це користувача.
Форму Журналу обліку Заявок на забезпечення копіями документів
страхового фонду наведено в додатку П;
3) визначає виконавців робіт, які будуть залучені до виконання робіт
за Заявкою, видає Завдання на виготовлення копій документів страхового фонду
(далі – завдання) і дозволи на передачу документів СФД та контролює їх
виконання.
Форму Завдання на виготовлення копій документів страхового фонду
наведено в додатку Р;
в) база зберігання:
1) здійснює облік та реєстрацію отриманих завдань у Журналі обліку
завдань на виготовлення копій документів страхового фонду, добір потрібних
документів СФД, перевіряє їх стан, надсилає спеціальній установі СФД (за
потреби та згідно з отриманим дозволом).
Форму Журналу обліку завдань на виготовлення копій документів
страхового фонду наведено в додатку С;
2) виготовляє потрібні копії документів СФД відповідно до
отриманого завдання та вимог ДСТУ 33.116, ДСТУ 33.401, ДСТУ 33.403;
3) перевіряє якість виготовлених копій, проводить їх облік та
комплектацію, здійснює необхідні записи в Журналі обліку завдань на
виготовлення копій документів страхового фонду. У разі виготовлення копій
документів страхового фонду на електронних носіях (далі – електронні копії) –
обліковує їх у Журналі обліку електронних копій документів страхового фонду,
форму якого наведено в додатку Т;
4) здійснює відправку виготовлених копій документів СФД на адресу
користувача відповідно до отриманого завдання та повертає документи СФД
на місце їх зберігання;
г) спеціальна установа СФД:
1) після отримання завдання та документів СФД здійснює їх облік та
реєстрацію в Журналі обліку завдань на виготовлення копій документів
страхового фонду за формою, наведеною в додатку С;
2) виготовляє потрібні копії документів СФД відповідно до
отриманого завдання та вимог ДСТУ 33.116, ДСТУ 33.401, ДСТУ 33.403;
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3) перевіряє якість виготовлених копій документів СФД, проводить їх
облік та комплектацію, здійснює необхідні записи в Журналі обліку завдань на
виготовлення копій документів страхового фонду. У разі виготовлення електронних
копій – обліковує їх у Журналі обліку електронних копій документів страхового
фонду за формою, наведеною в додатку Т;
4) здійснює відправку виготовлених копій документів СФД на адресу
користувача та повертає документи СФД до відповідної бази зберігання.
7.4 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час використання страхового фонду документації в разі
визначення спеціальної установи страхового фонду документації виконавцем
робіт наведено на рисунку 5.
7.5 Схему взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час використання страхового фонду документації в разі
визначення відповідної бази зберігання виконавцем робіт наведено на рисунку 6.
1

Департамент
(Укрдержархів)
1б

2
Користувач
6

9
4

3
Спеціальна
установа СФД

1а
7

5

База зберігання
8

1, 1а, –надсилання Заявки (листа-звернення) на забезпечення копіями документів страхового
1б
фонду;
2
–інформування користувача в разі неможливості задовольнити Заявку на забезпечення
копіями документів страхового фонду;
3
–надсилання до спеціальної установи СФД завдання на виготовлення копій документів
страхового фонду;
4
–надсилання до відповідної бази зберігання копії завдання на виготовлення копій
документів страхового фонду з дозволом на передачу документів СФД визначеній
спеціальній установі СФД;
5
–відправка документів СФД згідно з отриманим дозволом;
6
–відправка виготовлених копій документів страхового фонду користувачу;
7
–повідомлення про одержання копій документів СФД згідно з Заявкою на забезпечення
копіями документів страхового фонду;
8
–повернення документів СФД до відповідної бази зберігання;
9
–повідомлення про виконання завдання

Рисунок 5 – Схема взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час використання страхового фонду документації
в разі визначення спеціальної установи страхового фонду
документації виконавцем робіт
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Департамент
(Укрдержархів)
1б

2
Користувач
4

6
1а

Спеціальна
установа СФД

3

База зберігання
5

1, 1а, –надсилання Заявки (листа-звернення) на забезпечення копіями документів страхового
1б
фонду;
2
–інформування користувача в разі неможливості задовольнити Заявку;
3
–надсилання до відповідної бази зберігання завдання на виготовлення копій документів
страхового фонду;
4
–відправка виготовлених копій документів СФД користувачу;
5
–повідомлення про одержання копій документів СФД згідно з Заявкою на забезпечення
копіями документів страхового фонду;
6
–повідомлення Департаменту (Укрдержархіву) про виконання завдання

