
 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

08.11.2017р.                                    Сєвєродонецьк                                           № 4/3  

 

Про роботу Експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Луганської області та 

Експертних комісій архівних установ області 

у 2017 році 

 

Заслухавши інформацію голови ЕПК Державного архіву Луганської 

області Тріщун С.О., колегія відзначає, що протягом поточного року Експертно-

перевірна комісія проводила свою роботу відповідно до затвердженого плану на 

2017 рік за трьома основними напрямками: організаційні заходи, методична 

робота, діяльність з розгляду довідкового апарату, що надається установами, 

організаціями, підприємствами Луганської області. 

За звітний період проведено 11 засідань ЕПК, одне з яких було виїзне на 

базі архівного відділу Рубіжанської міської ради. 

У січні 2017 року на засіданні ЕПК були обговорені підсумки роботи 

експертно-перевірної комісії Держархіву області за 2016 рік і схвалений план 

роботи на 2017 рік. 

На засіданнях ЕПК Держархіву області: 

схвалено описів справ постійного зберігання на 14 360 од. зб.(252 

установи);  

погоджено описів справ з особового складу на 16 784 од. зб.(173 установи); 

погоджено 146 актів про вилучення для знищення документів, не внесених 

до НАФ на  28 941 позиції; 95  номенклатур справ на 27 767 позиції;  

17 інструкцій з діловодства; 35 положень про експертну комісію. 

Протягом 2017 року на засіданнях ЕПК: 

уточнені та доповнені списки юридичних осіб - джерел формування 

Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи до Державного 

архіву Луганської області. Робота проводилась  з 23 фондоутворювачами, з яких 

17 фондоутворювачів включено до списку юридичних осіб-джерел формування 

Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи до Державного 

архіву Луганської області та 6 виключено у зв’язку з ліквідацією або 

реорганізацією шляхом приєднання; 

розгянуті звіти про роботу Експертних комісій архівних відділів Станично 

- Луганської та Попаснянської райдержадміністрацій, Луганської обласної 

клінічної лікарні та Луганської митниці. 

На виїзному засіданні ЕПК Держархіву в м. Рубіжне відзвітували про свою 

роботу експертні комісії відділу комунального майна Рубіжанської міської ради 

та Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного 

університету ім. В. Даля (м. Рубіжне), які відносяться до юридичних осіб-джерел 
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формування НАФ та передають документи до архівного відділу Рубіжанської 

міської ради. 
В березні проведено семінар з питань організації та проведення експертизи 

цінності документів НАФ та особового складу з працівниками служб 
діловодства, експертних комісій та відповідальними за архів у структурних 
підрозділах облдержадміністрації.  

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013 

№1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію 

архівного відділу районної, районної у мм.Києві і Севастополі державної 

адміністрації, міської ради» 15 архівними установами райдержадміністрацій та 

міських рад розроблені Положення про експертні комісії архівних відділів, 

відповідно до яких, за звітний період, проведено 129 засідань експертних комісій 

на яких схвалено: 215 описів справ постійного зберігання на 13164 одиниць 

зберігання; 252 описи справ з особового складу на 19686 одиниць зберігання; 

146 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 

291912 позицій; 155 номенклатур справ на 45309 позицій; 34 положення про 

архівні підрозділи; 51 положення про Експертні комісії; 31 інструкцію з 

діловодства.   

Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Порядком утворення та діяльності комісії з проведення експертизи 

цінності документів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

08.08.2007 №1004 зі змінами і Положенням про ЕПК Державного архіву 

Луганської області, затвердженим наказом директора Держархіву області від 

22.09.2015 №31С, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови Експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Луганської області Тріщун С.О. прийняти до відома. 

 

2. Голові Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської 

області Тріщун С.О. забезпечити організацію у 2018 році виїзного засідання 

Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області згідно плану 

роботи на 2018 рік. 

 

3. Відділу формування, комплектування  НАФ та діловодства Державного 

архіву Луганської області (Овчаренко С.Ф.), начальникам архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад вжити необхідних заходів, щодо 

покращення роботи членів експертних комісій юридичних осіб – джерел 

формування НАФ та поліпшення якості складання довідкового апарату, що 

подається на розгляд ЕПК Державного архіву, шляхом проведення семінарів, 

нарад та навчань. 

 



3 

 

4. Головам експертних комісій архівних установ області забезпечити 

якісний розгляд довідкового апарату, який надається на розгляд ЕПК 

Держархіву. 

 

5. Членам Експертно-перевірної комісії Державного архіву посилити 

контроль за якісним складанням довідкового апарату, що подається на розгляд 

ЕПК. 

 

6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення (Кривицька В.В.) розмістити дане рішення на веб-сайті 

Державного архіву. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Тріщун С.О. та заступника директора – головного зберігача фондів 

Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Голова колегії  К.М. Безгинська 

 

Секретар колегії  В.В. Кривицька 

   

 


