
ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

08.09.2020

РIШЕННЯ КОЛВГIi

Северодонецьк Ns 4/2

про пiдсумки комплекснот перевiрки дiяльностi архiвного вiддiлу

НовопсковськоТ райдержадмiнiстрацii, контрольноТ перевiрки архiвного вiддiлу

Бiловодськоi райдержадмiнiстрацiТ

ЗаслухаВши та обговоривши результати комплексноI перевiрки дiяльностi
архiвногО вiддiлУ Новопсковськоi райдержадмiнiстрацii, контрольноi перевiрки

ар*i"rого вiддiлу Бiловодськоi райдержадмiнiстрацii, колегiя .Щержавного apxiBy

Jiy.ur."*oT облаЬТi (далi - Щержархiв) вiдзначае, що одним iз важливих напрямiв

робоr" Щержархiву с контроль за дiяльнiстю архiвних установ областi.
новопсковськоiI11Д чаС КОМПЛексноl llереt lрки арлrбrrur u lrrллr;rJ

райдержадмiнiстрацii 1 1 .06.2о20 виявлено наступнi недолiки.

' 
Списку юридичних осiб - джерел формування Нацiон€шьного архiвного

фонду (далi - нАФ), якi передають документи до вищевкuваного архiвного

"iддiпу 
виявленi установи, якi пiдлягають виключенню у зв'язку з лiквiдацiею

або припиненням юридичноi особи.
З 48 ор"дичних осiб - джерел формування НдФ, якi передають документи

до архiвного вiддiлу, в lб стан науко-технiчного опрацювання документiв НАФ
не вiдповiдас вимогам чинного законодавства.

не здiйсн ен\ 2 запланованi перевiрки служб дiловодства, експертних комiсiй

(далi ЕК) та apxiBiB (архiвних пiдроздiлiв) юридичних осiб джерел

формування ндФ (1 комплексна - Управлiння соцiального захисту

йо"оп.*овськоi райдержадмiнiстрацii, 1 тематична - Новопсковська селищна

оuоu)й. 
завершена робота щодо перегляду номенклатур справ 2 юридичних осiб

- джерел формування НАФ.
На засiданнях Ек архiвного вiддiлу у 2018, 2019 та 2020 роках не

заслуховув€tлись звiти ЕК установ, пiдприемств, органiзацiй.-дрхiвосховища 
не обладнанi охоронною та пожежною сигналiзацiями, не

встановленi протипожежнi дверi 2 типу, ступiнь заповненнЯ архiвосховиЩ

становить l00 %.

Автоматична система пожежогасiння не встановлена.

останнс вимiрювання опору iзоляuii електромереж та електрообладнання

проводились 04 травня 201'4 року.
планове технiчне обслуговування та дiагностика вогнегасникiв не

проведенi. Щерев'янi полицi вогнегасним розчином не обробленi.

Вiдсутнi пофондовi покажчики.
не н€шагоджена спiвпраця з мiсцевими засобами масовоi iнформацii в

Пiд комплексноi перевiрки архiвного iддiлувlдд

частинi публiкацiй в пресi.
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З метою виконання рiшення колегii ,.Щержархiву вiд 11.09.2019 Ns 4l2 <Про

пiдсумки комплексноi перевiрки дiяльностi архiвного вiддiлу Бiловодськоi

райjержадмiнiстрацii, контрольнот перевiрки архiвного вiддiлу Лисичанськоi

мiськоI Ради та темаТичноi перевiрки трудового apxiBy ЛисичанськоТ мiськоI

ради) архiвниМ вiддiлоМ БiловодСькоi раЙдержадмiнiстрацii (далi - архiвний

Ъiддiл) Ъдiйснено низку заходiв з усунення недолiкiв, виявленИХ У ХОДi

комплексноi перевiрки 1 7 .05.20|9.
Iнструкцiя з дiловодства архiвного вiддiлу та iнструкцiT з дiловодства

юридичних осiб - джерел формування НАФ приведенi у вiдповiднiсть до вимог

чинного законодавства.
сформованi наглядовi справи на Bci юридичнi особи - джерела формування

ндФ, якi передають та не передають документи до архiвного вiддiлу, документи
наглядових справ оновленi.

