
номЕtIliлАтурА спрАв
Уп paB.rl i rr lrя власностi
Лиси.lа ttcbttoТ MicbKoi радлl
на 201_1 piK

Illlleli(
сп р ill} l1

0l - i.,
()l_i)l Журнал ресс,граttiТ Bll ,,,

Журнал ресс rpar tiT Bt r.

кЗАТВЕРДЖУЮ>

НачtttЕнИ_Цуllравлitlltя власностi

Т.О.Гречко
20!5р.

0l _i].5

() l -1l()

0l-i)7

tjI,tK,) BjIaclt()c ] l \i.

ЖурlIал рес,с l1rauiT Ilal,- ,

lbFIocTl \ лпillJ_,Il1lнл l]_1,1, l

Журна-r ресс граrlii l ll,;
Lвництвом yllptlI]jl] l lIl,

Журнал peccTpauii' t с L,, ,

JIl lIHK] B-laclI()cl]
Жу,рнгl pcc,cтpatllit з tз.,l,

coBll() \ ]lпаl]]JlIння lj.lil( l ,,

Журна_,r peccl,parliT rзlr.,, .

ЗВеРIIеННя t'poM а;lя lI Il(\ \
стl м lcbkol паilи

, 
К_опii. 1ttазiв. pr,;lr,,|,

У Kptl]H ll. llocTulHol{ гil

JTa rT KomriTeTiB. КМ\'-
дrItetIb Регiоltа,rьlllli tl 1]

| рlltмайна YKplTIttl tr _rI,,,

l сrосуl,,,lгься p,njol l, 1,,

0 i-()ll LIакirзи нача.:тыtrr tta

ocIloBHoT дiя-lытос,t i

Лl.rс,гування ,} ор] llllii\il
органами Ntict{cBol tl , i,,l,

присмствами. yc,I,ill l(]l]ii \

питань. якi c,Tocyl() ILс-
с,гi

(l1 -1 t,l i

Iil)aB

Т€рмiн ]берiгiнця
il номер cTaTTi по
Наказу MiHicтepc-
rва юстицii yKpai'-

ни JYs 578/5 вiд
|2.о4.20|2

l I римirка

1 5

jlBHu
], .itoKyMeHTlB по
l,:iil'папи

3 роки
стаття 722

.],( 
_ IoK)/\,IeHTlB по

t.: li пали
З роки

стаття I22
(] осНоВIIlи ДIЯ-

c.i
постiйно

стаття 121-а

с1I\,вlдвlдувачlв
] i:rcHocTi

З роки
стаття 125

г,])I'рам пО yllpaB- 1 piK
стаття 126

l l]омаляtI. сl,о-
r licbkoT пали

5 poKiB
статrя 124

i,r ,. .](оI(yNleIITIв на
l:,lв,цiнню B,ltacHo-

3 роки
стаття I22

ljllIIя вЛасносТ1 З До лiквiдацii
органiзацiТ
ста,гтя 16-а

l 1llrcaBHoT влади,
t Llядуваltня, пiд-
ii орt,анiзачiями з
I,1ttз_lillltя BlracHo-

5 poKiB
с,rаття 22,2З

с tb Гlрсзидента
л, Г]сllховноТ ради
K:l,t iB та розllоря-
ji.l] tLI ФоIlлу Де-
с,rtiй облаотi. яtti
i tt lt в,:lаспt стi.

!оки пе мине
потреба



r

KorIii' рiшень ceci]' \licr.l., 
-i 

1l:1.1tи- pit-lteHb ви-
i(oHl(uIl) MicbtcoT 1,;t'tt , J r ,,ря:rlсень vicb-
l(ol о Iо_lоlJи. якi сг,,.-. ,,(,I l)обоlи yllpaв-
лiлtIля B.,tacHocтi

KorrlT розпоря:t)I(е]ll, l'(, rl]r] (lблдержадмiнi-
Сl'РаЦl1. а ]'aKo}It pll]]cLll ]е l()IlаilЬНОГО ВlД-

дijlення ФflМУ в jIr r , .I, tirj областi. якi
сtосуlоlься пигань J\ll,, ,,ttравлiння вла-
cHocTi
Журна,r облiку пе;-lеl;l1,,,,. )евlзtй та конт-