Рисунок 6 – Схема взаємодії суб’єктів державної системи страхового фонду
документації під час використання страхового фонду
документації в разі визначення відповідної бази зберігання
виконавцем робіт
7.6 Порядок використання документів СФД такий:
а) центральний (місцевий) орган влади, постачальник, інша юридична або
фізична особа, яка використовує СФД (користувач), оформлює і надсилає до
Департаменту (Укрдержархіву) або спеціальної установи СФД Заявку за формою,
наведеною в додатку Н. У разі отримання Заявки спеціальна установа СФД
пересилає її до Департаменту (Укрдержархіву);
б) Департамент (Укрдержархів) опрацьовує одержану Заявку та визначає
можливість її задовольнити, обліковує Заявку в Журналі обліку Заявок на
забезпечення копіями документів страхового фонду, інформує користувача із
зазначенням підстав відмови (в разі неможливості задовольнити Заявку) або
визначає виконавця, якого буде залучено до виконання робіт за Заявкою
(відповідну базу зберігання або спеціальну установу СФД) та надсилає йому
завдання на виконання робіт за формою, наведеною в додатку Р;
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в) у разі визначення виконавцем робіт спеціальної установи СФД:
1) Департамент (Укрдержархів) надсилає до відповідної бази зберігання
копію завдання та дозвіл на передачу документів СФД спеціальній установі СФД
для виготовлення з них копій;
2) база зберігання:
– реєструє одержану копію завдання в Журналі обліку завдань на
виготовлення копій документів страхового фонду за формою, наведеною в додатку С;
– здійснює добір необхідних документів СФД, перевіряє
фізичний стан носіїв інформації та відправляє документи СФД спеціальній
установі СФД (виконавцю робіт) згідно з отриманим дозволом;
3) спеціальна установа СФД:
– реєструє одержане завдання в Журналі обліку завдань на
виготовлення копій документів страхового фонду, перевіряє отримані документи
СФД на відповідність завданню;
– виготовляє копії документів СФД та перевіряє їх якість згідно з
вимогами ДСТУ 33.116 та ДСТУ 33.403;
– здійснює облік виготовлених копій у Журналі обліку завдань на
виготовлення копій документів страхового фонду. У разі виготовлення
електронних копій – обліковує їх у Журналі обліку електронних копій документів
страхового фонду за формою, наведеною в додатку Т;
– комплектує виготовлені копії документів СФД та відправляє їх
користувачу;
– повертає документи СФД до відповідної бази зберігання;
– письмово
повідомляє
Департамент (Укрдержархів)
про
виконання завдання;
г) у разі визначення бази зберігання виконавцем робіт:
1) Департамент (Укрдержархів) надсилає до визначеної бази зберігання
копію завдання;
2) база зберігання:
– реєструє одержану копію завдання в Журналі обліку завдань на
виготовлення копій документів страхового фонду за формою, наведеною в додатку С;
– проводить пошук та добір документів СФД згідно з отриманим
завданням, перевіряє фізичний стан носіїв інформації;
– виготовляє копії документів СФД та перевіряє їх якість згідно з
ДСТУ 33.116, ДСТУ 33.403;
– здійснює облік копій виготовлених документів СФД у Журналі обліку
завдань на виготовлення копій документів страхового фонду;
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– комплектує виготовлені копії документів СФД та відправляє їх
користувачу;
– повертає документи СФД для подальшого зберігання та письмово
повідомляє Департамент (Укрдержархів) про виконання завдання;
д) користувач перевіряє комплектацію одержаних копій документів СФД та
повідомляє спеціальну установу СФД (базу зберігання) про одержання копій
документів СФД згідно з Заявкою.
7.7 В особливий період процес використання копій документів СФД
здійснюється згідно з ДСТУ 33.005.
8 ПОРЯДОК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОРИСТУВАЧІВ
КОПІЯМИ
ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
8.1 Умови та правила користування документами СФД, інформацією з
Реєстру документів СФД, а також порядок виконання робіт щодо забезпечення
користувачів копіями документів СФД встановлено законодавством та
нормативними документами державної системи СФД, статутами і положеннями
про спеціальні установи СФД, які беруть участь у виконанні робіт щодо
забезпечення користувачів копіями документів СФД.
8.2 Копії документів СФД надають для використання за запитами
відповідних центральних або місцевих органів влади, постачальників, інших
юридичних та фізичних осіб (користувачів) у разі втрати або неможливості
отримати оригінали документації під час ліквідування НС та в мирний час.
В особливий період забезпечення користувачів копіями документів СФД
здійснюється згідно з ДСТУ 33.005.
8.3 Для отримання копій документів СФД користувачі оформлюють і
надсилають до Департаменту (Укрдержархіву) або до спеціальної установи СФД,
яка виготовляла ці документи, Заявку чи лист-звернення на забезпечення копіями
документів СФД згідно з порядком, визначеним у 7.6.
Якщо постачальник не підпорядковується користувачу, Заявку додатково
затверджують у центральному (місцевому) органі влади за підпорядкованістю
постачальника. За умов НС додаткове затвердження дозволено підтвердити
факсом або іншим видом факсимільного зв’язку протягом доби після одержання
Заявки.
Якщо користувач не є постачальником запитуваних копій документів СФД,
Заявку додатково затверджують у постачальника. У разі зміни користувача
(власника) до Заявки необхідно додавати документи, що підтверджують право
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власності, або дозвіл користувача (власника) на виготовлення копій документів
СФД, завірені встановленим законом порядком.
8.4 Копії документів СФД виготовляють на замовлення користувачів
відповідно до змісту наданої Заявки.
8.5 Забезпечення користувачів копіями документів СФД здійснюють
спеціальні установи СФД та бази зберігання. Виконавців робіт визначає
Департамент (Укрдержархів).
8.6 Копії документів СФД для забезпечення користувачів дозволяється
надсилати електронними каналами зв’язку, які відповідають вимогам технічного
захисту інформації, визначеним у ДСТУ 33.116.
8.7 Копії документів СФД мають відповідати вимогам ДСТУ 33.116 та
ДСТУ 33.403.
8.8 На замовлення користувачів повнорозмірні паперові копії документів
СФД надаються
– зброшурованими та переплетеними;
– намотаними на качалки діаметром не менше ніж 35 мм;
– у теках з палітурної тектури.
8.9 Виготовлення копій документів СФД, які містять державну таємницю,
здійснюють у присутності працівника режимно-секретного органу.
8.10 Оперативний пошук інформації про наявність документів СФД
здійснюється за допомогою Реєстру документів СФД, який створено для
державного обліку документів СФД, прийнятих на довгострокове зберігання.
Інформація Реєстру документів СФД є власністю держави.
надає
8.11 Інформацію
з
Реєстру
документів
СФД
Департамент (Укрдержархів) відповідно до наданих користувачами інформаційних
запитів.
Форму інформаційного запиту щодо отримання інформації з Державного
реєстру документів страхового фонду документації України наведено в
додатку У.
8.12 Обсяг інформації, який може бути надано на інформаційний запит
користувача, обмежується обсягом інформаційних даних, внесених до бази даних
Реєстру документів СФД.
8.13 Інформація з бази даних Реєстру документів СФД надається
користувачам безоплатно.
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ДОДАТОК А
(довідковий)
ЗРАЗКИ ТИПОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО СЛУЖБУ (ПІДРОЗДІЛ) З ПИТАНЬ
СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ЦЕНТРАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ОРГАНІВ ВЛАДИ
А.1 Зразок типового положення про службу (підрозділ) центрального
органу влади з питань створення та ведення галузевого страхового фонду
документації
ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________________

посада, назва центрального органу влади

________________

____________________

підпис

ініціал(и), прізвище

________________
дата

МП

ПОЛОЖЕННЯ
про службу (підрозділ) __________________________________________
назва центрального органу влади

з питань створення та ведення галузевого страхового фонду документації
Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 4 Закону України
«Про страховий фонд документації України», ДСТУ 33.004:2006 «Страховий
фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні
положення».
А.1.1 Загальні положення
А.1.1.1 Служба (підрозділ) з питань створення та ведення СФД при
_______________________________________________ (далі – служба) є органом,
назва центрального органу влади