завершено роботу щодо перегляду iндивiдуальних номенклатур справ

юридичних осiб - джерел формування НАФ. Розглянутi, схваленi ЕК архiвного

вiддiлу, погодженi Епк Щержархiву номенклатури справ Бiловодського

районного суду Луганськот областi, управлiння соцiального захисту населення

Бiловодськоi райдержадмiнiстрацii, вiддiлу фiнансiв Бiловодськоi

райдержадмiнiстрацii, БiлоВодськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацii ЛуганськоТ

областi.
Звiт про робоry архiвного вiддiлу щомiсяця розглядаеться на апаратнiй

нарадi голови райдержадмiнiстрацiТ.
OcHoBHi показники, якi передбаченi в планi розвитку apxiBHoi справи

архiвного вiддiлу на 2019 piK виконанi, за винятком показникiв: приймання вiд

юридичних осiб на зберiгання управлiнськоi документацii, картонування

документiв.
Юридичними особами - джерелами формування FIАФ складенi паспорти

архiвiв(архiвних пiдроздiлiв) та наданi до архiвного вiддiлу, .Щержархiву.
У zбtg poui районний огляд стану роботи архiвних пiдроздiлiв i служб

дiловодства юридичних осiб - джерел формування Нацiонального архiвного

фонду, якi передають документи до архiвного вiддiлу Бiловодськоi

райдержадмiнiстрачii не проводився. З квiтня по грудень 2020 року
запроваджено проведення щорiчного районного огляду стану роботи архiвних

пiдроздiлiв i служб дiловодства юридичних осiб - джерел комплектування

up*i""o.o вiддiлУ вiдповiдНо до розПорядженНя голови райдержадмiнiстрацiI вiд

2|.о4.2о20 М 75 <ПрО проведеНня щорiЧногО районного огляду стану роботи
архiвних пiдроздiлiв i служб дiловодства юридичних осiб - джерел формування
Ёацiонального архiвного фонду, якi передають документи до архiвного вiддiлу

Бiловодськоi райдержадмiнiстрацii>.
Перевiряння наявностi, стану i ру"у документiв НАФ за 2019 piK виконанО

архiвним вiддiлом в повному обсязi.
Вжито заходiв з розшуку втрачених документiв F{АФ.

проведеноiроботи знайдено i передано до щержархiву 11 справ.
За результатами



вогнегасникiв.
Розроблено i затверджено п

документiв в архiвосховищi, графi:

пожежноi безпеки в архiвосховищi.

J

У жовтнi 2019 року проведено технiчне обслуговування та

iаспорт архiвосховища, схему
к проведення санiтарних днiв,

Заведено книry вибуття документiв, книгу облiку документiв

дiагностика

розмiщення
iнструкцiю з

тимчасового
зберiгання, картки облiку роботи з юридичними особами, У дiяльностi яких

утворюються документи нАФ, картки фондiв; в електронному виглядi ведуться

перелiк (список) фондiв, ресстр описiв.
оформлено iнформацiйний куток для вiдвiдувачiв, де розмiщено koHTakTHi

данi, графiк прийому громадян, термiни виконання запитiв, зразки заяв.

оформлення архiвних довiдок (копiй, витягiв) приведено до вимог чинного
законодавства.

Але залишаються невирiшеними TaKi питання.
Списки юридичних осiб _ джерел формування НАФ, якi передають, не

передають документи до архiвного вiддiлry, в дiяльностi яких не утворюються
документи НАФ потребують кориryвання.

ДрхiвниМ вiддiлоМ не провОдяться перевiрки роботи служб дiловодства, ЕК
та apxiBiB (архiвних пiдрозлiлiв) юридичних осiб - джерел формУванНЯ НАФ.

