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Севсродонецьк

про стан науково-технiчного опрацювання документiв сiльських, селищних,
плi."*"* РаД в умовах реалiзацiТ реформи децентралiзацii влади та розробки
вiдповiдних нормативно-методичних документiв iз органiзацiт дiловодства та
архiвноi справи створених об'еднаних територiальних громад

заслухавши та обговоривши iнформацiю про стан науково-технiчного
опрацюВання документiв сiльських, селищних, мiських рад в умовах реалiзацii
р.форr" децентрzlлiзацii влади та розробки вiдповiдних нормативно-

методичних документiв iз органiзацii дiловодства та apxiBHoi справи створених
об'еднаних територi€шьних громад, колегiя Щержархiву вiдзначае, Що з
набуттям чинностi у 2О15 роцi Закону Украiни uПро добрОВiЛЬНе Об'еДНаННЯ
територiальних громад)) на територii Луганськоi областi тривае процес
укрупнення базових територiально-адмiнiстративних одиниць, утворення
об'еднаних територiальних громад (далi - ОТГ).
На територiТ областi, станом на 01.09.2020, функцiонуе 18 територiальних
громад, в яких протягом 2015-2019 poKiB проведенi першi мiсцевi вибори з
виборiв селищних, сiльських голiв, депутатiв отг,
ьiдповiдно до чинного законодавства сiльськi, селищнi, Micbki ради, що
припиняються, проводять експертизу цiнностi документiв, якi утворились у ik
дi"п"rоari, науково-технiчне опрацювання документiв, передають документи
нАФ) до архiвних вiддiлiв
Нацiонального архiвного фоrду
юридична особа,
райдержадмiнiстрацiй, в зонi комплектування яких перебувала
докуменТи з кадРовиХ питанЬ (особовОго склаДу), документи не завершенi у
дiловодствi та строки яких не закiнчились - до apxiBy (архiвного пiдроздiлу)

(далi

отг.

на

сього дн\ 67 сiльських та селищних рад,

якi увiйшли до складу

отг

здiйснили науко-технiчне опрацювання документiв та перед€Lли документи
ндФ до архiвних установ областi, 8 цю роботу ще не завершили.
Станом на 01 вересня 2о2О РокУ, за iнформацiею архiвних вiддiлiв
(apxiBHi пiдроздiли),
райдержадмiнiстрацiй, у Bcix отГ cTBopeHi архiви
,rp"r*.r"Hi вiдпоЪiдальнi за apxiB, затвердженi положення про експертнi KoMicii;
1ь отг, якi були cTBopeHi протягом 2015-2019 poKiB мають iнструкцiТ з
дiловодства, що вiдповiдають вимогам чинного законодавства; 15

iндивiдуальнi номенклатури справ; okpeMi примiuдення пiд apxiB мають 14 отг.
Враховуючи розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |2.06.2020
JФ 717-р кПро визначення адмiнiстративних центрiв та затвердження територiй
,.p"ropi-"""* громаД Луганськоi областi>>' сiльськi' селищнi' MicbKi Ради

2

опрацювання
областi, територiальнi громади здiйснюють науково-технiчне
документiв.

<Про
Постановою BepxoBHoi Ради Украiни вiд |7.07.2020 Ns 807_Ix
перЪдбачена лiквiдацiя iснуючих районiв
утворенн я та лiквiдацiю районiв>
i створення
областi (в межах ,"p"ropii, пiдконтрольнiй украiнськiй владi)
II
нових: Сватiвського, Ссверодонецького, Старобiльського, Iастинського,
Тобто на сьогоднi акту€LJIьним е питання упорядкування документiв
та Тх структурних пiдроздiлiв, якi будуть
районних рад, райдержадмiнiстрацiй