утвореним для здійснення повноважень центральним органом влади щодо
створення та ведення галузевого СФД.
А.1.1.2 У своїй діяльності служба керується Законами України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про страховий фонд документації
України», «Про державну таємницю», «Про культуру», Положенням про
технічний захист інформації в Україні, затвердженим Указом Президента України
від 27 вересня 1999 р. № 1229/99, Положенням про порядок формування, ведення
та використання галузевого страхового фонду документації, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319,
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нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері створення і функціювання
державної системи страхового фонду документації, нормативними документами з
питань створення та ведення страхового фонду документації та цим Положенням.
А.1.1.3 Склад служби, її граничну чисельність визначає керівництво
центрального органу влади.
А.1.2 Основні завдання
Основні завдання служби:
– організація, координація та контроль робіт зі створення та ведення
галузевого СФД, який є складовою частиною СФД України;
– складання переліків підприємств, установ та організацій, якими опікується
відповідний центральний орган влади, документація на продукцію, об’єкти
будівництва, об’єкти систем життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єкти
культурної спадщини яких підлягає закладенню до галузевого СФД;
– вирішення питань щодо визначення фінансування робіт зі створення та
ведення галузевого СФД;
– ведення галузевого СФД.
А.1.3 Функції служби
Служба відповідно до покладених на неї основних завдань:
– готує проекти організаційно-розпорядчих документів з питань створення
та ведення галузевого СФД;
– координує діяльність структурних підрозділів центрального органу влади
щодо визначення номенклатури продукції, об’єктів будівництва, об’єктів систем
життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єктів культурної спадщини
підприємств, установ, організацій галузі, якими опікується відповідний
центральний орган влади, документація яких підлягає закладенню до
галузевого СФД;
– здійснює контроль за складанням підприємствами, установами і
організаціями переліків продукції, об’єктів будівництва, об’єктів систем
життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єктів культурної спадщини,
документація яких підлягає закладенню до галузевого СФД, та узагальнює ці
переліки;
– розробляє галузеву програму створення (формування) СФД;
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– здійснює контроль за ходом робіт зі створення та ведення галузевого СФД
шляхом внесення пропозицій для розгляду відповідних питань на засіданнях
колегій центрального органу влади або його урядових органів державного
управління та нарадах у керівництва;
– контролює виконання підприємствами щорічних планів постачання
документації та виготовлення документів галузевого СФД, узагальнює їх та
направляє на погодження до Державного департаменту страхового фонду
документації Державної архівної служби України (Державної архівної служби
України);
– готує пропозиції щодо визначення джерел фінансування робіт зі
створення та ведення галузевого СФД із залученням коштів державного бюджету,
власних коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності
в межах, передбачених галузевою програмою створення (формування) СФД, та
інших джерел, передбачених законодавством України;
– надає консультативну та методичну допомогу підприємствам, установам
та організаціям з питань створення та ведення галузевого СФД;
– здійснює контроль за укладанням договорів між підприємствами,
установами та організаціями галузі зі спеціальними установами СФД щодо
виготовлення документів СФД;
– здійснює контроль за роботами з реалізації програми створення
(формування) галузевого СФД підприємствами (установами, організаціями) та
виготовленням документів галузевого СФД спеціальними установами СФД у
терміни, визначені договорами;
– контролює дотримання законодавства України щодо охорони державної
таємниці та технічного захисту інформації у процесі створення та ведення
галузевого СФД.
А.1.4 Права та обов’язки
Служба має право:
– залучати в установленому порядку до участі в роботі щодо створення та
ведення галузевого СФД фахівців структурних підрозділів центрального органу
влади;
– проводити наради з питань створення та ведення галузевого СФД;
– надавати пропозиції керівництву центрального органу влади з питань
створення та ведення галузевого СФД;
– залучати юридичних осіб до участі у створенні та веденні галузевого
СФД.
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Служба зобов’язана:
– виконувати покладені на неї обов’язки щодо виконання робіт зі створення
та ведення галузевого СФД;
– дотримуватись законодавства України щодо збереження державної
таємниці та технічного захисту інформації під час виконання покладених на неї
основних завдань.
А.1.5 Керівництво
Службу очолює керівник, призначений на посаду розпорядчим документом
керівника центрального органу влади.
Відповідальність за проведення всіх робіт зі створення та ведення
галузевого СФД покладається на керівника служби.
А.1.6 Взаємодія та зв’язок
У своїх відносинах з підприємствами, установами та організаціями служба
керується Конституцією України, Законами України «Про страховий фонд
документації України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про
державну таємницю», «Про культуру», Положенням про технічний захист
інформації в Україні, Положенням про порядок формування, ведення та
використання галузевого страхового фонду документації, іншими нормативноправовими актами центрального органу влади та цим Положенням.
Служба взаємодіє з управліннями центрального органу влади, Державним
департаментом страхового фонду документації Державної архівної служби
України (Державною архівною службою України), підприємствами, установами
та організаціями галузі.
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А.2 Зразок типового положення про службу (підрозділ) місцевого органу
влади з питань створення та ведення регіонального страхового фонду
документації
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
______________________________
назва місцевого органу влади

«____» _________ № _____
ПОЛОЖЕННЯ
про службу (підрозділ) ____________________________з питань створення
назва місцевого органу влади

та ведення регіонального страхового фонду документації
Це
Положення
розроблено
відповідно
до
вимог
статті 4
Закону України «Про страховий фонд документації України», пункту 9 статті 39
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
А.2.1 Загальні положення
А.2.1.1 Служба (підрозділ) з питань створення та ведення регіонального
страхового фонду документації при ______________________________________
назва місцевого органу влади