за ВиКонан}lяМ l\ l'l\( lle lи

Журнаtи peccTparrr'i вс l ,\ lH () 1,o iHcTpyKToKy
з пиl,ань охорони п рi]]1i

Жl РН;r, rlt pe(.(l|\ilI ,l": ,),-arKiB

НоГо. ПОВl'о[]IIоl'о. Г]\)1.1i| ]]tIi()BoI-o,

г()) J lll1,1xHb t]\l.lDlllIl],.: .l

Дкти. гtриписи з Texttitiii L с,ltlеки; докумен-
ти (довiдки. доповi.цlti ].l1lIIски. звiти) про
iх виконання

,Щокупlснти (звiтll. . L,, l tl . сгtиски) про
Il}I]t l]1

!окументи (п;tartll. ;tl: t :Llповiлtli запис-
ки, довiдки. жypНajIlj] ]]]i) забезпечення
по)l(е}t(ноi бе tпекrr з,,1,,: ,: rrtii'

По:rоlкення про
коТ ради

власностt мlсь-

Полоltення гrро cтl]\ j,i ]) l)Hl

i !1-1]!]],IlI]HrI tsласност1

(] ]ервин-
цjлi,ово-

Нtlмсrlклатурil с It 1lllB
MicbKtrl ради

t

,)l)(]п с-

0] IJJ TaTHi розrlиси TlL ]]l змlп lto них

0] -()] Посадовi та робочi irll слуlItбовцiв

управлlнIIя RJIаснос1,1

о] _()з Особовi сltрави (зlя tз ll

фii. Korlii i виз-ягll з LLll,:,

перемiщенпя- :звi,,Iыtс,,,

дяк. копit особистlI\ .,t( l.,

лерп(сrlу}кбовцiв. \al]l1 .

oб,irircy кадрiв)r

t:,"ги. автобiогра-
l I- ttpo прийняття,
. !)l оЛоLUення По-
:,,t -,t tтiB, дек.парацiТ
,,Iiс,гики. лис,Il(и з

!оки не мине
потреба

0]_I]

0l- lз

01-1.1

0]_l5

10 poKiB (1)
стаття 48l

10 poKiB (1)
стаття 48l

5 poKiB
стаття 4ЗJ

16. l 0]- (l

10 poKiB
стаття 455

5 poKiB
ста.гтя ||'77

75 poKiB
с,гаття З9

стаття 112-а

(l) Довiдки

,кlвi;lки та rlrшi
докуNlснти дру-

чеrrпя З р. пiсля

(2)I liсля звiль-

с,таття 493-а
стаття 49З-в

02 - li',,,



--.
I

0]_{i4 Оригiнали ocoбtlct ttx _i\ 1,1,),]сiгt'lв

го походження (Tpy.-lolll '.lltl;t<ttи)

01-t).s Д"к)r""* tзвirll, lrb,, ,,,,,rlocti) trpo об-

лiк тDудових кни)Ii()l( 1 |]i ,1lоIд}д]ц!
02-()6 Журнали облiку ви,lа,tt ;

а) ,грудовиХ кlIи)(оli 1 ljl, ,l !iili до них

fJокl мегrги (,Iистк1,1 ] .]. ],\' ](аЛРlВ, ЗаЯВИ,

подання! доповiдtti lLl ]i])Ic]lIoBfuIbHl заIIис-

ки. довiдки. обхi:tнi rli 1:]I) до наказlв з

кадрових пи'галrь (особrlill гil складу), що не
осt)б о Ll lt \

0]-() 7зl,

]7_

j9, (),j "iil

0]-1.1j

Листування
служби ( в

BatIIlrI

Фiнансова
власtrостi з

про lll)(),,,

ОРГаНil\ \il

1BlTHlcl b_

примi t rtarttl

дерr(авноl
самовряду-

iйшли
0]-l!E !,овrдки llро rtаявtliс t ;. L l] it ] l !]их ttосад

flокументи (графiки. ]illl]]и, вlдомоотI) про

на:lаltня la викорl1.'1,, ;tорi,аик, твор-

чих. collizutbtttlr tli_llii " il ВillпУС'Гок беЗ

I,1акази начальниltа
кадрових пи,Iань:

а) llo догjlяду за дII l,]lli\]],

б) за власниii ]]ax\lI Io l(

ня

к.,lIIlя

. j ,()l'o

0]- l :t Резе

02_ lj
02- i,+

0.] - ВidOiл
С'вiдrlrft,ва прtl
,l а rLil

ItЛ 11iз't.;'i,lio?O mа звimносmi

Фiнансова
власнос,гi з

Фiнансова
(мiсячнi)

звlтнlс,l ь.