Станично-Луганська,
Попаснянська, CBaTiBcbKa, Новопсковська районнi ради, Бiловодська,
Троiцька
Бiлокуракинська, KpeMiHcbKa, Попаснянська, Станично-Луганська,
райдержадмiнi страчii.
apxiBHi
Керуючи.".u*о"uми Украiни <Про Нацiона-гrьний архiвний фоrд та
y.ru"o""u, <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, <Про добровiльне
об'еднання територiаJIьних громад)), Правилами роботи архiвних установ
вiд 08,04,2013
УкраIни, затвердженими нак€вом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни
за
Jф 65615, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii украiни 10,04,2013
та архiвного зберiгання
N9 584/23116, Правилами органiзацii дiловодства
самоврядування, на
документiв у державних органах, органах мiсцевого
y.runo"ax i органiзацiях, затвердженими наказом MiHicTepcTBa
пiдприемствах,
" вiд 18 червня 2о|5 року Jф 1000/5, зареестрованим в
юстицiт УкраIни
(зi змiнами)
MiHicTep.rui ,о.r"цiТ Укратни22 червня 2015 рокУ за Jф 7зб127181

враховуючи розпоряд*Ь"r" Кабiнеry MiHicTpiB УкраIни вiд t2,06,2020
та затвердження
й т t z_p ппро визначення адмiнiстративних центрiв
...р"rорiй терЙторiальних громад Луганськоi областi>>, постанову I_{ентра,гlьноТ
ОВ.ОВ.2о2О Jф 160 uПро першi вибори депутатiв сiльських,
*ойi.ii
"iд
"rЪорйi
..п"щ""", мiських
рад територiальних громад i вiдповiдних сiльських,
селищних, мiських голiв 25 жовтня2020 року),

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
apxiBHoi справи
1. Iнформацiю наччUIьника вiддiлу органiзацiТ, координацii

та iнфорruцiй"оrо забезпечення Iрини Решетняк про стан науково-технiчного
м1(
рад в умовах реа-пiзачii
опрацювання документiв сiльських, селищних, мiських
нормативнор.форr, децентр€tлiзацii влади та розробки та вiдповiдних
apxiBHoT справи створених
методичних документiв iз органiзацiI дiловодства
об'еднаних територiальних громад взяти до вiдома,

2.

Головам райдержадмiнiстрацiй забезпечити проведення науковоз
технiчного опрацювання документiв Нацiонального архiвного фо,ду,
кадрових питань (особового складу) райдержадмiнiстраuiй та iх структурних
пiдроздiлiв по дату лiквiдацii з пода_lrьшою передачею до архiвних установ
областi.

з

3. Рекомендувати головам сiльських, селищних, мiських, районних рад,
отг органiзувати науково-технiчне опрацювання документiв Нацiон€lльного
архiвного фо"ду, з кадрових питань (особового складу) сiльських, селищних
архiвних установ
рЬ, ОтГ по ZOZ0 piK включно з подaльшою передачею до
областi.

4.

Керiвникам архiвних установ райдержадмiнiстр_ацiй, вiйськово-

Рубiжанськоi Micbko1
цивiльних адмiнiстрацiй MicT Северодонецьк, Лисичанськ,
ради:

постiйно надавати методичну, практичну допомоry з питань науковотехнiчного опрацювання, передачi документiв юридичним особам - джерелам
комплектування архiвних установ;
1)

за станом дiловодства, проведенням
експертизи цiнностi документiв в юридични.х особах та додержанням _:i_y:
чинного законодавства щодо науково-технiчного опрацювання документlв
2) постiйно здiйснювати контроль

Нацiонального архiвного фонду, з кадрових питань (особового складу);

формування
Нацiонального apxiBHoio фо"ду, якi передають документи до apxiBHo'f установи
влади до
з урахуванням змiн, пов'язаних з проведення реформи децентр€Lлlзацli
25.|2.2020.

5. Вiддiлу органiзацiт, коорлиначiт архiвноi справи та iнформацiйного
забезпечення Щержавного up"iuy Луганськiй областi (Iрина Решетняк)
розмiстИти дане

рй."r"

на офiцiйному вебсайтi .Щержархiву.

6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на

заступника
Яну Сiлюкову та заступника
директора Щержавного apxiBy Луганськоi областi
apxiBy луганськоi областi
директора _ головного з6.рi.а"а фондiв щержавного
Тетяну Лисенко.

l олова колегll

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегiI

Iрина РЕШЕТIIЯК

