
Інформація, яку зберігає інститут 

 

1. Статут ОРІДУ НАДУ при Президентові України, свідоцтво про державну 

реєстрацію інституту. Документи про державну акредитацію інституту 

(ліцензії, сертифікати, свідоцтва та ін.). 

2. Положення про структурні підрозділи інституту, посадові інструкції 

працівників інституту. 

3. Накази директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України з основної 

діяльності, з кадрових питань, про підвищення кваліфікації. 

4. Вихідні листи, реєстраційно-контрольні картки вхідних документів. 

5. Документи на право власності та право користування землею, спорудами, 

майном.  

6. Листування про надання запитів на публічну інформацію. 

7. Звернення громадян та документи з їх розгляду.  

8. Протоколи нарад директора інституту з керівниками структурних 

підрозділів. 

9.  Положення про вчену раду, протоколи засідань вченої ради та документи 

до них, плани роботи вченої ради. 

10.  Атестаційні справи осіб, затверджених у вченому званні доцента 

(професора). 

11.  Протоколи засідань спеціалізованої вченої ради. Звіти про роботу 

спеціалізованої вченої ради. 

12.  Дисертації, автореферати дисертацій. 

13.  Штатний розпис та зміни до нього. 

14.  Договори про надання послуг з підготовки здобувачів вищої освіти. 

15.  Протоколи засідань приймальної комісії по набору до інституту. 

16.  Екзаменаційні листи абітурієнтів, які пройшли за конкурсом. 

17.  Списки випускників інституту. 

18.  Протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад 

державних службовців. 

19.  Штатні розписи інституту та перелік змін до них.  

20.  Особові справи науково-педагогічних працівників, аспірантів та 

докторантів, слухачів та студентів усіх форм навчання. 

21. Річні звіти про роботу інституту. 

22.  Протоколи засідань Науково-методичної ради та документи до них. 

23.  Протоколи засідань Науково-експертної ради та документи до них. 

24.  Протоколи комісій із захисту дипломних, магістерських робіт та 

екзаменаційні відомості. 

25.  Річні звіти з наукової діяльності інституту. 

26.  Науково-комунікативні заходи (конференції, семінари, «круглі столи»). 



27.  Документація з НДР. 

28.   Плани-графіки підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового 

резерву на ці посади. 

29.  Навчально-тематичні плани семінарів з підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII 

категорій посад. 

30.  Договори, укладені інститутом з надання послуг з підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, керівників та працівників державних підприємств, 

установ, організацій. 

31.  Протоколи намірів про співробітництво із зарубіжними організаціями. 

32.  Протоколи засідань комісій з прийому в аспірантуру, докторантуру та 

екзаменаційних комісій. 

33.  Індивідуальні плани роботи аспірантів та докторантів. 

34.  Протоколи засідань комісії з прийому кандидатських іспитів. 

35.  Документи розширених засідань кафедр з попередньої експертизи 

дисертаційних робіт. 

36.  Справа книги (редакційний паспорт, титул рукопису, калькуляції та 

специфікації, акти готовності). 

37.  Протоколи засідань кафедр та документи до них. 

38.  Річні звіти про роботу кафедр. 

39.  Тести, реферати, творчі контрольні роботи. 

40.  Навчальні особові картки студентів, залікові та екзаменаційні відомості, 

залікові книжки слухачів та студентів. 

41.  Списки баз стажування слухачів та навчальної практики студентів. 

42.  Журнали відвідування навчальних занять слухачами та студентами 

(академічні групи). 

43.  Розклад занять, модульних контролів по всіх курсах та формах навчання. 

44.  Індивідуальні плани слухачів усіх форм навчання. 

45.  Акти, розпорядження з охорони праці. 

46.  Документи про поліпшення умов праці, стан техніки безпеки. 

47.  Документи розслідувань нещасних випадків. 

48.  Протоколи загальних зборів трудового колективу. 

49.  Протоколи засідань профспілкового комітету. 

50.  Книги підсумкового обліку бібліотечного фонду (сумарна).  

51.  Магістерські, дипломні роботи слухачів та студентів. 

52.  Судово-арбітражні справи. 

53.  Журнали обліку претензій та позовів. 



54.  Документація конкурсних торгів. 

55.  Протоколи засідань тендерного комітету. 

 

 