примir,каr l

:l. tси управлiння
;l'i)'I'ajlbHi)

звlтнlс,I ь ] lL,IiткхNIи .fo пеi

Первинlli
фiксують
операrtiй

регiстрах

докумсI{lи
фак,г Bt,tKtl l,

i стtutи tli t. L

бухгал,t,с1,1t,ь;:

l t ] l кИ jl,o lIИХ. ЩО

, lосltодарських
, ,]l1 ,It,пя записi1] v

,б.lIil<y та подат-

flo запитання,
не затребуванi

- не меншIе
50 р,

стаття 508

3р.
стаття 491

1р.

стаття 5 1 5

стаття 16-б

До лiкзiдацii
оргаt{iзацii
статгя J l

орлаIllзацlях

!о лiквiдацii
органrзацll
стаття З 1 1-б

стаття З1l-в

3р (1)

стаття 336

кових



!

()_1.1lh Ро:зpaxyHttoBo-ltлаt l;ltt t

Звiти. ви,гяги з пpo-I,o]i(, ,, i

довiдки. cп]lcKtI пl]Jlll , L: ll

сткiвrtепраItс,з_lагIt,lсl it
сцlýts9liц
!,оку Mletl ги (зrrявrt, 1-1l 

tl 7,

про опJIа,lу вi,llпус гrlк r , l я

одержання ttiльг з tIo L,i t:tll

З"i"и (оцоrооi) прrr rli,lrlЁ,

рахувIlння cTpax(r$t{\ " :jl

тд недержавне col1,1a1_1| , 
]

сiйнr'. tta в!!||tцt)ш rl( ! l

тимчасовоlо Helцtщct Ll

рiчнi

квар,tа-[ыlI

Облiковi регiсrри (rtl L"l

льlti ордери. iHBellt;i 
1

вiдоrrцостi га iнше)

Книги, хtурltzuIи Fe(,
платjrкних доручеllь

Про,t,око.,tи засiдilttь t ll , t

пtiсiй. акти iItвеtттtц-ltз " l

оtlлtси. tttlрilзня:tьпi tзi L,

ризачiю основI]их зi]с, ,

активiв. гроrпових \(,

цiнностей тоцо 
__

0з-14 Акти докчментiLп bll]] \ ,

НаНСОВО-ГОСПОЛаРС1,1i( ]

льно-рсвiзil"лнtli potirr l l

I{OB(.lx Ttl ittltt1,1x ttcllclзl, ,

0з-l5 flоговори I lpo мi'гсl)lii lt,l

праuiвгtикiв yпpaв,Illlil1l L

Листуванttя
дiяльнiсть

пlврlчн1

0з- lб

Податковt
накJIадних

46. l 0j-(18

MocTi (особовi 75р
стаття З\'7 -а

li. лисп) про
rirацiямп
]1,1сновки, заяви,

] ]ля опJ(ати ли-
r,'t), соцiального

3р.
стаття 324

3р.
стаття 320

. (ilвiдки. листи)
l(y з яавчанням,

5р.
стаття З2|

!,вшrrrв та псре_

iB на дерirавпе
]rilxyDqHrr, (пеп-
,г*. у зв'rlзку 9

tlоюш0):

| {2) за BtacyT-

I HocTl рtч н их

| до лtквtдацtI

| органtзачtt
l t4 ) ;а вtлсут_

l nocTi рiчних,

До лiквiдацii | пiврiч,них.л,о
l пlквlдашIl

"1'#;';НЪ | 
опlанiзачii

l5р.(2) l
стаття j22-в l

Зр,(4l l
I

стаття з Z.!-г l

] liнига! MeMopIa-

Klrp rки. оборотнi

rli довiреностей.

