ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

РIШЕННЯ КОЛЕГIi
08.09.2020

J\b 4/з

Северодонецьк

Про стан забезпечення збереженостi документiв Нацiонального архiвного
фо"ду та з кадрових питань (особового складу) у ,Щержархiвi та архiвних
установах областi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю про забезпечення збереженостi
документiв НацiонаJIьного архiвного фонду (далi - нАФ) в .Щержавному apxiBi
ЛуганськоТ областi (даrri - .Щержархiв) та архiвних установах областi, колегiя
щержархiву вiдзначае, Що забезпечення збереження документiв нАФ, якi
утворилися в процесi дiяльностi юридичних та фiзичних осiб залишаеться
прiоритетним завданням архiвних установ областi.
Станом на 01.09.2020 в архiвних установах зберiгаеться | 9з4 фонди нАФ
у кiлькостi 195 |24 од. зб. та 3053 фондiв у кiлькостi271581 од. зб. документiв з
кадрових питань (особового складу).
для зберiгання документiв ,щержархiв орендуе три пристосованих
архiвосховища, загаJIьною площею |74,| м2, розташованих у булiвлi ПрАТ
обладнанi пожежною
(сСВеродонЕцькиЙ
хIммдш>,
сигналiзацiсю та забезпеченi позавiдомчою охороною.
дрхiвнi установи мають 72 спец\€шьно пристосованих архiвосховища, з
них 56 обладнано пожежною сигналiзацiею, автоматичними системами
пожежогасiння архiвосховища не обладнанi.
загальна протяжнiсть стелажного обладнання ,,щержархiву скJIадае
968 пог. м., ступiнь заповнення стелажного обладнання становить98Yо.
загальна протяжнiсть стелажного обладнання архiвних установ
райдержадмiнiстрацiй, вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй MicT СеверОдОНеЦЬК,
Лисичанськ та Рубiжанськоi MicbKoi ради складае 3013,7 ПОГ. М., ТРУДОВИХ
apxiBiB -З8З2 пог. м.

ндI

якi

Кiлькiсть первинних засобiв пожежогасiння (вогнегасниКiВ)

В

архiвосховищах архiвних установ вiдповiдае вимогам чинного законодавства та
становить 11l одиниць.
20|9 роцi, сiчнi-серпнi 2020 року архiвними установами своечаснО
здiйснено дiагностику, технiчне обслуговування та перезарядку вогнегасникiв,

У

за

винятком архiвного вiддiлу Новопсковськоi райдержадМiНiСТРаЧii,
комун€шьних устаноВ <ТруловиЙ apxiB Бiлокуракинського району>>,

<Об'сднаний трудовий apxiB Новопсковського району>.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства в архiвосховищах аРхiВНИХ
установ наявнi iнструкцii з пожежноi безпеки, схеми евакУацii ЛЮДеЙ Та
документiв, паспорти архiвосховищ, схеми розмiщення документiв.
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заходах щодо збереження архiвних документiв €
виготовлення цифрових копiй документiв. Станом на 01.09.2020 ,Щержархiвом
повнiстю оцифрованi 35 архiвних фондiв, 4921 apxiBHa справа, виготовлено 451

Важливим кроком

971 цифрова копlя.
Протягом 2о2О року ,Щержархiвом прийнято на державне зберiгання 2749
од. зб., архiвними установами райдержадмiнiстрацiй Та МiСЬКИХ РаД - 22|З ОД.
зб., труловими архiвами _ 2|0 од. зб.. З метою полiпшення фiзиЧногО станУ
до*уй."riв Щержархiвом вiдремонтовано 13613 аркушiв; вiдреставровано 446
пiдшито 729 од. зб.; архiвними установами
аркушiв; оправлено
вiдремонтовано 4зо4 аркушi, оправлено та пiдшито 75З од. зб.
Bci 100 % справ Щержархiву закартанованi у спецiа_гlьнi apxiBHi короби, в

