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Мета уроку

• Навчальна – засвоєння знань, умінь і навичок роботи з
виконання складаня ініфікованої форми акта на знищення
документів.

• Розвивальна – забезпечити розвиток розумових здібностей
учнів, розвивати структурне, аналітичне та логічне мислення,
ділові риси, самостійність, спостережливість, пам'ять, увагу,
інтерес до обраної професії, відповідальність, навчити
бережно та охайно виконувати роботу.

• Виховна – виховувати дисципліну та дотримання правил
охорони праці та безпеки життєдіяльності, акуратність,
уважність, сумлінність, ініціативність, формувати
сприятливий моральний клімат, а також виховати в учнів
почуття відповідальності за доручену роботу.



На підставі представлених
структурними підрозділами
переліків (списків) справ,
що підлягають знищенню у
зв’язку із закінченням
строків їх зберігання, і
проведеної експертизи
цінності документів в архіві
підприємства
складають акт про
вилучення для знищення
документів, не внесених до
НАФ (далі — Акт). Його
форму наведено в додатку
15 до Правил № 1000.



Такий Акт складають у 2 примірниках, зазвичай, на
справи всього підприємства. При цьому якщо в Акті
зазначено справи декількох структурних підрозділів, їх
найменування вказують перед групою заголовків справ
цього підрозділу. Назви однорідних справ, відібраних до
знищення, вносять в Акт під загальним заголовком із
зазначенням кількості справ, включених до кожної
групи.

Акти про вилучення документів для знищення
мають валову нумерацію, починаючи з 1

Зверніть увагу: справи включають в Акт, якщо
передбачений для них строк зберігання закінчився до 1
січня року, в якому складено Акт. Наприклад, справи з
3-річним строком зберігання, закінчені у 2016 році,
можуть включатися в Акт, який буде складений не
раніше 1 січня 2020 року з урахуванням приміток,
указаних у відповідних переліках документів зі строками
зберігання.



Схвалені ЕК підприємства
акти подають на розгляд ЕПК (ЕК)
державної архівної установи, ЕК
архівного відділу міськради, в зоні
комплектування якого перебуває
підприємство. При цьому разом з
актами слід подати описи справ з
кадрових питань (особового складу), а
якщо в діяльності підприємства
утворюються документи НАФ, то ще й
описи справ постійного зберігання.
Майте на увазі: у разі внесення до Акта
первинної фінансової і бухгалтерської
документації до нього необхідно
додати довідку про проведення
перевірки органами ДФСУ з питань
дотримання податкового законодавства
(п. 5 гл. 3 розд. V Правил № 1000). Таку
довідку підписують керівник і
бухгалтер підприємства.



Врахуйте також:
-заборонено відбір документів для 
подальшого знищення на підставі
заголовків справ в описі або
номенклатурі справ
-Має бути проведений 
поаркушевий перегляд кожної
справи (п. 5 гл. 2 розд. V Правил № 
1000).



Наведемо приклад складання
Акта.





Картка завдання 

1. Законспектувати у робочі зошиті 
найголовніше.

2. За допомогою ПК в редакторі ворд створити 
акт на знищення(приклад у викладеному 
матеріалі вище)

3. Роботу надсилати на електронну скриньку:

sveta101989@gmail.com