t itllизацiйних ,ко-
L 

j l]]ен,гаризацIинr

.ll i) про iHBeHTa-

l. ttематерiальних
:i ;. матерiа[ьних

З роки (1)

статля 3 5 1

(l) за умови

пepeBipKrr, peBi-
зli

3 роки
стаття З 52-г

(l ) за V\!oBll

llellcBlplill. peBl,

3р.(1)
стаття 345

(l)за умови
]аверLIlеllня

псревiрки, peBi

1 
,э,iipoK ревiзiй tPi-

it. t,HocTi, контро-
]I, :]llлiпня. llодат-

5 рокlв
стаття 341

, li.lttовtдапьнtсть
. а,] llocTl

l,, ] ] ]()-госIIодарську

r ] ]i] |рИ ПОДаТКОВИХ

-З роки (1)

стаття ЗЗ2

(l)lliсля ]вiль-

Bijll]oBiлfulbBo'i
особп

З роки
стаття З49

3 роки (1)

стаття З 3 8

(l) за уNlови
,]авсрr еllня

lIерсвlрки. peBl-0з-l7

про



()_1_ l ll

0_]-1q

0_]-]0

,[оговори. ),l ()]lп (l (.с|

iншi)

Стагисти.lнi зt]i,l1.1 Li Il];, r

видiв дiя_ttьllос,l'i tl1-1l ilr , :,

Bi]lKlr. доtIоlзiJнi з.tlll ,

:о них (1liчtri. звс,tс;,
перitlдичнiсr,ю )

Статистичнi звi,ги ii tit,.' ,

видiв дiяltьнос,гi tlpt ltl;i ,

вiJки- rtопilвi:{нi _зiLtlll с ..l

с'гатистичн i звirlt ii tll,

видiв дiя;tьносr,i opl ltlrl ,.,

вiдки. доповiднi зlttl llt:l l

до них (квар,r,альнi1

Листи про вiдttрrггr rt

розрахунl(()вriх l Il() I (), )

РМjIеННЯ IIot]HoBLl7Iic l] , i. ]

I1IoBo-]]o зl]alх \,н J(OB ll \ l

ми

!окуменги з.пittct
лiял bHocTi (л iцснзli)

Лiмrr,и (кошторис.
Klt Jо LIих

04 - Вitiiл
Копii' указiв. розп(rl , )

УкраiItи, [lос,rаноtз t lr

та lТ KoMiTe,riB. К\1\ i

дrrtень Регiон:tлыltlt tl , L

рлtмайна УItllаТпи rl .ii,, I

стосуютьOя робо,l'I.1 ), l ii r: ]

KoItii рiшень cecii rri. :,,

I(oHKor,ry MicbKtlt pa,,Ltl

lнI]я t]]lac ll()c

Лисr,увiu trlя } opгilllil ,

органами :vjcI(eBtltil..
присмствilм1.1. yc,li] ll() I].

tIиt,аltь. яtсi cloc},I() I]]( ,

cтi

61.
65,

nJ-llr

l],J,l(i-,грудовl. та 3 роки (1)
стаття J З 0

) famll-
чt!пt чФоц,дll
Joloion!- !I одl

l j 
)i cIX ос[Iовних

i,,rокументи (до-
,l.toMoc,r,i тощо)

]l, й з бiльшою

До
лiквiдацii
органiзацii

стаття 302-а,
з02-б

ill ] усlх основних
, l ,Lокументи (до-
l roMocTi тощо)

5р.
сгаття з02-в|

Il )]{ oJclтlloc-
t1 рiчпttr - lro
iml,t]lltii

(р|плa!щll

,l. з усlх осl]овних
ii: локументи (до-
li ttlMocTi тощо)

Зр,
стаття З02-гl

(l) } о1.1супо.
gfl рlчппх.
оп]рlчких - I0
xiкriдtлii .lrlt-
Hi tlil

l ] )/сlЕ основtIих
i . tокументи (ло-
;i rtlMocTi тощо)

lp.
Статгя j02-г|

lIl llr tll;w}T|lo-
сгl рiчtпlr-
IliBpi{l!tl\- кsФ-

лlrпц!цi

l .lнiзацiях банку
] ,lxyHKiB та od)o-

]](lведенIlrI l,po-
l ]liii за paxvl]Ka-

-,5р.
Фfiтя 209

ll) t
врllгп

(.]tLl-
p!lyHKy

l,] певних видlв До лiквiдацii
органiзацii
стаття 4'7 -б

_ tовiдки); розра- l0 р.
стаття 1 78

,!lл Ko$vlroJl ьно l власносml
:r,tb Президента
в iJcpxoBHoi ради
к iз iB та розпоря-
; :ння Фонду fle-
l,кiй областi. якi
i lliя BJIaCHOCTi.