i

архiвних установах райдержадмiнiстрацiй, вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй,
мiськоi Ради - 72 % справ вмiщенi до пристосованих архiвних картонажiв.
та
,щержархiвом створена комiсiя з контролю за наявнiстю, станом
питання
розшуком документiв НАФ, на засiданнi якоТ постiйно розглядаються
розшуку невиявлених архiвних документiв.
за результатами проведеноi роботи з розшуку документiв, не виявлених в
архiвних установах пiд час передачi документiв на подаJIьше державне
зберiгання, у 2о2о Роцi архiвними вiддiлами Бiловодськоi (11 од.зб),
ПопаснянськоI (4 ол.зб), Станично - Луганськоi (2 ол.зб) районних державних
адмiнiстрацiй знайдено 17 архiвних справ.
З метою контролю за наявнiстю, станом i рухом документiв нАФ
проводиТься планове перевiряння наявностi та стану документiв. У поточному
Роцi Щержархiвом перевiрено 27З од.зб. (100%), архiвними установами
.repe"ipe" о 4З49 од. зб. (47%). Bci справи наявнi, зберiгаються у задовiльному
фiзичному cTaHi, складенi акти, аркушi перевiряння.
З метою забезпечення збереженостi документiв Щержархiвом здiйснюеться
планова дератизацiя архiвосховищ' додатково' У липнi поточного Року,
проведена дезiнсекцiя.

Керуючись Законом УкраТни uПро Нацiональний архiвний фо"Д та apxiBHi
установи)), Правилами роботи архiвних установ Украiни, затвердженими
нака:}оМ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 08.04.2013 м 65615, зареестрованим в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.04.2013 за J\Ъ 58412з||6 (.i змiнами),
Положенням про умови зберiгання документiв Нацiонального архiвного фонду,
затвердженим наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 02.03.2015 J\ъ 29615,
заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 04.03.2015 за Jф 250126695,
враховуючи дстУ 55.001-98 <Щокументи з паперовими носiями. Правила
метою
зберiгання Нацiонального архiвного фо"ду. Технiчнi вимоги)),
забезпечення зберiгання документiв нАФ у вiдповiдностi до встановлених
нормативних вимог,

з
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КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
1.

облiку документlв
та оолlку
документiв
зберiгання та
ьника вiддiлу зберtгання
Iнформацiю нач€Lшпьника

2.

Вiддiлу зберiгання та облiку документiв Нацiонzшьного архiвного фо"ду

нацiонального архiвного фонду Щержавного apxiBy Луганськоi областi олени
Потаповоi-Панасенко про стан забезпечення збереженостi документiв
нацiона-гlьного архiвного фонду та з кадрових питань (особового складу) у
Щержархiвi та архiвних установах областi взяти до вiдома.
(Олена Потапова
.Щержавного apxiBy Луганськоi областi

- Панасенко):

забезпечити, вiдповiдно до норм чинного законодавства, надiйне та
якiсне зберiганНя документiв НаЦiональнОго архiвного фонду в .Щержархiвi;
1)

2)

постiйно проводити роботу щодо сво€часного

,Щержархiву, якi потребують ремонту та взяття

виявлення справ

ix на облiк;

3) здiйснювати облiк оцифрованих справ, першочергово оцифровувати

документи з особливим фiзичним станом;

4) забезпечити збереженiсть архiвних документiв пiд час ix копiювання

вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

з. Заступнику директора Щержавного apxiBy Луганськоi областi Янi
Сiлюковiй, заступнику директора - головному зберiгачу фондiв ,Щержавного
apxiBy ЛуганськоТ областi Тетянi Лисенко, вiддiлу органiзацii, координачii
apxiBHoi справи та iнформацiйного забезпечення ,Щержавного apxiBy Луганськоi
оъластi (Iрина Решетняк), вiддiлу формування, комплектування Нацiона-гlьного
архiвного фоrrду та дiловодства .щержавного apxiBy Луганськот областi
(Ьвiтлана Овчаренко) посилити контроль за умовами зберiгання документiв
нацiонального архiвного фонду в архiвних установах та юридичних особах джерелах *оr.rп.*rування Щержархiву шляхом проведення монiторинry,
перевiрок, збору та узагшIьнення контрольних iнформацiй, звiтiв.
4. Головам райдержадмiнiстрацiй, вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiт MicTa

