
 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

 

12.13.2020   Сєвєродонецьк      № 2/3 

 

Про роботу експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Луганської області та 

експертних комісій архівних установ області 

у 2019 році 

 

Заслухавши інформацію про роботу експертно-перевірної комісії (далі – 

ЕПК) Державного архіву Луганської області (далі – Держархів) та експертних 

комісій архівних установ (далі – ЕК), колегія відзначає, що протягом поточного 

року ЕПК проводила свою роботу відповідно до затвердженого плану на 

2019 рік за трьома основними напрямками: організаційні заходи, методична 

робота, діяльність з розгляду довідкового апарату, що надається архівними 

установами та юридичними особами – джерелами комплектування Держархіву. 

За звітний період проведено 13 засідань ЕПК, одне з яких було виїзне на 

базі архівного відділу Кремінської райдержадміністрації. 

На засіданнях ЕПК розглянуто, схвалено/погоджено: описів справ 

постійного зберігання на 35026 од. зб., у тому числі на документи особового 

походження, колекції документів, з кадрових питань (особового складу) на 

18402 справ, 319 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 

НАФ на 63100 справ, 258 номенклатур справ на 36697 позицій, 32 інструкції з 

діловодства, 25 положень про експертну комісію. 

За інформацією архівних установ, було проведено 166 засідання ЕК, на 

яких було схвалено: описів справ постійного зберігання на 27473 од. зб., у тому 

числі на документи особового походження, колекції документів, з кадрових 

питань (особового складу) на 32970 справ, актів про вилучення для знищення 

документів, не внесених до НАФ на 163938 справ, 221 номенклатуру справ на 

30916 позицій, 169 інструкцій з діловодства, 74 положення про експертну 

комісію. 

Держархівом розроблено Методичні рекомендації щодо складання та 

подання документів установ, підприємств, організацій різних форм власності на 

розгляд ЕПК та примірну номенклатура справ для громадських організацій та 

спілок Луганської області. 

Протягом 2019 року уточнювалися та доповнювалися списки юридичних 

осіб-джерел формування Національного архівного фонду, які передають, не 

передають документи до архівних установ та у діяльності яких не утворюється 

НАФ. 

На засіданнях ЕПК були розглянути звіти про роботу ЕК архівних установ 

та юридичних осіб – джерел формування НАФ, питання щодо якості підготовки 
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довідкового апарату архівними установами і надано низку рекомендацій щодо 

забезпечення експертизи цінності та якісного розгляду довідкового апарату 

юридичних осіб. 

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 Держархіву, 

затвердженим наказом директора Держархіву від 22.09.2015 № 31С, 

 
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію заступника директора Державного архіву Луганської 

області Вікторії Кривицької про роботу експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Луганської області та експертних комісій архівних установ 

області у 2019 році взяти до відома. 

 

2. Голові експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської 

області Вікторії Кривицькій забезпечити організацію: 

1)  роботи експертно-перевірної комісії згідно з планом роботи на 2020 рік; 

2) внутрішнього навчання членів експертно-перевірної комісії протягом 

2020 року. 

 

3. Відділу формування, комплектування Національного архівного фонду та 

діловодства Державного архіву Луганської області (Світлана Овчаренко), 

начальникам архівних установ вжити дієвих заходів, щодо покращення роботи 

експертних комісій юридичних осіб – джерел формування Національного 

архівного фонду та поліпшення якості складання довідкового апарату, що 

подається на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Луганської області протягом 2020 року. 

 

4. Головам експертних комісій архівних установ забезпечити: 

1) якісний розгляд довідкового апарату, який надається експертно-

перевірній комісії Державного архіву Луганської області протягом 2020 року; 

2) ведення карток обліку описів та актів про вилучення для знищення 

документів не внесених до Національного архівного фонду, схвалених 

(погоджених) експертно-перевірною комісією та надання їх Державному архіву 

Луганської області до 01.01.2021. 

 

5. Членам експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської 

області посилити контроль за якісним складанням довідкового апарату, що 

подається на розгляд експертно-перевірної комісії протягом 2020 року. 
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6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Держархіву (Оксана Сорокіна) розмістити дане рішення на 

офіційному вебсайті Державного архіву. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Державного архіву Луганської області Вікторію Кривицьку. 

 

 

 

 

В. о. голови колегії 

 

 Тетяна ЛИСЕНКО 

Секретар колегії  Вікторія КРИВИЦЬКА 

   

 