!оки не мине
потреба

\il]Iи. рlшень ви-
с l сlсуються робо-

.I]оки не мпне
потебд

l. ]жtlвноI 
. в-ца,r]и.

I lядчвання. пlд-
[ ()l]I,анlзацlями з

ll. t]]л jння власно-

5 poKiB
стаття 22

Стаr,ис,rичнi звiти ii гil ,

о них 1лliся, tHi )

вид]в дlяJIьr]остI opl,il li, l

вiдклt. доповiднi зztlt 1-1t l.

69. 0,+-()]



l

ЛистуваtIняt про провсj tснllя
об'сктiв загlrыlодер;itаtlt IoT t а

власностi

I Iрll ватизацll
KOVVHa,rbHOT

5 portiB
стаття 121

З роки
стат,гя ]]] ]

5 рок iB

статIя 21j l

До лiквilrаLtil'
оргап iзаrlil' l

статl ,I

l202.10;l2

До,rjквiдаrtil'

!окументи llpo при ватrlзLIl(1Iо комунально-
го vайгtа 1,tовiлки. J:lяRll. ,оl()ворII Nупiвлi-
продап(у. ак,l,и прийоп,l1,- tlс,реда,ri лтайна ,l,a

!окумrеtIги (eKcttepтrIi oll]1IKI,I. звiтl{, експе-

р,гнi вис}rовкrl) пi]о с]tсгlсl]т]Iу оцrrrку май-
на

До.riквi.rlr_цiТ
оргat}jllil(]l

стаr,тя 1204-а

_-]

Протоко"tлt Topl iB (a1,lcrliotliB, KoHKypciB) з

купiв;Ii-п;-lо;lа;tt\,зе\lе,ц1,1I х дi.lя н olt, будi-
вель _]

оDгаlll зlIIl lL

cTaTr я l04l

81. 05,01

Резерв _

05 - Biidi.t tio, lltlлbl|o?o маuн0
КопiТ указrв. роз по ]]rl.i(rlic] I ь Президента
Украiни. Посr,анов r,a :u<r iIl l}e;lxoBHoi ради
та il Kovitc гiв. I(MY. I,1rr;a ,iB ta розлоря-
джень Регiонttтьноr,о вi.tuli--tсltня Фопду Де-

ряtмайна Украiни в Лугансьrtiй об;tастi. якi

,Щоки tte MlaHe

t-to t,реба 
]

,ги \/tl l]itB] llll lIя BjlacHoc,],l

()5 -02 JIllc'гl,tllrlttllt з tlIlгi]IIa)I],l .le}l)liaBHOl в.ilади.

olrlilllilYIl \l:( llcll.\|ll L,.,\ ,i 1"t t, trlttt,я. лi_r_

приi \Icllral\lll_ \(,,1lIljI,,l\1,1llltttilllItiяrtи з

питань. яtкi С l-(lC! t()'i l,C 
't ) 

IIlil )_ tlllHIl l1,1lдснос,I l

0_5 -0 j Листування про передач\/ Оудlвель в дер-
аJI bHV Вл aCI] [C'I'I)

5 poKiB
стаття 22.2 j

- ---_) poI(1B

стаr,r,я 1 056
5 porciB

сl,аття 95

5 ptlKiB
cTaтrTt 8 8

п(авнч та к
Листуванtlя tlpo вс,г21I lo lljlcfl ltя праtsа влас-

HocTi tопиди.п,tих ,ta фiзичllих осiб

flокуменr,и (пос,гагttlв1,1. ll1]t]сl]lJя. приписи}
аI(ти. висFIов](и. зarпи,ги. ,itlвiдки. листи) з

