
Графік документообігу 

Додаток № 2 до Облікової політики 
ДП «ХМТП» 

Вид 
документа 

Місце 
складання 
документа 

Посади осіб,які 
підписали 
документ 

Підстава для 
складання 
документа 

Дата 
складання 
документу 

Дата 
внесення в 
ІСЛідприєм 
ство 8.2 

Дата 
передачі 
документу 

Куди 
передано 
документ для 
обробки 

Строк обробки 
виконавцем (з 
передачею до 
архіву) 

Місце зберігаї 
Строк зберігаї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Документи, 
складені в 
електронном 
у вигляді 

Відділи 
порту 

> Особи, 
відповідальні за 
здійснення 
господарської 
операції 

Факт 
здійснення 
господарсько 
ї операції 

Дата 
здійснення 
госнодарсь 
кої 
операції 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

Щоденно Бухгалтерія До 12-го числа 
місяця 
наступного за 
звітним 

Акти на 
списання 
товарно-
матеріальних 
цінностей, 
бланків 
суворої 
звітності, 
МБП 

їдальня 
Інтерклуб 
Медпункт 
Дол. 
«Фрегат» 
Дитсадок 
Відділи 
порту 

> Начальники 
відділів 
> Зав. їдальні 
> Адміністратор 
> Старший 
фельдшер 
> Завідуючий 
господарством 
> Затверджує 
Головний інженер 

Факт 
здійснення 
господарсько 
ї операції 

По 
закінченн 
ю місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 5-х 
днів 

Архів,бухгалті 
3 роки 

Товарно- їдальня > Зав. їдальні Необхідність щоденно щоденно щоденно Бухгалтерія Протягом 5-ти Архів, 



грошовий 
звіт 3 
документами 
, що 
додаються 

Інтерклуб > Адмініс'гратор 
> Зав. 
виробництвом 
їдальні 
> Бармен 

сюїадання 
звітності для 
обліку витрат 
продуктів 

Днів після 
отримання 
документа 

бухгалтерія 
3 роки 

Звіт по 
талонам 

Відділ 
охорони 
праці 

> Інженер ТБ Необхідність 
складання 
звітності 

По 
закінченн 
ю місяця 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 
5днів після 
отримання 
документа 

Архів,бухгалте 
3 роки 

Виконання 
робіт 
стороннім 
організаціям, 
податкова 
накладна 

їдальня 
Інтерклуб 
Медпункт 
Відціли 
порту 

> Зав. їдальні 
> Адміністратор 
> Ст. фельдшер 
> Начальники 
відділів 
> Затверджує 
начальник порту 

Факт 
здійснення 
господарсько 
ї операції 

По 
закінченн 
ю місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 
5днів після 
отримання 
документа 

Архів,бухгалте 
3 роки 

Меню 
раскладки 

Дитсадок 

ДОЛ 
«Фрегат» 

> Завідуючий 
дитсадком 
«Морячок» 
> Завідуючий 
господарством 
> Медсестра 
> Кухар 

Факт 
здійснення 
господарсько 
ї операції 

щоденно щоденно щоденно Бухгалтерія Протягом 
5днів після 
отримання 
документа 

Архів, 
бухгалтерія 
3 роки 

Табель 
реєстрації 
дітей 

Дитсадок > Зав. дитсадком 
> Вихователь 

Необхідність 
складання 
звітності для 
обліку 
нарахування 
плати 

По 
закінченн 
ю місяця 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 
місяця 

Архів,бухгал ге 
3 роки 

j 



Довідка 
руху 
мешканців 

Гуртожит 
ок 

> Начальник 
ВСР 

Завідуючий 
гуртожитком 

Необхідність 
складання 
звітності для 
обліку 
нарахування 
квартплати 

По 
закінченн 
ю місяця 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 
місяця 

Архів,бухгаже] 
3 роки 

Звіт 
предетавниц 
ьких витрат 

Адміністр 
ація 
(приймаль 
ня) 

> Референт. 
> Затверджує 
начальник порту 

Факт 
здійснення 
господарсько 
ї операції 

По 
закінченн 
ю місяця 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 
місяця 

Архів,бухгалте] 
3 роки 

Звіти по воді 
електроенер-
гії газу, 
опаленню 

Відділи 
порту 
Служба 
головного 
енергетик 
а 

> Начальники 
відділів 
> Інженер 
дільниці 

Необхідність 
складання 
звітності для 
обліку витрат 
по затратам 

По 
закінченн 
ю місяця 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 3 
днів після 
отримання 
документа 