(далі – служба) є органом, утвореним для здійснення повноважень місцевого
органу влади щодо створення та ведення регіонального СФД.
А.2.1.2 У своїй діяльності служба керується Законами України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про страховий фонд документації
України», «Про державну таємницю», «Про культуру», Положенням про порядок
формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового
фонду документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
13 березня 2002 р. № 320, іншими нормативно-правовими актами центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері
створення і функціювання державної системи страхового фонду документації,
іншими керівними нормативними документами з питань створення та ведення
страхового фонду документації та цим Положенням.
А.2.1.3 Склад служби, її граничну чисельність визначає керівництво
місцевого органу влади.
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А.2.2 Основні завдання
Основні завдання служби:
– організація та координація робіт зі створення та ведення регіонального
СФД, який є складовою частиною СФД України;
– визначення потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів систем
життєзабезпечення і транспортних зв’язків, об’єктів будівництва, пам’яток історії
та культури на розташованій території регіону, документація на які підлягає
закладенню до регіонального СФД;
– вирішення питань щодо визначення фінансування робіт зі створення та
ведення регіонального СФД;
– ведення регіонального СФД.
А.2.3 Функції служби
Служба відповідно до покладених на неї основних завдань:
– розробляє проект регіональної програми створення СФД;
– координує діяльність структурних підрозділів місцевого органу влади, які
визначають потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти систем життєзабезпечення і
транспортних зв’язків, об’єкти будівництва та культурної спадщини, культурні
цінності на території регіону, документація на які підлягає закладенню до
регіонального СФД;
– узагальнює переліки підприємств, установ, організацій, інших юридичних
і фізичних осіб, документація на вироби та продукцію, об’єкти, культурну
спадщину та культурні цінності яких підлягає закладанню до регіонального СФД;
– здійснює контроль за складанням підприємствами, установами,
організаціями, іншими юридичними і фізичними особами переліків виробів та
продукції, об’єктів систем життєзабезпечення, транспортних зв’язків, об’єктів
будівництва, об’єктів культурної спадщини, культурних цінностей та унікальних
документальних пам’яток, потенційно небезпечних об’єктів, закінчених
будівництвом об’єктів та інших об’єктів, документація на які підлягає закладанню
до регіонального СФД;
– здійснює контроль за виконанням підприємствами щорічних планів
постачання документації для виготовлення документів регіонального СФД;
– визначає джерела фінансування робіт з формування, ведення та
використання регіонального СФД із залученням коштів місцевих бюджетів,
власних коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності
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в межах, передбачених регіональною програмою створення (формування) СФД,
та інших джерел, передбачених законодавством;
– надає консультативну та методичну допомогу підприємствам, установам
та організаціям з питань створення та ведення регіонального СФД;
– здійснює контроль за укладанням договорів постачальниками документів
із спеціальними установами СФД на виготовлення документів СФД;
– здійснює контроль за роботами з реалізації регіональної програми
створення (формування) СФД підприємствами, установами та організаціями у
терміни, зазначені в календарних планах договорів, та виготовленням документів
регіонального СФД спеціальними установами СФД;
– контролює дотримання законодавства України з охорони державної
таємниці та технічного захисту інформації у процесі створення, формування,
ведення та використання регіонального СФД.
А.2.4 Права та обов’язки
Служба має право:
– залучати в установленому порядку до участі у роботах зі створення та
ведення регіонального СФД представників структурних підрозділів місцевих
органів влади;
– проводити наради з питань створення, формування, ведення та
використання регіонального СФД;
– надавати пропозиції керівництву місцевих органів влади щодо
вдосконалення роботи зі створення, формування, ведення та використання
регіонального СФД;
– залучати юридичних та фізичних осіб до участі у створенні та веденні
регіонального СФД на потенційно небезпечні об’єкти регіону.
Служба зобов’язана:
– виконувати покладені на неї обов’язки стосовно виконання робіт зі
створення та ведення регіонального СФД;
– дотримуватись законодавства України щодо збереження державної
таємниці та технічного захисту інформації під час виконання покладених на неї
основних завдань.
А.2.5 Керівництво
Службу очолює керівник, призначений на посаду розпорядженням
керівника місцевого органу влади.
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Відповідальність за проведення усіх робіт зі створення та ведення
регіонального СФД покладається на керівника служби.
А.2.6 Взаємодія та зв’язок
У своїх відносинах з підприємствами, установами та організаціями служба
керується Конституцією України, Законами України «Про страховий фонд
документації України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
Положенням про порядок формування, ведення та використання обласного
(регіонального) страхового фонду документації та цим Положенням.
Служба взаємодіє з управліннями органів влади, Державним департаментом
страхового фонду документації Державної архівної служби України (Державною
архівною службою України), спеціальними установами СФД, підприємствами,
установами та організаціями різної форми власності.
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ДОДАТОК Б
(довідковий)
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ
Назва

61157, м. Харків,
вул. Жовтневої революції,
139
04116, м. Київ,
вул. Вишгородська, 21

Телефон
(057) 712 28 94,
712 13-12

Факс, електронна
пошта
(057) 712-02-04
pn_rcsfd@ukr.net

Закріплені території

(044) 485 14 00

(044) 485 14 01
north_rc@ukr.net

області: Харківська,
Полтавська, Сумська,
Чернігівська
області: Київська,
Житомирська, м. Київ

65092, м. Одеса,
(048) 724 77 24
вул. Зелена, 1
(сел. НАТІ)
49049, м. Дніпропетровськ, (056) 268 82 95
пров. Добровольців, 17

(048) 728 37 87
south_rc@ukr.net

області: Одеська,
Миколаївська, Херсонська

(056) 268 92 82
se_rc@ukr.net

області: Дніпропетровська,
Запорізька

79019, м. Львів,
вул. Тесленка, 5

(0322) 52 05 36,
(032) 230-81-55

(0322) 52 05 36
west_rc@ukr.net

Бюджетна установа Південнозахідний регіональний центр
страхового фонду документації

18008, м. Черкаси,
вул. Вернигори, 19

(0472) 63 19 08

(0472) 56 51 87
sw_rc@ukr.net

Бюджетна установа Донбаський
регіональний центр страхового фонду
документації
Бюджетна установа Кримський
регіональний центр страхового фонду
документації

83004, м. Донецьк,
вул. Батищева, 2, а/с 532

(062) 348 35 51

(062) 349 33 65
donbas_rc@ukr.net

області: Львівська,
Закарпатська, Волинська,
Івано-Франківська,
Рівненська, Тернопільська
області: Черкаська,
Чернівецька, Вінницька,
Хмельницька,
Кіровоградська
області: Донецька,
Луганська