Науково-технiчне опрацювання документiв 16 юридичних оСiб - ДЖеРеЛ

комплектування не вiдповiдае вимогам чинного законодавства.
Станом на 01 .09.2020 закартоновано 60% справ.
голови Ек, вiдповiдальнi за apxiB та дiловодство юридичних осiб, якi

знаходяТься В зонi комплектування архiвного вiддiлу не з€tлучаються до роботи
ЕК архiвного вiддiлу з метою ix заслуховування про стан apxiBHoT СПРаВИ Та

дiловодства.
Iнструкцiя з облiку документiв НАФ, оформлення та ВеДеннЯ оснОВНИХ

облiкових документiв (список фондiв, книга облiку надходжень документiв на

постiйне зберiгання, ресстр описiв, аркушi фондiв) в apxiBHoMy вiддiЛi Не

вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
Не розроблений порядок видачi документiв з архiвосховища.
Керуючись Законом Украiни <Про Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi

установи>, Правилами роботи архiвних установ Украiни, затвердженими наказом

MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 08.04.2013 JVs 65615, заресстрованиМ В

MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 10.04.20l3 за J$ 584l2ЗIlб (ri змiнамИ),

враховуючИ методичНi рекомендацiТ <Проведення перевiрок стану apxiBHoi

справи в архiвних установах районних державних адмiнiстрацiй та мiСЬКИХ РаД
ЛугансьКоi областi>>, схваленi протоколом засiдання Науково-методичноТ ради

,Щержавного apxiBy Луганськоi областi вiд |1.02.2020 р. Ns 2, з метою
вдосконаJIення роботи архiвних установ областi та надання iм органiзацiйно-
методичноi допомоги з основних питань дiяльностi,

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
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1. Iнформацiю начальника вiддiлу органiзацii, коорлинацii apxiBHoT справи

та iнформацiйного забезпечення ,.Щержавного apxiBy Луганськоi областi Iрини

Решетняк про пiдсумки комплексноi перевiрки дiяльностi архiвного вiддiлу
НовопсковськоТ райдержадмiнiстрацii, контрольноТ перевiрки архiвного вiддiлу
Бiловодськоi райдержадмiнiстрачiТ взяти до вiдома.

2. Головi НовопсковськоТ райдержадмiнiстрацii Свiтланi СлюсаревiЙ ВжиТи

необхiдних заходiв щодо:

1) видiлення додаткового примiщення пiд архiвосховище до 01 .0|.202|;

2) встановлення охоронно-пожежноi сигналiзацii та пiдключення if дО

центр€lльного пульту до 01 .01.2021';

3) проведення замiру опору електроiзоляцii електромережi Та

електрообладнання до 0 I .|2.2020;

4) проведення дiагностики То, за необхiдностi, здiйснення перезарядки

вогнегасникiв архiвного вiддiлry до 01.10.2020;

5) придбання та встановлення протипожежних дверей 2 ТиПУ ДЛЯ

архiвосховища до 01 .02.202|.

3. Начальнику архiвного вiддiлу Новопсковськоi райдержадмiнiСтРаЦii
,Щолжкову евгену:

1) постiйно забезпечувати виконання планових пок€lзникiв, якi передбаченi

в планi розвитку apxiBHoТ справи архiвного вiддiлу;

2) завершити роботу щодо перегляду iндивiду€lльних номенкJIаТУР СПРаВ

юридичних осiб - джерел формування Нацiон€Lпьного архiвного фонду та надати

Тх на розгляд експертно-перевiрноТ комiсiТ.Щержавного apxiBy дО 01 .|0.2020;

3) продовжити розшук невиявлених справ, результати розшУкУ наДСИЛаТИ

щокварт€lльно до Щержавного apxiBy Луганськоi областi;

4) постiЙно здiйсНюватИ перегляД та, за потребоЮ, вносити змiни до спискiв
юридичних осiб - джерел формування Нацiонального архiвногО фО"ДУ, ЯКi

передають, не передають документи до архiвного вiддiлу та у дiяльностi яких не

утворюються документи Нацiонального архiвного фонду;