Архів, 
бухгалтерія 
3 роки 

Шляхові 
Листи 
Акти 
виконаних 
робот 

БАВТ > Механік 
БАВТУ 
> диспетчер 

Необхідність 
складання 
звітності для 
обліку витрат 
ПММта 
роботи водіїв 

Щоденно Щоденно 5-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 3 
днів після 
отримання 
документа 

Архів, 
бухгалтерія 
3 роки 

Грошові 
звіти 

портофло 
т 

> Начальник 
портофлоту 
> Капітани-зм. 
механіки 

Необхідність 
складання 
звітності для 
обліку 
продуктів по 
суднам 
портофлоту 
та кар'єру 

по 
закінченн 
ю 
місяця 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

1-го числа 
місяця 
наступного 
за звітним 

Бухгалтерія Протягом 3 
днів після 
отримання 
документа 

Архів, 
бухгалтерія 
3 роки 



Виконання Відділи > Начальник Факт В день 1-го числа Бухгалтерія Нротяі ом Архів,бухгалте] 
робіт порту порту здійснення по виникнення за місяця 3 роки 
стороннім > Начальники господарсько закінченн підстави для попередній 
організаціям відділів ї операції ю 

місяця 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

місяць 

Виконання Зв'язок > Начальник Факт по В день 10-го числа Бухгалтерія Протягом Архів,бухгалте] 
робіт пору здійснення закінченн виникнення за місяця 3 роки 
стороннім > Начальник господарсько ю підстави для попередній 
організаціям відділу ї операції місяця складання. місяць 
укртелеком внесення 

змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

Табель Адміністр > Начальник Штатний Щоденно В день До 15 числа Бухгалтерія На протязі 6 3 роки 
обліку ативний адміністративного розклад Щозмінно виникнення (для розрахунки днів після Архів порту 
робочого відділ відділу Явка підстави для нарахуванн по заробітній отримання 
часу (за > Табельник робітника складання я авансу платні документів від 
роботу в Відділи > Капітан судна поточного осіб, які їх 
шкідливих порту > Заступники місяця) складають на 
умовах начальника порту До 01 числа місцях 
праці, оплата > Начальники (для нараху 
харчування відділів вання пра 
та інш.) > Начальник 

ВОНП і з п 
цівникам за 
минулий 
звітний 
місяць) 



Кожного 
місяця 

Листок 
непрацездат 
НОСТІ 

Лікарня > Табельник 
> Начальник 
відділу 
> Відділ кадрів 
> Мед. пункт 
> комісія по 
ФСС 

Щоденно 
по мірі 
надходжен 
ня листа 

в день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 15 
числа 
До 01 
числа 
за минулий 
звітний 
місяць 

Бухгалтерія Протягом 3 
днів після 
отримання 
документа 

5 років 
Архів порту 

Довідка upo 
пепрацездат 
ність, 
довідка 
щодо 
надання 
донорам 
пільг 

Лікарняни 
й заклад 

• > Начальник 
відділу 
> Табельник 
> Відділ кадрів 

Щоденно 
по мірі 
надходжен 
ня довідки 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 15 
числа 
До 01 
числа 
за минулий 
звітний 
місяць 

Бухгалтерія Протягом 3 
днів після 
отримання 
документа 

3 роки 
Архів порту 

Робота в 
вихідний 
день та 
надурочні 
роботи 

Начальни 
к відділу 

> Начальник 
порту 
> Начальник 
відділу 
> начальник 
ВОНН і ЗП 

Рапорт 
начальника 
відділу 

Наказ 
начальник 
а порту 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 15 
числа 
До 01 
числа 
за минулий 
звітний 
місяць 

Бухгалтерія По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Записка про 
надання 
відпустки 

Відділ 
кадрів 

> Начальник 
відділу 
> Інспектор ВК 
> Інженер 
ВОНИ ІЗП 
> Начальник 
пору 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

За 10 днів 
до початку 
відпустки 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання, 

За 10 днів 
до початку 
відпуски 

Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Обхідний 
лист про 
зарахування 
на роботу та 

Начальни 
к 
відділу ,ві 
ДДІЛ 

> Начальник 
відділу 
> Начальник 
відділу кадрів 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

За три дня 
ДО 
звільнення 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

За три дня 
до 
звільнення, 
зарахуванн 

Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 



припинення 
трудового 
договору 

кадрів > Інженер 
ВОНП і з п 

зарахуванн 
я 

я 

Трудовий 
договір 

Начальни 
к відділу 
Юридичн 
ий відділ 

> Начальник 
відділу 
> Начальник 
ВОНН і з п 
> Головний 
бухгалтер 

• > Начальник 
юридичного 
відділу 
> Начальник 
порту 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

щоденно В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

По 
закінченню 
трудового 
договору 

Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Накази про 
особовий 
склад 
(виплата 
премії, 
відрядження, 
рішення про 
доплати та 
ін..) 