питалIь дотl]Il мапI Iя llol)\,l ]аконQдавсl,ва,

вирiшсttня 11o1lrIr_tit<tiB, r- .r,,ri1, n itttuих пра-

BoBllx l]ит:1llI,л ПОП'я (," tx з tiя.lьнiс,ltс,

L__

Листування iз засобалrлl }Iасовоi iнформаuiТ
(газети кllовий пуl,ь) lll Kf{i;IoBa недiля))
про висI]iтлсI] н я проLlесу, l1|]I l jj а,гизацli

Листування з 11итаI]ь вi,l(чч;Itсl-tttязе\,lсльних

дiлянок

,71. | 0,-t-()6

Ло "rirtвi,цацii
органiзацiТ
стаття ]02

-;.l*-.'rp.
с,r,ат,тя j 02- r,

ЖyprIa;r об;riк1, peccTpaltii свiдоr(тв про llри-
ватизаr(iю (про право влас п ocTi)

Сr,а,гистtt.Ittа ]BiT]] ic,I ], t t l1lав: t iltlтя t]j]acHocTl

по Bi.]чr;t;cttttt,, ._rб', t;tit; ,,l\ \lIiI_11,1IOl влас-

Hocti,la Bil,tvlltcHttt,,,(,\lc.lb1,1иx дi_tянок

]7 0.+_ l l

1LI HrI RjlасFIосТ1



86, (}5-((l | Накази начulьllиlс.. r
l

IocHoBHOl _{lял ь lll,(

| об'скl iB. (IllIсJllllя,l(,
87. 05-()7 | Статути пiдприсмс lll

8в. 0i- 'S |floK1 менrи (пl1(lIо].,,
l.,.
Iзацlиних IiUIIIc IlI. ,ll,,,

|нr;ри,rаuiйtti ,, trttc rI.

пl)о lHBcIl l;lри tJllIl,
l Ma,.cnia tьitиr :rt< I t,,,l|,.
l матеDlальпи]\ lrllllloc l

89. 05-, ,,, | !окуvенти iрiшенrrч.
l нси. висновки- звirrl.
I

l з JегжавноlU ре( с l|,\,

l 1lll (itllи(l.и I,,Utlt) l11,

, 
't'i p,.'tlpt .rttiзlruiн,. ,,r

l 
пс рс иIlе н) BaHtlr. пqlr-

I lI,1IШol. ПеРеВ('lеllН)l L l

90. 05- 1U |Реtсграчiйнi lrtr prr.,. r

l-
| 
оаtи _lаних пхlдни\, п

l _toKt vettttB (]ttяв. l,,r
l

l .lr,IIИХ -}аПИСt'\К T,)J l(,

п lrll\tim с IIь l пl,}ll ,,,

J Ko'r' поли
at. ()_i_ l i ЛИС't'ування з цсlI,1 l]]i

ОРl'аНаМИ .lcl];,KaBIlt)l'

цевог0 само врядl) lltlll
.lbHttx ) питltлть .-1iя ll,
п 1etl ь)

9?_ пi- ;--fд.црlgнти { ,,r,,ч,,
l..
|и\4ання 

I з. lа ва llllя l.

|оренду
9]. 6.-'. f Д"пуrпеr,rч, rr:r l,,i.

l г,ро ск.,адап ", 
,,о..,,.,

l (по орендi прltмiшlеrIL
(l.i, ] | r(оr,овори (t<опгlэаttttr

IiJ2lN,lи

05-15 lp

qJ.

я

] ] l Iня власност1 з
i iI ]]]ииом-передача
(, t]\ ]i_lcoolB та lнше
t,i i]I зацlи. установ

, j lilНb lнвентари-
r,el t,гаризацii. iltBe-

,t; l:lыli вiдомостi)
, ) ],,l|\ засобiв. не-

r,,ltlових ltоштiв.
l(,tiIo
ll;itlли. аltти. бала-
. ( ,I]lенtIя. вип ис ки
l t .1сlвiдки. доповi-

l,,: tlня орган iзацiJ,
rl, (бан крутство),

с1

ГК,-i, _n*o.iu. pu- ,, ,,,;