5) виключити зi спискiв юридичних осiб джерел формування
Нацiонального архiвного фонду, якi передають до архiвного вiддiлу та у



дiяльностi яких не утворюються документи Нацiон€UIьного архiвного фонду, якt

припинили свою дiяльнiсть або лiквiдованi до 01.10.2020;

6) налаго дити роботу iз засобами масовоi iнформацiТ шляхом публiкацiй

статей;

7) забезпечитИ щорiчне проведення районного огляду стану роботи

архiвних пiдроздiлiв i служб дiловодства юридичних осiб - джерел формування
Нацiонального архiвного фонду, якi передають документи до архiвного вiддiлу;

8) скласти пофондовi покажчики до 01 .||.2020;

9) привести стан науково-технiчного опрацювання документiв юридичних

осiб - джерел формування Нацiонального архiвного фонду до вимог чинного

законодавства до 01 .|2.2020;

10) здiйснити приймання документiв Нацiонального архiвного фонду по

1946 piK вiд Новопсковськоi районноi комуна-ltьноI установИ <<Об'еднаниЙ

трудовий apxiB Новопсковського району> до 01.10.2020;

11) проiнформувати [ержархiв про виконання даного рiшення до

01.0l .2021.

4. В.о. нач€UIьника архiвного вiддiлу Бiловодськоi райдержадмiнiстрацii
Магомедовiй Ользi:

1) переглянути та внести змiни до спискiв юридичних осiб джерел

формува"ня нд6, якi передають, не передають документи до архiвного вiддiлу

,u у дi"п"ностi яких не утворюються документи НАФ до 01 .|t.2020;

2) постiйно забезпечувати виконання планових покЕвникiв, якi передбаченi

в планi розвитку apxiBHoT справи архiвного вiддiлу;

3) забезпечити проведення комплексних, контрольних та тематичних

перевiрок юридичн", оЪiб згiдно з графiком, з наступним складанням aKTiB про

результати, вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

4) забезпечити науково-технiчне опрацювання документiв юридичних осiб -
джерел комплектування архiвного вiддiлу згiдно з вимогами чинного

законодавства до 0l .07.202l;

5) запрошувати на засiдання експертноi koMiciT архiвного вiддiлу голiв

експертН"* *оri.iй, вiдпОвiдальних за apxiB та дiловодство юридичних осiб, якi



знаходяться в зонi комплектування архiвного вiддiлу, та заслуховувати ik про

стан apxiBHoi справи та дiловодства;

6) забезпечити l00 % картонування документiв Нацiон€tльного архiвного

фонду до 01 .|2.2020;

7) постiйно вживати заходiв щодо розшуку втрачених документiв НАФ;

8) розробити ^га затвердити Порядок видачi документiв iз архiвосховища дО

01 . 10.2020;

9) привести Iнструкцiю з облiку документiв нАФ в apxiBHoMy вiддiлi

райдержаlмiнiстрацii у вiдповiднiсть до Iнструкцii з облiку документiв у
державних apxiBax УкраТни, схв€UIеноi протоколом засiдання Науково-

методичноТ KoMicii Укрлержархiву вtд29.12.2014 J\Ъ 4 до 01.10.2020;

10) привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства стан та
ведення облiкових документiв архiвного вiддiлу до 01 .12.2020;

11) проiнформувати Щержархiв про виконання даного рiшення до

01.01.202|.

5. Вiддiлу органiзацii, коорлиначii apxiBHoi справи та iнформацiйного

забезпечення .Щержавного apxiBy Луганськiй областi (Iрина Решетняк):

1) постiйно надавати необхiдну методичну та консультацiйну допомоry
архiвним установам в органiзацii ix дiяльностi;

2) розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi,.Щержархiву.

6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника

директора .щержавного apxiBy Луганськоi областi Яну Сiлюкову та заступника

директора - головного зберiгача фондiв ,,щержавного apxiBy Луганськоi областi

Тетяну Лисенко.

голова колегii

Секретар колегiТ

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Iрина РЕШЕТНЯК