Начальни 
к відділу 
кадрів, 
Юридичн 
ий відділ 
Нач.ВОН 
П І З П 

> Начальник 
відділу кадрів 
> Юридичний 
відділ 
> Начальник 
ВОНП і ЗП 
> Головний 
бухгалтер 
> Начальник 
порту 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

щоденно Вдень 
виникнення 
підстави для 
складання 

щоденно Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Список для 
нарахування 
надбавки за 
вислугу 
років, 
списки 
пенсіонерів, 
інвалідів, 
учасників 
ЧАЄС 

Відділ 
кадрів 

> Начальник 
відділу 
> Начальник 
ВОНП і ЗП 
> Начальник 
відділу кадрів 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

На 31 
грудня 
поточного 
року, 
доповненн 
я на 
протязі 
року 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

На 31 
грудня 
поточного 
року, 
доповнення 
на протязі 
року 

Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Штатний Відділ > Начальник Нарахування На 31 В день На 31 Бухіаліе- П о lUKinMCinnO 3 роки 



розклад,перс 
ональне 
заміщення 
штатного 
розкладу, 
правила 
внутрішньог 
0 трудового 
розпорядку 

ВОНПі 
зп 

відділу кадрів 
> Юридичний 
відділ 
> Начальник 
БОНН і ЗП 

Головний 
бухгалтер 
> Начальник 
порту 

Заробітної 
плати 

грудня 
поточного 
року, 
доповненн 
я на 
протязі 
року 

виникнення 
підстави для 
складання 

грудня 
поточного 
року, 
доповнення 
на протязі 
року 

рія звітного року Архів порту 

Протокол 
комісії по 
ФСС 

Комісія 
ФСС 

' > Голова і члени 
комісії по ФСС 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

Кожні 10 
днів 

Кожні 10 
днів 

Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Накази,ріше 
ння та 
списки на 
утримання із 
заробітної 
плати (суди, 
квартплата, 
прфвзноси та 
ІНШ.) 

Відділ 
кадрів, 
юридични 
й відділ 

> Начальник 
відділу кадрів 
> Юридичний 
відділ 
> Начальник 
ВОНП і з п 
> Головний 
бухгалтер 
> Начальник 
порту 

Нарахування 
Заробітної 
плати 

щоденно В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

щоденно Бухгалте-
рія 

По закінченню 
звітного року 

3 роки 
Архів порту 

Акт 
приймання-
передачі 
(внутрішньо 
го перемі-
щення) 
ОСНОВНИХ 

засобів 
(ф.03-1) 

Бухгалтер 
ія (от пуск 
на 
сторону) 
Склад 
(при 
отриманні 
від 
постачаль 
ника) 

> Начальник 
порту 
> Головний 
бухгалтер 
> Голова та 
члени комісії, яку 
назначив 
начальник порту 
> Матеріально-
відповідальна 
особа 

Розпоряджен 
ня (наказ) 
начальника 
Договір на 
отримання 
ОЗ 

3 дні при 
відпуску 
або 
отриманні 
на склад 
ОЗ 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

Не пізніше 
3-х дні 3 
моменту 
оформленн 
я документа 

Бухгалтерія 
(матеріальна) 

На протязі 10 
днів після 
отримання від 
осіб, які 
складають 
документ на 
місцях 

Архів бухгалте] 
- 3 роки, архів 
порту - 9 років 

Акт па Начальни > Начальник Наказ 3 дні при В день Не пізніше Бухгалтерія На протязі 10 Архів бухгалте 



списання 
основних 
засобів 

ки 
відділів 

порту 
> Головний 
інженер 
> Головний 
бухгалтер 
> Заступник 
головного 
інженера 
> Начальник 
ВГіЗ 
> Головний 
енергетик 
> Начальник 
ВМтаТ 
> Заступник 
начальника порту 
з координування 
МТЗ та соц. 
питань 
> Заступник 
начальника порту 
з охорони праці та 
навк. середовища 
> Начальник 
ВМТЗ 
> Представник 
профкому 

Міністерства 
інфраструкту 
ри України 
Розпоряджен 
ня (наказ) 
начальника 

отриманні 
дозволу на 
списання 
об'єкту 0 3 

виникнення 
підстави для 
складання 

3-х днів з 
моменту 
оформленн 
я 
документу 

(матеріальна) днів - З роки, архів 
порту - 9 років 

Приймальни 
й акт ТМЦ 
на складі 

Склад > Зав. складом 
> Комірник 
> Експедитор 

Приходна 
накладна 
Договір на 
отримання 
ТМЦ 

1 .Договір 
на 
поставку 
ТМЦ 
2.3аява на 
отримання 
партії 
товару 

Вдень 
виникнення 
підстави для 
складання 

При 
отриманні 
ТМЦ на 
склад 

Бухгалтерія 
(матеріальна) 