95011, м. Сімферополь,
вул. Пушкіна, 35

(0652) 27 44 53,
60 88 26

crimean_rc@ukr.net

Автономна Республіка
Крим, м. Севастополь
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Бюджетна установа Північно-східний
регіональний центр страхового фонду
документації
Бюджетна установа Північний
регіональний центр страхового фонду
документації
Бюджетна установа Південний
регіональний центр страхового фонду
документації
Бюджетна установа Південно-східний
регіональний центр страхового фонду
документації
Бюджетна установа Західний
регіональний центр страхового фонду
документації

Адреса
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ДОДАТОК В
(довідковий)
ПЕРЕЛІК
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПИТАНЬ
ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ФОНДІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ
В.1 Перелік нормативно-правових актів
Закон України «Про страховий фонд документації України» від 22 березня
2001 р. № 2332–III (зі змінами, внесеними згідно із Законами від 11.01.2005
№ 2310-IV, від 17.05.2012 № 4731-VI і від 16.10.2012 № 5461-VI)
Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну
архівну службу України» від 06 квітня 2011 р. № 407/2011
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319 «Про
затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання
галузевого страхового фонду документації» (зі змінами, внесеними згідно з
постановами від 25.05.2006 № 742, від 16.02.2011 № 117, від 20.10.2011 № 1109 і
від 10.04.2013 № 252)
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 320 «Про
затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання
обласного (регіонального) страхового фонду документації» (зі змінами,
внесеними згідно з постановами від 25.05.2006 № 742 і від 16.07.2008 № 643)
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642 «Про
затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду
документації» (зі зміною, внесеною згідно з постановою від 25.05.2006 № 742)
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 р. № 553 «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними
установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення,
формування, ведення і використання страхового фонду документації» (діє зі
зміною № 1, внесеною постановою від 07.12.2011 № 1255)
Наказ Державної архівної служби від 25.07.2011 № 11 «Про затвердження
Положення про Державний департамент страхового фонду документації»
Наказ Державної архівної служби України від 09.09.2011 № 55 «Про
делегування повноважень Державному департаменту страхового фонду
документації»
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В.2 Перелік нормативних документів державної системи страхового фонду
документації
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення
понять
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система
страхового фонду документації. Загальні положення
ДСТУ 33.006:201_* Страховий фонд документації. Державний реєстр
документів страхового фонду документації України. Загальні положення
ДСТУ 33.102:201_* Страховий
фонд
документації.
Нормативна
документація. Порядок створення, формування, ведення та використовування
ДСТУ 33.105-2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка на
мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги
ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної
спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування для створення
страхового фонду документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.107:2006 Страховий фонд документації. Документація на об’єкти
історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду
документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.108:2005 Страховий фонд документації. Документи страхового
фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги
ДСТУ 33.109:2005 Страховий фонд документації. Документація на рухомі
предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для створення
страхового фонду документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.110:2007 Страховий
фонд
документації.
Комплектність
документації для створення. Загальні вимоги
ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та
відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти
будівництва. Технічні вимоги
ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та
постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні
вимоги
ДСТУ 33.115:2010 Страховий фонд документації. Документація для
проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги
________________

*) На прийнятті
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ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії
документів. Загальні вимоги
ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва.
Порядок створювання
ДСТУ 33.202:2004 Страховий фонд документації. Промислова продукція
господарського призначення. Порядок створювання
ДСТУ 33.203:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної
спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти
архітектури та містобудування
ДСТУ 33.204:201_*) Страховий фонд документації. Об’єкти культурної
спадщини: археологічні, історичні, монументального мистецтва, ландшафтні та
садово-паркового мистецтва. Порядок створювання та формування
ДСТУ 33.205:2005 Страховий фонд документації. Виробництво продукції
мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок створювання, формування,
ведення та використовування
ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні
роботи. Порядок створення, формування, ведення та використання
ДСТУ 33.208:2009 Страховий фонд документації. Порядок закладання
технічної документації при поставленні продукції на виробництво
ДСТУ 33.209:201_*) Страховий фонд документації. Об’єкти систем
життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, формування,
ведення і використання
ДСТУ 33.301–2003 Страховий фонд документації. Зберігання мікрофільмів
та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги
ДСТУ 33.302:201_*) Страховий фонд документації. Порядок внесення змін
до мікрофільмів страхового фонду документації
ДСТУ 33.303:201_*) Страховий фонд документації. Порядок переведення
мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання
або анулювання
ДСТУ 33.401:201_*) Страховий фонд документації. Порядок забезпечення
користувачів документами страхового фонду
ДСТУ 33.402–2003 Страховий фонд документації. Правила постачання і
прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на
довгострокове зберігання

________________

*) На прийнятті
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ДСТУ 33.403:2005 Страховий фонд документації. Повнорозмірні паперові
копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи
контролювання
СОУ 75.2-00010103-002:2004 Страховий фонд документації. Порядок
присвоєння реєстраційного номера документу страхового фонду документації
СОУ 75.2-37763687-014:2012 Страховий фонд документації. Нормативи
трудомісткості технологічних операцій відтворення повнорозмірних паперових
копій з мікрофільмів
СОУ 75.2-37763687-015:2012 Страховий фонд документації. Нормативи
трудомісткості технологічних операцій підготовлення документації для
формування
ТУ У 20.5-37552598-001:2012 Мікрофільм страхового фонду документації.
Технічні умови.
Примітка. Забезпечення користувачів чинними ДСТУ здійснює Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП «УкрНДНЦ»)
в установленому порядку (03115, м. Київ-115, вул. Святошинська, 2, ДП «УкрНДНЦ»).
Нормативні документи за заявками користувачів надаються НДІ мікрографії на
договірній основі. Заявки надсилати за адресою: пров. Пархоменка, 1/60, м. Харків-46, 61046,
тел. (0572) 94 48 61, факс (0572) 94 98 11.
E-mail: ndi_m@ukr.net
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ДОДАТОК Г
(обов’язковий)
ФОРМА АКТА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МІКРОФІЛЬМІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ЧИННІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Г.1 Форма першого аркуша Акта про відповідність мікрофільмів страхового
фонду документації чинній документації
ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________

