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Севсродонецьк

Про пiдсумки комплексних перевiрок роботи служб дiловодства,

ексПерТНИХ

комiсiй та архiвних пiдроздiлiв Щержавного навч€Llrьного закладу <Луганський
центр професiйно-технiчноi освiти ,ЩержавноТ служби зайнятостi>>, Луганськоi
фiлii державного пiдприемства <Регiональнi електричнi мережi>.

заслухавши та обговоривши iнформацiю про пiдсумки комплексних
перевiрок дiяльностi служб дiловодства, експертних комiсiй (далi - ЕК) Та
архiвних пiдроздiлiв ,.щержавного навчапьного закладу <луганський центр
професiйно-технiчноi освiти ,.Щержавноi служби зайнятостi>, (далi
фондоутворювач, L{eHTp), Луганськоi фiлii державного пiдприСМСТВа
крегiональнi електричнi мережi> (далi - фондоутворювач, Фiлiя) колегiя

iЗ
,Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (далi -,,Щержархiв) вiдзначае, ЩО оДниМ
важливих напрямкiв роботи ,Щержархiву е перевiрка роботи архiвних пiдРОЗДiЛiВ

та

служб дiловодства органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй незtulежнО ВiД фОР'

власностi.
Робота з документами в дiловодствi I_{eHTpy та ФiлiТ ведеться вiДПОвiДнО ДО
iнструкцiй з дiловодства, номенклатур справ, положень про ЕК, якi погоджено
ЕГК). IнстРУКЦiЯ З
експертно-перевiрною комiсiсю .Щержархiву
дiловодства Фiлii, потребус доопрацювання та приведення у вiдповiднiсть до
вимог чинного законодавства.
Фондоутворювачами проведено науково-технiчне опрацювання документiв
Нацiонального архiвного фо"ду по 2018 piK включно, аJIе деякi справи ФiлiТ
архiвними правилами
потребують технiчного переоформлення згiдно
(перепрошивання справ суровими нитками, укрiплення корiнця справ,

(далi

з

оформленнЯ обкладинки). Щовiдковий апарат

фондоутворювачiв

схв€uIе но/погоджено на засiданнях ЕПК Щержархiву.
Фондоутворювачi мають пристосованi примiщення пiд архiвосховища.
Загальна площа архiвосховища Щентру - 2,о4 м2, Фiлiсю пристосовано частку
окремого примiщення для зберiгання документiв площею - З м2. Примiщення
обладнанi стелажами, в наявностi шryчне освiтлення; BiKHa, опаJIення та

вентиляцiя - вiдсутнi. Справи розмiщуються на стелажах без первинних засобiв
зберiгання (коробок, папок, спецiальних футлярiв тощо).
ДлЯ вимiрюваннЯ клiматичниХ параметрiв повiтря фондоутворювачi
(психрометри
прилади
використовують контрольно-вимiрювальнi
гiгрометричнi), данi з яких свосчасно вносяться до спецiальних реестрацiйних
журналiв.
З метою облiку видавання описаних архiвних документiв в L{eHTpi та Фiлii
заведено ресстрацiйнi книги видавання справ
робочi примiщення

у

2

спiвробiтникам установи, якi вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
Фондоутворювачi щорiчно складають та надають до ,Щержархiву паспорти
apxiBy, плани роботи експертноi koMicii та звiти про iх виконання,
Керуючись Законом Украiни <Про Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi
затвердженими
у.ru"о"йu, Правилами роботи архiвних установ Украiни, зареестрованим
наказом MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 08.04.2013 J\ъ б5бl5,
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.04.2013 за N9 58412з116 (зi змiнами),
правилами органiзачiI дiловодства та архiвного зберiгання документiв у
на пiдприемствах, в
державних органах, органах мiсцевого самоврядування,
y.ru"o"ux i органiзацiях, затвердженими наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни
18.06.2015 N9 1000/5, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстиЦii УКРаТНИ
"iд
i вдосконалення
22.о6.2о:15 за JYs 7зб127181 (зi змiнами), з метою органiзацiТ
та експертних комiсiй
роботи дiловодних служб, архiвних пiдроздiлiв
пiдrrрr.r.r", установ, ЬрганiзачiЙ та наданнЯ iМ органiзацiйно-методичноТ
допомоги з основних питань дiяльностi,

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:

вiддiлу формування,

комплектування
Нацiонального архiвного фо"ду та дiловодства ,Щержавного apxiBy Луганськоi
служб
областi СвiтланИ Овчарен*о npo пiдсумкИ комплекСних перевiрок роботи
1.