Уrtраiни, Посr,алtов t а

УкраТни та iT KoMti,Tcr j,

дтtень КМУ; копit rlaItl l

листiв MiHicTepcтBa lclr

I1l] tалп,

Листуванtrя з opl,i] l1ii,,,

органами мiсцевоr,tl t,l i ,

тань. якi с,госчю гi,сl]

B,llacHocTi

l ] ОДI{lСl ГаЛУЗl ДО
l] l \llclleBocTl
,. l ки_ слектпоFтн]

i t,, r та BtIyTpimHix
l 1 ,\ та пояснк)ва-
l l rtcHTiB (оренда

{ ] l,:IacHocTi Micb-

l,, i t та мiсrlевими |

L ()рганами Mlc-

1. ll)IiaBHol влади,
|] l)1,1(уванНЯ. З ПИ-

i,l tп управлiнIlя

с ,:Ilовних (гrрофi-
. lopeH:ta t rримi-

l ] i.ilк,ги) про при-
,i ,. примlщень в

)il\чнItи, ловiд(ки)
; ,lгiв органiзацiй

r,- |l(]ЗN,f1II(еННЯ Та Зр,
стаття 900

uсlп
t l r, Презtrдента
з i}epxoBHoТ Ради
) liIHoB. розпоря-

t() ]поряджеtIь та
i якi стосуlоться
l lilсцосгl

il

l.

.'.

i

05- ]б

5 poKiB
ста,Iтя 22

З роки
стаття 96

05-,7

()(,. l

ДО ЛiКвiдацii | 'HrrлrcrTrri ;о.

3 роки
cTaTTi 345,

l01 1

До лiквiдацiТ
органiзацii
стаття 3 5

З роки
статsя 722

!оки не мине
потреба



06-0з Листування з пiдприсмствами, установами
й органiзаuiями з питань, якi стос}тоться
роботи управлiн ня влас нос гi

5 poKiB
стаття 2З

101. 06-04 Листування з органами виконавчоi влади, зi
спiрних питань. пов'язаних з дiяльнiстю
yправлiння власностi

5 poKiB
стжтя 22

102. 06-05 Листування з правових питань 3 роки
стаття 96

103. 06-06 Судово-господарськi справи 3 роки (1)
стаття 88

(] ) Пiсjlя
прийняття

104. 'oo-oz Журнал облiку претензiй та позовrв З роки
стаття 107

l05. 06-08 Копii позовних заяв, що подаються до су-
дових органiв з цивiльних справ, копii pi-
шень, }хвал, постанов, пов'язаних з повно-
важеннями управлiння влас нос т i

3 роки
стаття 89

(l) Лiсля
прийtяття
рrшення

106. 06-09 Копii рiшень cecii MicbKoi ради, рiшень ви-
конкому MicbKoT рми. розпоряджень Micb-
кого голови, якi стосуються роб9ти управ-
лiння власностi

,Щоки не мине
потреба

l07. 06- 10 Положення про управлiння власност1 Mrcb-
коi ради

До лiквiдацiТ
органiзацiТ
стаття 3 0

l08. 06-11 Резерв
109. 06-1,2

1 l0. 06-1з

07 - вiOdiл земельнuх BidHocuH
111 07-01 Листуванвя з питань земельних вiдносин 5 poKiB

Ст.21З1
I12. 0,7-02 Завiренi копii рiшень Лисичансько'r MrcbKot

ради щодо надання в користування (влас-
HicTb) земельних дiлянок

Постiйно
Ст.'7

1 1з. 07-0з Журна,т ресстрацiТ звернеЕь громадяЕ для
оформлення права користування (власнос-
Ti) на земельнi дiлянки

5 poKiB
стаття l24

l14. 0,7-04 ,Щокlменти, що с пiдставою для прийняття
рiшень MicbKoT рали з оформлення земель-
них дiлянок у власнiсть (користування)

Постiйно
С.т. 2126

l15. 07-05 !окументи, що пiдтверлжують право ко-
мчнальнот власностi на земельнi дiлянки

Постiйно
Ст. 87

116. 07-06 ,Щоговори оренди землi, що укладенi мiж
Лисичанською мiською радою та юридич-
ними особами