На протязі 3-х 
днів після 
отримання 

Архів бухгалте 
- З роки, архів 
порту - 2 роки 



Вимога на 
отримання 
ТМЦзі 
складу у 
відділи 

Склад 
Відділи 
порту 

> Начальники 
відділів 
> Матеріально-
відповідальні 
особи 

Головний 
бухгалтер 
> Начальник 
ВМТЗ 

Заява 3 дні В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

3 дні Бухгалтерія Архів бухгалте; 
- 3 роки, архів 
порту — 2 роки 

Матеріальні 
звіти на 
списання 
ТМЦ 

Склад 
Підрозділ 
и порту 

• > Начальник 
відділу 
> Головний 
бухгалтер 
> Головний 
інженер 
> Матеріально-
відповідальні 
особи 

Необхідність 
складання 
звітності по 
руху ТМЦ 
для їх обліку 
та контролю 

По 
закінченн 
ю звітного 
місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 3 числа 
кожного 
місяця 

Бухгалтерія 
(матеріальна) 

На протязі 5-ти 
днів після 
отримання 
документу 

Архів бухгалте; 
- 3 роки, архів 
порту - 2 роки 

Паливні 
звіти 

> Матеріально-
відповідальні 
особи 
> Начальники 
відділів 
> Механіки 
> Відділ 
механізації 

Списання 
ТМЦ 

До 3 числа 
кожного 
місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 3 числа 
кожного 
місяця 

Бухгалтерія На протязі 5-ти 
днів після 
отримання 
документу 

Архів бухгалте] 
- 3 роки, архів 
порту - 2 роки 

Річна 
інвентаризац 
і» 

> Матеріально-
відповідальні 
особи 
> Комісія згідно 
наказу 

Наказ 3 1 по 15 
листопада 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

3 1 по 15 
листопада 

Бухгалтерія На протязі 5-ти 
днів після 
отримання 
документу 

Архів бухгалте] 
- 3 роки, архів 
порту - 2 роки 

Акти на 
списання 
МВП 

> Матеріально-
відповідальні 
особи 

Списання 
МБП 

Кожен 
місяць до 
25 числа 

В день 
виникнення 
підстави для 

Кожен 
місяць до 
25 числа 

Бухгалтерія На протязі 5-ти 
днів після 
отримання 

Архів бухгалте] 
- 3 роки, архів 
порту - 2 роки 



> Головний 
бухгалтер 
> Головний 
інженер 
> Начальник 
відділу 

складання документу 

Матеріальні 
звіти РБД 
Ф.29 

> Виконроб РБД 
> Інженер РБД 
> Начальник 
РБД 

ф.29 До 5 числа 
кожного 
місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 5 числа 
кожного 
місяця 

Бухгалтерія На протязі 5-ти 
днів після 
отримання 
документу 

Архів бухгалте] 
- 3 роки, архів 
порту - 2 роки 

Звіт по 
виконаним 
роботам 

> Інженер РБД 
> Матеріально-
відповідальні 
особи 
> Начальник 
підрозділу 
> Начальник 
ВГІЗ 

Ф-2 До 7 числа 
кожного 
місяця 

Вдень 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 7 числа 
кожного 
місяця 

Бухгалтерія На протязі 5-ти 
днів після 
отримання 
документу 

Архів бухгалте] 
- 3 роки, архів 
порту - 2 роки 

Звіт про 
викориотанн 
яПММ 

Відділи 
порту 

> Начальник 
відділу 
> Відділ ВМіТ 
> Головний 
інженер 

Необхідність 
складання 
звітності 

По 
закінченн 
ю звітного 
місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 5-го 
числа 
кожного 
місяця 

Бухгалтерія Протягом 3 
днів після 
отримання 
документа 

Звіт про 
виконанні 
роботи 

Портові 
майстерні 
РБУ 
Зв'язок 
ЄІДПН 

> Начальник 
відділу 
> Нормувальна 
>> Завідуючий 
канцелярією 
> Інспектор 
реєстратор флоту 
> Начальник 
дипломно-
пастортного бюро 

Необхідність 
складання 
звіту по 
виконаним 
роботам 

До 7 числа 
за 
попередні 
й місяць 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 8 числа 
за 
попередній 
місяць 

Бухгалтерія На протязі 3-х 
днів після 
отримання від 
осіб, які склали 
документ 

Звіт у 
податкову 

Начальни 
ки 

> Начальники 
відділів 

Накази, 
закони. 