___________________________________

назва підприємства (установи, організації) –
постачальника документів

керівник підприємства (установи, організації) –
постачальника документів

АКТ

________________

_______________

підпис

ініціал(и), прізвище

МП

___________________

дата

______________ № ______________
Про відповідність мікрофільмів СФД
чинній документації

Комісія в складі:
голови комісії _________________________________________________________
посада, прізвище та ініціали

членів комісії _________________________________________________________ ,
посада, прізвище та ініціали

яка діє на підставі наказу від ____________ № ________, провела огляд
документації з метою перевірки відповідності мікрофільмів СФД чинній _______
_________________ документації на ______________________________________
вид документації

назва та (або) познака продукції (об’єкта)

______________________________________________________________________
Комісія встановила, що _______________ документація на _________________
вид документації

__________________________________________________________________
назва та (або) познака продукції (об’єкта)

_____________________________________ зміни, внесені після останнього її
містить або не містить

мікрофільмування, проведеного _________________________________________
дата останнього мікрофільмування
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Г.2 Форма другого аркуша Акта про відповідність мікрофільмів страхового
фонду документації чинній документації

Висновки комісії
1. ____________________________ документація на ________________________
вид документації

_____________________________________________________________________
назва та (або) познака продукції (об’єкта)

______________________ мікрофільмуванню ______________________________
підлягає або не підлягає

в повному обсязі чи частково

_____________________________________________________________________
2. Документація має бути подана на мікрофільмування ______________________
______________________________________________________________________
термін подання документації на мікрофільмування

3. Відомості про перелік документації, яка підлягає мікрофільмуванню
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії:

_____________________

_____________________

підпис

ініціал(и), прізвище

_____________________

_____________________

підпис

ініціал(и), прізвище

_____________________

_____________________

підпис

ініціал(и), прізвище

_____________________

_____________________

підпис

ініціал(и), прізвище

ПОГОДЖЕНО *
__________________________________
представник замовника
__________________

_______________

підпис

ініціал(и), прізвище

____________________________________________________________________________

* Реквізит заповнюють за наявності представника замовника на підприємстві
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ДОДАТОК Д
(довідковий)
ЗРАЗОК ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ (ГРУПУ) З ПИТАНЬ
СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
посада, назва підприємства (установи, організації)
галузі, регіону

______________
підпис

______________________
ініціал(и), прізвище

_________________

дата

МП

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію (групу) _______________________________________________
назва підприємства (установи, організації) галузі, регіону

з питань створення та ведення галузевого (регіонального) страхового фонду
документації
Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 4 Закону України
«Про страховий фонд документації України», ДСТУ 33.004–2006 «Страховий
фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні
положення», пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Д.1 Загальні положення
Д.1.1 Комісія (група) з питань створення та ведення галузевого
(регіонального) СФД ____________________________________________________
назва підприємства (установи, організації) галузі, регіону

(далі – комісія СФД) – це підрозділ підприємства (установи, організації),
утворений для забезпечення діяльності щодо створення (формування), ведення та
використання галузевого (регіонального) СФД.
Д.1.2 У своїй діяльності комісія СФД керується Законами України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про страховий фонд документації
України», «Про державну таємницю», «Про культуру», Положенням про
технічний захист інформації в Україні, затвердженим Указом Президента України
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від 27 вересня 1999 р. № 1229/99, Положенням про порядок формування, ведення
та використання галузевого страхового фонду документації, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319,
Положенням про порядок формування, ведення та використання обласного
(регіонального) страхового фонду документації, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 320, нормативно-правовими
актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері створення і функціонування державної системи СФД,
нормативними документами з питань створення та ведення СФД та цим
Положенням.
Д.2 Склад комісії СФД
Склад комісії СФД визначає керівник підприємства (установи, організації)
галузі (регіону) своїм розпорядчим документом.
До складу комісії СФД рекомендується ввести:
– заступника керівника підприємства (головного інженера), якого
призначають головою комісії СФД;
– головних фахівців підприємства (установи, організації), фахівців з
мобілізаційної підготовки або начальника штабу з цивільного захисту, відділу
режиму та інших за усіма напрямками діяльності підприємства (установи,
організації).
Д.3 Основні завдання
Основні завдання комісії СФД:
– організація, координація та контролювання робіт зі створення та ведення
СФД на підприємстві (в установі, організації);
– визначення переліку виробів, об’єктів будівництва, об’єктів систем
життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єктів культурної спадщини
підприємства (установи, організації) для створення галузевого (регіонального)
СФД;
– складання переліку документації на вироби, об’єкти будівництва, об’єкти
систем життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єкти культурної спадщини
підприємства (установи, організації), з якої створюється СФД;
– оцінювання якісного стану документації, її відповідності діючій
документації;
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– підготування та комплектування документації для подання до спеціальної
установи СФД;
– складання супровідної документації;
– відправлення документації до спеціальної установи СФД для
виготовлення документів СФД;
– одержання документації, поверненої спеціальною установою СФД;
– підготування планових та звітних документів щодо робіт зі створення та
ведення СФД;
– підготування пропозицій з фінансування робіт зі створення та ведення
СФД;
– ведення галузевого (регіонального) СФД;
– підготування завдань для відновлення зношеної документації, розробки,
за необхідності, нової документації та комплектування документації для
виготовлення документів СФД сторонніми організаціями.
Д.4 Права та обов’язки
Комісія СФД має право:
– залучати в установленому порядку до участі в роботі щодо створення та
ведення СФД фахівців підприємства (установи, організації);
– надавати керівництву підприємства (установи, організації) пропозиції з
питань створення та ведення СФД.
Комісія СФД зобов’язана:
– виконувати покладені на неї обов’язки щодо виконання робіт зі створення
та ведення СФД;
– дотримуватись законодавства України щодо збереження державної
таємниці та технічного захисту інформації під час виконання покладених на неї
основних завдань.
Д.5 Відповідальність
Безпосередня відповідальність за створення та ведення СФД на
підприємстві покладається на:
– голову комісії СФД за усіма напрямками роботи зі створення та ведення
СФД на підприємстві (в установі, організації);
– головного бухгалтера – за фінансування робіт зі створення та ведення
СФД на підприємстві (в установі, організації) тощо.
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Д.6 Взаємодія та зв’язок
У своїх відносинах з підприємствами, установами та організаціями комісія
СФД керується Законами України «Про страховий фонд документації України»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про державну таємницю», «Про
культуру», Положенням про технічний захист інформації в Україні, Положенням
про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду
документації, Положенням про порядок формування, ведення та використання
обласного (регіонального) страхового фонду документації та цим Положенням.
Комісія СФД взаємодіє зі службою (підрозділом) СФД центрального
(місцевого) органу влади, спеціальними установами СФД, підприємствами
(установами, організаціями), які беруть участь у створенні та веденні галузевого
(регіонального) СФД цього підприємства (установи, організації), іншими
підрозділами підприємства (установи, організації).
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ДОДАТОК Е
(обов’язковий)
ФОРМА РІЧНОГО ГРАФІКА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ЩОДО ВЕДЕННЯ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

____________________________________________________________

назва спеціальної установи СФД

ГРАФІК
на 201___ р.
Проведення робіт щодо ведення
страхового фонду документації
Ч. ч.