3 роки пiсля
закiнчення

строку лiТ ло-
говору ст. 330

1l7 , 0]-0,7 ,Щоговори оренди землi, що укладенi мiж
Лисичанською мiською радою та фiзични-
ми особами-пiдприемцями, громадянами

3 роки пiсля
закiнчення

строку дii ло-
говору ст. ЗЗ0

1 l8. 07-08 Реестр дiючих договорiв оренди землi,
укладенi мiж Лисичанською м iською

як1

ра-

Постiйно
Ст.2'7



дою та юридичними особами, фiзичними
особами-пiдприсмцями9 громадянами (база

пеDсональних даних ) в електронвому видi.
119, 07-09 Рiшення та протокоJIи засiдань KoMiciil з на-

гляду за дотриvанням сан iTapHo-
гiгiснiчних норм ,la свосчаснiс гю рекульти-
вацii земельних дiлянок.

.Щоки не мене
потреби
стаття 15

\20. 07_ 10 рiшення та акти обстеження koMiciТ з об-
стежеЕня гiрничих виробок щодо виклю-
чення проЕикнення населення до невико-
Dистовчваних гiDничих виробок.

.Щоки не мене
потреби
стаття 15

\2l. 07_11 Проекти вiдведення земельних дiлянок, те-
хнiчна докlментацiя iз землеустрою

Постiйно
cTжTt 2117 ,

212з

l22. 0,7-1'2 Проекти регуляторних aKTiB та документи,
що стосуються ii розробленню та прийнят-
тю

Постiйно
Ст.4

12з. 07- 1з Технiчна док)ментацiя з нормативноi гро-
шовоi оцiнки землi MicTa ЛисичФlськ

Постiйно
Ст.2128

11л 07 -14 Правила, положення, iHcTpJTtчii, порядки,
методичнi вказiвки та рекомендацii

,Що замiни но-
вими

стаття 20б
125. 07-15 Програма розвитку земельних вlдносин у

м. Лисичанськy
Постiйно
Ст. 2110

|26. 07-16 Резепв
127. 07 -\,7

128, 07_18

08 - Секtпор зi cпipHttx пumань земtекорuсmчвання
l29. 08-01 Звернення (пропозицii, заяви, скарги) гро-

мадян та док}менти (листи, довiдки, акти) з

ix розгляду:
а.1 що мiстять пропозичii про сугтсвi зviни в

роботi органiзадii або про усун9ння серйоз-
них недолiкiв та зловживань
б) особистого та лDчгоDялного xaDaKTeDy

) poкlB
стаття 82а,б

1з0. 08-02 |Докуrrеrти (поставовн, рiшсняя, пршпсп,
| аlсrп, висвопхх, зашпIlr довiдхrr ,tпсти) з пЕ-

|о"" пr.р"ма"я, Еорм заl(онодавства, вцрЬ

| шсяпя коЕфлiктiв, спорiв та iвцrrл( правOвпх
lшпавь

5 poKiB
стаття 88

1з1 08-0з Копii докlментiв (позовнi заяви, акти! дору-
чення. апеляцiйнi скарги- довiдки. доповiднi
записки, характеристики тощо), що пода-
ються до судових органiв; копii рiшень, ви-
noKiB. окпемих \хвал. постанов

]nI
стаття 89

'Пiсля приiiнят-

1з2. 08-04 РезеDв
13з. 08-05
1з4. 08-06



HoMeHlc. la, \ l)\, скJIав:
Спецiа:liс , ' ка,тсгорii вiддiлу
бrtl,а.l,,,,, ,,r,,,i, tiKr tlt звiгttосгi
Управ:rirt ,] ll] litcHocl,i
Л иL'll чl] Hcl/: ,l rtiськоl'радиСlfurж кJ.Ь.лонч.нко

l'lpoTol((), i I ii У r rрав:lirrня B.-titc l Itlc,t,i

Лисичаlсu,,ili плiськоi ради
вiлt< 4\6,, аs З0.,iЦр, л,] l

Погоjliксltr,:
Гlроток,,,, t Ii прхiвного вiллi.lr
лисичанс l,t;tlj lr,ticbktli tlали
вiл "1// /,6_ЭО /lt М,

Ha,tzutbH It i ,r\iBHolo вiддiл\
*т" ().\LГай.rr rl

i