Iнформацiю нач€шьника

дiловодства, експертних комiсiй та архiвних пiдроздiлiв .Щержавного
навчального ,u*nuiy <луганський центр професiйно-технiчноi освiти
пiдприемства
,,Щержавноi служби зайнятостi>>, Луганськоi фiлi[ державного
<Регiональнi електричнi мережi> взяти до вiдома,

.Щержавному навчzшьному закладу кЛуганський центр
технiчноi оЪвiти Щержавноi служби зайнятостi> (евген Назаров):

2.

професiйно-

piK, скласти
1) провести науково-технiчне опрацювання документiв за 20119
зберiгання та з кадрових питань (особового складу) за

описи справ .rостiйного
2l:rg piK та надатИ довiдковиЙ апараТ на розгJIяд
Луганськоi областi до 30.10.2020;

2)

ЕПК

,Щержавного apxiBy

щорiчнО здiйснювати науково-технiчне опрацювання документiв

вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

3) здiйснити картонування справ з метою

забезпечення збереженостi

архiвних документiв до З0.|2.2020;

4) вести поточне дiловодство згiдно з номенклатурою справ та iнструкцiею
з дiловодства.

з. Луганськiй фiлii

державного пiдприсмства кРегiональнi елекгричнi

мережi> (Микола Решетняк)

:

законодавства та надати на
розробитиу вiдповiдностi до вимог чинного
областi iндивiдуальну iнструкцiю з
розгл;; впК Держu""ого apxiBy Луганськоi
1)

дiловодства до 30. 1 0.2020;

2) здiйснити технiчне переоформлення (перепрошивання справ суровими
,rrr*urr, укрiплення корiнц" "npu"r, оформлення обкладинки), до 30,10,2020;

3) здiйснити картонування справ з метою

забезпечення збереженостi

архiвних документiв до 30.|2.2020;

4)

щорiчно здiйснювати науково-технiчне опрацювання документiв

вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

та iнструкцiею
5) вести поточне дiловодство згiдно з номенкпатурою справ
з дiловодства.

архlву
4. Засryпнику директора - головному зберiгачу фондiв ,щержавного
KOMIlJttr1tj,yбatrrrT
вlддlлу формування,
Лисенко, вiддiлу
Тетянi Лисенко,
формування, комплектування
ЛуганськоТ областi Тетянi
ЛуганськоТ
НацiонаЛьногО архiвноГо фоrдУ та дiловодства ,Щержавного apxiBy
областi (Свiтлана Овчаренко)
:

1)

постiйно надавати науково-методичну

та

практичну допомоry

вищезазначеним фондоутворювачам з питань apxiBHoT справи та дiловодства;

2) здiйснити у I кварталi 2о2| року контрольнi перевiрки /Щержавного
навчального закладу <<луганський центр професiйно-технiчнот освiти
Луганськоi фiлii державною пiлппиемс111
,ЩержавноТ служби зайнятостi>,

виявлених пlд
<регiональнi електричнi мережi> щодо стану усунення недолlкlв,
час комплексних перевiрок.

5. Вiддiлу органiзацii, координацii apxiBHoi справи та iнформацiйною
забезпеченнЯ ,,Щержавного up"iuy Луганськоi областi (Iрина Решетняк)
розмiстити це

pi..rr"

на офiчiИному вебсайтi .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ

областi.

виконанням цього рiшення покласти

на

заступника
apxiBy Луганськоi областi
директора - головного зберiгача фондiв .Щержавного
Тетяну Лисенко.

6. Контроль за

голова колегii

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегii

Iрина РЕШЕТНЯК

