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Про роботу Експертно-перевірної комісії
Державного архіву Луганської області та
Експертних комісій архівних установ
області у 2018 році
Заслухавши інформацію голови ЕПК Держархіву Тріщун С.О., колегія
відзначає, що протягом поточного року Експертно-перевірна комісія проводила
свою роботу відповідно до затвердженого плану на 2018 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 10 засідань ЕПК, одне з яких було виїзне на
базі архівного відділу Сєвєродонецької міської ради.
У січні 2018 року на засіданні ЕПК були обговорені підсумки роботи
експертно-перевірної комісії Держархіву області за 2017 рік і схвалений план
роботи на 2018 рік.
За результатами 11 засідань ЕПК Держархіву області:
схвалено описів справ постійного зберігання на 30 278 од. зб.(395 установ);
погоджено:
13 588 од. зб.(201 установ) описів справ з особового складу;
216 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на
25780 позиції;
149 номенклатур справ на 32 375 позиції;
90 інструкцій з діловодства, розроблених на підставі Типової інструкції з
документування управлінської інформації в електронній формі та організації
роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого
обміну та Типової інструкції в міністерствах, інших центральних та місцевих
органах виконавчої влади, які затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 17 січня 2018 № 55;
погоджено 24 положення про експертну комісію.
Протягом 2018 року на засіданнях ЕПК:
уточнювалися та доповнювалися списки юридичних осіб-джерел
формування Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи
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до Держархіву. Робота проводилась з 13 фондоутворювачами, в результаті чого
6 фондоутворювачів включено до списку юридичних осіб-джерел формування
Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи до
Держархіву, 5 - у діяльності яких не утворюються документи НАФ та 2
виключено зі списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають
документи до архівних установ, у зв’язку з ліквідацією установ та передачею
документів до архівних установ.
Заслухано звіти:
про роботу Експертних комісій начальників архівних відділів Марківської
та Сватівської райдержадміністрацій;
про роботу Експертних комісій ПАТ по газопостачанню та газифікації
«Луганськгаз», Головного управління Держпраці у Луганській області та
Луганського обласного наркологічного диспансеру, що віднесені до юридичних
осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до Держархіву.
На виїзному засіданні ЕПК Держархіву заслухано звіт про роботу
Експертної комісії ПрАТ «Сєвєродонецького об’єднання Азот», що віднесено
до юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до
архівного відділу Сєвєродонецької міської ради.
В квітні проведено семінар з працівниками служб діловодства, експертних
комісії та архівних підрозділів юридичних осіб-джерел формування
Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи до
Держархіву, з питань якості оформлення справ у діловодстві, стану
упорядкування, обліку та зберігання документів у сфері освіти та культури.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013
№1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію
архівного відділу районної, районної у м. Києві і Севастополі державної
адміністрації, міських рад», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
червня 2013 року за №1061/23593(зі змінами), в п’ятнадцяти архівних
установах райдержадміністрацій та міських рад розроблені Положення про
експертні комісії архівних відділів, відповідно до яких, за звітний період,
проведено 116 засідань експертних комісій на яких схвалено:
241 опис справ постійного зберігання на 18 447 одиниць зберігання;
194 описи справ з особового складу на 17 352 одиниці зберігання;
97 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на
62 084 позиції;
4139 номенклатур справ на 15 900 позицій;
17 положень про архівні підрозділи;
33 положення про Експертні комісії;
40 інструкцій з діловодства.
З метою вдосконалення роботи ЕПК Держархіву своєчасно до
комп’ютерної бази вносяться відомості про схвалений/погоджений довідковий
апарат.
Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи», Порядком утворення та діяльності комісії з проведення експертизи
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цінності документів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 08.08.2007 №1004 (зі змінами) і Положенням про ЕПК Держархіву,
затвердженим наказом директора Держархіву від 22.09.2015 №31С,
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови Експертно-перевірної
Тріщун С.О. прийняти до відома.

комісії

Держархіву

2. Голові Експертно-перевірної комісії Держархіву Тріщун С.О.
забезпечити організацію у 2019 році виїзного засідання Експертно-перевірної
комісії Держархіву згідно плану роботи на 2019 рік.
3. Відділу формування, комплектування НАФ та діловодства Держархіву
(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.
4. Головам Експертних комісій архівних установ області забезпечити
якісний розгляд довідкового апарату, який надається на розгляд ЕПК
Держархіву.
5. Членам Експертно-перевірної комісії Держархіву посилити контроль за

якісним
складанням
розгляд ЕПК.

довідкового

апарату,

що

подається

на

6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного
забезпечення Держархіву (Кривицька В.В.) розмістити дане рішення на вебсайті Державного архіву.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
директора Держархіву Тріщун С.О. та заступника директора – головного
зберігача фондів Держархіву Лисенко Т.А.
Голова колегії

К. БЕЗГИНСЬКА

Секретар колегії

В. КРИВИЦЬКА