Згідно 
законодавс 

В день 
виникнення 

До 3-5 днів 
до здачі 

Бухгалтерія 
(провідному 

На протязі 2-х 
днів після 

Архів порту 



інспекцію, 
інформацію 
для 
складання 
податкової 
звітності 

відділів > Відповідальні 
особи 

положення тва підстави для 
складання 

звітності бухгалтеру) отримання від 
осіб, які склали 
документ 

Залишок 
бланків 
суворої 
звітності 

ЄІДПН 
СПР 

> Начальник 
дипломно-
паспортного бюро 
> Бюро 
перепусток 

Необхідність 
складання 
звітності по 
бланкам 
суворої 
звітності 

По 
закінченн 
ю звітного 
місяця 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання 

До 5 числа 
наступного 
місяця 

Бухгалтерія 
(матеріальна) 

На протязі 3-х 
днів після 
отримання 
документу 

Дисбурсменс 
ький 
рахунок 3 
документами 
що 
додаються 

ТЕК > Начальник 
відділу 
> Диспетчер або 
інженер 

Звітність для 
обліку 
доходів і 
отримання 
коштів за 
захід судна 

Щоденно Щоденно, 
внесення 
змін не 
пізніше 7-го 
числа місяця 
наступним 
за звітним 

Щоденно, 
або не 
пізніше 
наступного 
дня 3 
моменту 
оформленн 
я 
документів 

Бухгалтерія Протягом 3-х 
днів після 
отримання 
документів 

Розрахунки 
по 
перевальці, 
зберігаїшю 
та 
додатковим 
iiocjiyj^aM 
иаитажів 

МТ > Начальник 
відділу 
> Інженер 
> Складська 
група 

Звітність для 
обліку 
доходів та 
отримання 
коштів за 
перевалку, 
зберігання та 
додаткові 
роботи 

Щоденно Щоденно, 
внесення 
змін не 
пізніше 7-го 
числа місяця 
наступним 
за звітним 

Щоденно, 
або не 
пізніше 
наступного 
дняз 
моменту 
оформленн 
я 
документів 

Бухгалтерія Протягом 3-х 
днів після 
отримання 
документів 

1 Іаряди, 
наряди-
чандаиня 

Порто-
флот 
ППК 

> Начальник 
відділу 
> Нормувальна 
> Капітан плав 

Звітність для 
обліку 
прибутків 

Щоденно Щоденно, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-

Не пізніше 
наступного 
дня 3 дня 
оформленн 

ТЕК Протягом 3-х 
днів після 
отримання 
документів 



ОДИНИЦІ 

портофлоту 
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

розрахунив 

Лист про 
відрядження 

Канцелярі 
я порту 

> Начальник 
відділу 
> Начальник 
порту 

Наказ по 
порту з 
належним 
обгрунтуванн 
ям 
необхідності 

Щоденно 
по мірі 
виконання 
робіт 
згідно зі 
складання 
м звітності 

В день 
виникнення 
підстави для 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

Не пізніше 
3-х днів 
після 
повернення 
з 
відрядженн 
я 

Бухгалтерія 

Звіти про 
виконання 
роботи 
(послуги з/д) 

Диспетче 
рська 
порту 
Залізничн 
а група 

> Головний 
диспетчер 
^ Інженер 

Звітність для 
обліку послуг 
залізниці 

Щоденно 
по мірі 
надходжен 
ня 
документі 
ввід 
залізниці 

Вдень 
виникнення 
підстави для 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 
наступним 
за звітним 

Протягом 
3-х після 
надходжен 
ня 
документів 

Бухгалтерія Протягом 3-х 
днів після 
отримання 
документів 

Податкова 
накладна, 
обліковий 
рахунок, акт 
звірки 

Диспетче 
рська 
порту 

> Відділи Факт 
здійснення 
господарсько 
ї операції 

Щомісячн 
о 

Вдень 
виникнення 
підстави для 
складання, 
внесення 
змін не 
пізніше 12-
го числа 
місяця 

Не пізніше 
наступного 
дня з 
моменту 
отримання 

Бухгалтерія Протягом 3-х 
днів після 
отримання 
документів 



Акти 
виконаних 
робіт, 
розрахунки 
по 
довгостроко 
вим 
договорам 
підряду та 
спільної 
діяльності, а 
також по 
іншим 
договорам 
(строк дії 
яких більше 
1 року) 

наступним 
за звітним 

Без обмеження 