Познака
мікрофільму
СФД

Постачальник
документів
(назва, адреса,
підпорядкованість)

Назва та
познака
виробу
(об’єкта)

Назва
програми

Рік
мікрофільмування
документації

1

2

3

4

5

6

___________________________

_______________ __________________

керівник спеціальної установи СФД

підпис

ПОГОДЖЕНО
____________________________________________________________

заступник керівника Департаменту (Укрдержархіву)

________________
підпис

____________________
ініціал(и), прізвище
___________________

дата
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Термін
направлення
запиту
спеціальною
установою СФД
до
постачальника
документів
7

ініціал(и), прізвище
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ДОДАТОК Ж
(обов’язковий)
ФОРМА ПЕРЕЛІКУ МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВЕДЕННЮ НА АРХІВНЕ
ЗБЕРІГАННЯ АБО АНУЛЮВАННЮ
ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________________________

керівник постачальника

________________ _____________
МП

підпис
ініціал(и), прізвище
____________________
дата

ПЕРЕЛІК МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВЕДЕННЮ НА АРХІВНЕ
ЗБЕРІГАННЯ АБО АНУЛЮВАННЮ
______________________________________________________________
постачальник: назва підприємства і його підпорядкованість

Ч. ч.

Познака
мікрофільму
(мікрофіші)
СФД, рік
мікрофільмування

Познака
(назва),
індекс
(шифр)
виробу
(об’єкта)

1

2

3

ПримітВид Умови Переведення
Термін
Строк
ка
доку- вилуна архівне переведення архівного
мента- чання зберігання мікрофільмів зберігання
ції
або
(мікрофіш) мікрофільмів
анулювання
СФД на
(мікрофіш)
мікрофільмів
архівне
СФД
(мікрофіш) зберігання
(роки)
СФД
або
анулювання
(квартал,
рік)
4
5
6
7
8
9

Голова комісії ________________
підпис

______________
ініціал(и), прізвище

ПОГОДЖЕНО
_________________________________________________

представник замовника ( за наявності)

______________ _____________
підпис

МП

ініціал(и), прізвище
______________________

дата
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ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________________

керівник центрального (місцевого) органу влади
__________________

підпис

МП

__________________

ініціал(и), прізвище
____________________________________

дата

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВЕДЕННЮ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ АБО АНУЛЮВАННЮ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
назва центрального (місцевого) органу влади

Ч. ч.

Познака
мікрофільму
(мікрофіші)
СФД, рік
мікрофільмування

Познака
(назва),
індекс
(шифр)
виробу
(об’єкта)

1

2

3

Вид
ПостачальУмови
Переведення
Термін
докуник
вилучання
на архівне
переведення
ментації документів
зберігання або
мікрофільмів
(назва
анулювання (мікрофіш) СФД на
підприємства
мікрофільмів архівне зберігання
та адреса)
(мікрофіш)
або анулювання
СФД
(квартал, рік)
4
5
6
7
8

Відповідальний виконавець ___________________
підпис

ПОГОДЖЕНО
___________________________________________________

керівник Департаменту (Укрдержархіву)
_____________________

підпис

МП

______________________

ініціал(и), прізвище
_________________________________

дата

_______________
ініціал(и), прізвище

Строк
архівного
зберігання
мікрофільмів
(мікрофіш)
СФД (роки)

Примітка

9
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ДОДАТОК И
(обов’язковий)
ФОРМА УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕЛІКУ МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВЕДЕННЮ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ АБО АНУЛЮВАННЮ

ДОДАТОК К
(обов’язковий)
ФОРМА ЖУРНАЛУ ІНВЕНТАРНОГО ОБЛІКУ
МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ

ЖУРНАЛ ІНВЕНТАРНОГО ОБЛІКУ МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ
Ч. ч. Обліковий
Дата
Познака
(інвентар- прийняття мікрофільму
ний
на
(мікрофіші)
номер) зберігання
СФД
1

2

3

4

Познака
Гриф
Вид мікроВид
Місце зберігання мікрофільму
(назва), обмеження фільму
(мікрофіші) СФД
замікрофільіндекс
доступу (мікрофіші)
мованої
кімната шафа полиця ряд чарун(шифр)
СФД
документації
ка
виробу
(основний,
(об’єкта)
запасний)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Примітка

14
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ДОДАТОК Л
(обов’язковий)
ФОРМА АКТА ПРО ВИЛУЧЕННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ МІКРОФІЛЬМІВ ТА
МІКРОФІШ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ АРХІВНОГО ТА
ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ
______________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

назва бази зберігання

__________________________________________________

керівник Департаменту (Укрдержархіву)

АКТ
_______________№__________
Про
вилучення
для
знищення
мікрофільмів та мікрофіш страхового
фонду документації архівного та
довгострокового зберігання

__________________

_________________

підпис

ініціал(и), прізвище

МП

____________________________________

дата

Комісія в складі:
голови комісіїі_____________________________________________________
посада, прізвище та ініціали

членів комісії______________________________________________________
посада, прізвище та ініціали

на підставі «Узагальненого переліку мікрофільмів (мікрофіш) СФД, які
підлягають переведенню
на архівне зберігання або анулюванню»
__________________________________ склала цей акт про те, що нижчезазначені
назва підприємства-постачальника документів

мікрофільми (мікрофіші)
підлягають знищенню.
Ч. ч.