северодонецьк, рекомендувати головi Рубiжанськот мiськоi ради та головам
громад
районних, селищних, сiльських рад, об'еднаних територiальних
Ъирiшити питання щодо створення належних умов зберiгання документiв
Нацiонального архiвного фонду та з кадрових питань (особового складу)
шляхом:

сигналiзацii в архiвосховищах архiвних вiддiлiв
MapKiBcbKoT, Новоайдарськоi, Новопсковськоi
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiт м. Северодонецьк та

1) встановлення пожежноТ

Бiлокуракинськоi,

райдержадмiнiстрацiй,
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комунЕlлЬних установ (ТрУдовий apxiB БiлокуракинськоГо районУ>>, кТрудовий
apxiB територiальних громаД Сватiвського району> до 0l .07.202l;

пiд архiвосховища архiвним вiддiлам
новопсковськоi, kpeMiHcbkoi райдержадмiнiстрацiй та Рубiжанськоi MicbkoT
2) надання додаткових примiщень

установам <Об'еднаний труловий apxiB Новопсковського
районр, Н"*""одуванськоI селищноi ради кТрудовий apxiB територiальних

ради, комун€tльним

.porui

Сватiвського району>, трудовому apxiBy вiйськово-цивiльноТ

адмiнiстрацii м. Лисичанськ до 0I.07.202|;

коштiв на проведення своечасноi дiагностики та технiчного
обслуговування первинних засобiв пожежогасiння apxiBHoMy вiддiлу
НовопсковськоI райдержадмiнiстрацii, комун€tльним установам кТрудовий
3) видiлення

apxiB

Бiлокуракинського

Новопсковського району> до
5.

01

району>,

<Об'еднаний труловий

apxiB

.t|.2020.

КерiвНикаМ архiвниХ устаноВ райдержадмiнiстрачiй, вiйськово_

цивiльних адмiнiстрацiй MicT Севсродонецьк, Лисичанськ, Рубiжанськоi Micbkoi
ради, трудових apxiBiB
:

вiдповiдно до норм чинного законодавства, надiйне та
якiсне зберiгання документiв Нацiонального архiвного фонду, з кадрових
питань (особового складу), якi знаходяться в архiвних установах;
1) забезпечувати,

2) постiйно здiйснювати контроль за перевiрянням наявностi та фiзичним
зонi
станом справ в юридичних особах джерелах формування нАФ
комплектування архiвних установ, своечасно виявляти втраченi документи та

у

вживати заходи щодо

Тх

розшуку;

дiевих заходiв щодо розшуку та под€tльшого

недопущення
втрати документiв Нацiонального архiвного фо"ду, якi зберiгаються в архiвних
установах;
3) вживати

4) постiйно проводити роботу щодо своечасного виявлення СПРаВ, ЯК1
потребують ремонту, взяття ix на облiк, а у разi необхiдНостi, проводитИ
дератизацiю, дезiнсекцiю та дезiнфекцiю архiвосховищ;

5)

додержУватися cTpoKiB приймання

Нацiонального архiвного фонду

та

передавання документiв

;

6) щорiчно, при складанi бюджетного запиту, передбачати кошти

на
встановлення пожежноi сигна-гtiзацii, проведення своечасноi дiагностики та
технiчного обслуговування первинних засобiв пожежогасiння, ремонт
iншого спецiального
документiв, придбання картонажiв, стелажного

та

обладнання.

6. Вiддiлу органiзацii, координацii архiвноi справи та iнформаЦiйногО

забезпечення,.Щержавного apxiBy Луганськоi областi (Iрина Решетняк):

1) забезпечити дотримання основних технологiчних особливостей

та
параметрiв оцифрування документiв НацiонаJIьного архiвного фонду, контроль
якостi виготовлених цифрових копiй;

2)

розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi .Щержавного apxiBy

ЛуганськоТ областi.

Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на заступника
директора.щержавного apxiBy Луганськоi областi Яну Сiлюкову та заступника
7.

директора - головного зберiгача фондiв .щержавного apxiBy Луганськоi областi
Тетяну Лисенко.

голова колегiт

Секретар колегiТ

Вiкторiя КРИВИЦЬКА
Iрина РЕШЕТНЯК