1

СФД

архівного

Познака
Вид
Гриф
мікрофільму мікрофільму обмеження
(мікрофіші) (мікрофіші) доступу
СФД
СФД
(основний,
запасний)
2

3

4

Голова комісії
Члени комісії:

та

довгострокового

Інвентарний
номер рулону
мікрофільму
СФД або
конверта з
мікрофішою
СФД
5

зберігання

Технічний
паспорт, шт.

Познака
комплектувального
документа

6

7

________________

________________

підпис

ініціал(и), прізвище

________________

________________

підпис

ініціал(и), прізвище

Відмітка бази зберігання про знищення:

___________
дата знищення
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______________

____________________________

підпис

ініціал(и), прізвище та посада виконавця

ДОДАТОК М
(обов’язковий)
ФОРМА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ АКТІВ ПРО ВИЛУЧЕННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ АРХІВНОГО ТА ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ ПРО ВИЛУЧЕННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ МІКРОФІЛЬМІВ ТА МІКРОФІШ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ АРХІВНОГО ТА ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

Ч.
ч.

Дата
знищення

Номер
акта

1

2

3

Познака
Вид мікрофільму
Гриф
мікрофільму
(мікрофіші) СФД обмеження
(мікрофіші) СФД
(основний,
доступу
запасний)

4

5

6

Інвентарний
номер рулону
мікрофільму
СФД або
конверта з
мікрофішою
СФД
7

Технічний
паспорт,
шт.

Познака
комплектувального документа

Примітка

8

9

10
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Гриф обмеження доступу_________
за потреби

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________________________

посада відповідальної особи
_____________________________________________________

орган влади за підпорядкованістю користувача,
постачальник документів, інша юридична чи фізична особа
____________________

підпис

______________________

ініціал(и), прізвище

МП

____________________

дата

ЗАЯВКА
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОПІЯМИ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
Познака (код) виробу
Назва, індекс (шифр)
Постачальник Познака
(складової частини
виробу; назва будови,
докудокументів
виробу), назва об’єкта
споруди, інженерної
(назва, код
мента
(будівництва), вид об’єкта мережі, комунікації; назва підприємства, страхокультурної спадщини,
предмету, колекції,
місто,
вого
назва установи, що
зібрання, фонду, опису,
область, код
фонду
зберігає культурні
території)
групи, розділу, каталогу
цінності, познака
тощо; назва нормативного
нормативного документа
документа
1
2
3
4

Вид
документації (КД,
ТД, ПДБ
тощо)

Гриф
обмеження
доступу

5

6

Вид Кількість Термін Адреса
носія
копій
надан- корисінфор- формату
ня
тувача
мації
А4
документтів

7

8

9

Дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, від _________ реєстраційний номер №_______
виданий __________________________, категорія режиму секретності ___________________
ким

Заявку склав _______________________
посада

___________________

___________________

підпис

ініціал(и), прізвище

_______________________________________________

дата

МП

10
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ДОДАТОК Н
(обов’язковий)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОПІЯМИ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ДОДАТОК П
(обов’язковий)
ФОРМА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ЗАЯВОК НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОПІЯМИ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАЯВОК НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОПІЯМИ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
Ч. ч.

1

Дата
Назва
надходження, спеціальної
вхідний номер установи
СФД
2
3

Назва
Назва
користувача об’єкта
4

5

Познака
документа
СФД
6

Кількість аркушів Завдання на виготовлення копій документів
страхового фонду
формату А4
(вид носія
номер
вихідний
відмітка про
інформації)
номер листа
виконання
7
8
9
10
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ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
керівник Департаменту (Укрдержархіву)

______________
підпис
_______________
дата

________________
ініціал(и), прізвище

МП

ЗАВДАННЯ № ____ НА ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
виконавець: _______________________________
база зберігання, спеціальна установа СФД

Ч. ч.

Назва та
познака (код)
виробу
(складової
частини
виробу), назва
об’єкта

1

2

Познака документа
Вид
Гриф
Вид носія
Кількість Кількість
страхового фонду документації обмеження інформації, на приміркопій
(КД, ТД, ПДБ доступу
якому треба
ників
формату
тощо)
виготовити
А4
копію
документа
страхового
фонду
3
4
5
6
7
8

Завдання видав

___________________
посада

________________
підпис
______________________
дата

______________
ініціал(и), прізвище

Термін
Адреса Принадання
користу- мітка
документів
вача

9

10

11
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ДОДАТОК Р
(обов’язковий)
ФОРМА ЗАВДАННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ДОДАТОК С
(обов’язковий)
ФОРМА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ЗАВДАНЬ НА ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАВДАНЬ НА ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
Ч.
ч.

Дата

Номер
завдання

1

2

3

10

Познака документа
Вид документації
страхового фонду (КД, ТД, ПДБ тощо)

5

Кількість аркушів
Кількість
формату А4
копій формату
А4
11

12

6

Термін
надання
документів
13

Гриф
обмеження
доступу

Вид носія інформації,
на якому треба
виготовити копію
документа страхового
фонду

Кількість
примірників

7

8

9

Номер наряду Номер нарядуна відтворення замовлення на
з мікрофільму копіювальноСФД
розмножувальні,
палітурні роботи
14
15

Відмітка про
виконання

Виконавець

16

17
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Кількість
фізичних
аркушів

Назва та
познака (код)
виробу
(складової
частини
виробу), назва
об’єкта
4

71

МР-84.2-37552598-014:2014

72
ДОДАТОК Т
(обов’язковий)
ФОРМА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
Ч. ч.

Дата

1

2

Назва та познака
Номер наряду
(код) виробу
на відтворення з
мікрофільму
(складової частини
СФД
виробу), назва
об’єкта
3
4

Гриф
обмеження
доступу

Кількість
дисків

Тип дисків

5

6

7

Кількість
Адреса
Виконавець
копій дисків користувача

8

9

10
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ДОДАТОК У
(обов’язковий)
ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ ЩОДО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

адреса користувача

Прошу надати інформацію з Державного реєстру документів страхового фонду документації
України

у вигляді
інформацію з бази даних Реєстру документів СФД на машинному чи паперовому носії

на адресу

_______________

______________

_________________

посада

підпис

ініціал(и), прізвище

МП
для юридичних осіб

Примітка. Інформаційний запит юридичної особи подають на їхньому офіційному
бланку, а фізичної особи у довільній формі із зазначенням своїх реквізитів.
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ДОДАТОК Ф
(довідковий)
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