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Про пiдсумки комплексних перевiрок роботи служб дiловодства, експертних
комiсiй та архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) /{ержавноi установи кЛуганський
обласний контактний центр)), комунального некомерцiйного пiдприемства
ЛуганськоТ обласноТ ради <<Лисичанський обласний шкiрно-венерологiчний
диспансер).

Заслухавши та обговоривtl_tи iнформаuiю про пiдсумки комплексних
перевiрок дiяльностi служб дiловодства, експертних комiсiй (далi - ЕК) та
архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) Щержавноi установи <Луганський обласний
контактний центр> (далi - фондоутворювач, Контактний центр), комунального
некомерцiйного пiдприемства Луганськоi обласноТ ради <Лисичанський
обласний шкiрно-венерологiчний диспансер) (далi - фоrдоутворювач,
!испансер), колегiя lержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (далi - Щержархiв)
вiдзначае, що о/lним iз важливих напрямкiв роботи Щержархiву е перевiрка

роботи архiвних пiдрозлiлiв (apxiBiB) та служб дiловодства органiв виконавчоТ
влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форlл власностi.

Робота з документами в дiловодствi Контактного центру та Щиспансеру
ведеться вiдповiдно до iнструкцiй з дiловодства, номенклатур справ, положень
про ЕК, якi погоджено експертно-перевiрною комiсiею Щержархiву (далi- ЕПК).

Фондоутворювачами проведено науково-технiчне опрацювання документiв
Нацiонального архiвгtого фо"ду по 2018 piK включно. Довiдковий апарат
схвалено на засiданнях ЕК
засiданнях ЕПК frержархiву.

фондоутворювачiв та схвалено/погоджено на

Фондоутворювачi не мають пристосованих пiд архiвосховища примiщень:
Контактний центр, у зв'язку з вiдсутнiстю вiльних площ у орендованому
примiщеrrнi; !.испансер, здiйснюс дiяльнiсть у власному примiщеннi, але Bci
кiмнати на сьогоднi використовуIоться за iншим призначенням.

Лля зберiганrrя архiвних справ фонлоутворювачами використовуються
шафи, що замикаються на ключ.

З метою облiку видавання описаних архiвних документiв в Контактному
rreHTpi та Щиспансерi заведено реестрацiйнi книги видавання справ у робочi
примiщення спiвробiтникам установи, якi вiдповiдають вимогам чинного
законодавства,

Фондоутворювачi щорiчно складають та надають до Щержархiву паспорти
apxiBy, плани роботи ЕК та звiти про Тх виконання.

Керуrочись Законом УкраТни <Про Нацiональний архiвний фоrд та apxiBHi

установи)), 11равилами роботи архiвних установ УкраТни, затвердженими
наказом MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 08.04.20lЗ Jф 65615, заре€строваним в
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MiHicTepcTBi юстичiТ УкраТни l0.04.20|3 за }l! 58412З116 (зi змiнами), Правилами
ОРганiзацii дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах,
ОрГаНах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях,
затвердженими нак€вом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 18.06.2015 Ns l000/5,
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 22.06.2015 за Nр 7Зб127181 (зi
змiнами), з MeToIo органiзацiТ i вдосконалення роботи дiловодних служб,
архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) та ЕК пiдприемств, установ, органiзачiй i надання
Тм органiзацiйно-методичноТ допомоги з основних питань дiяльностi,

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛДСТI ВИРIШИЛД:

l. Iнформацiю начальника вiддiлу формування, комплектування
Нацiонального архiвного фонду та дiловодства .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi Свiтлани Овчаренко про пiдсумки комплексних перевiрок роботи служб
Дiловодства, експертних комiсiй та архiвних пiдроздiлiв .Щержавноi установи
<ЛУганський обласний контактний центр)), комунального некомерцiйного
пiдприемства Луганськоi обласноi ради <<Лисичанський обласний шкiрно-
венерологiчний диспансер) взяти до вiдома.

2. !ержавнiй ycTaHoBi <Луганський обласний контактний центр> (Iрина
Лагута):

l ) видiлити та обладнати примiщення пiд apxiB вiдповiдно до вимог роздiлу
VIII Правил органiзацiТ дiловодства та архiвного зберiгання документiв у
державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдпри€мствах в

установах i органiзацiях, затверджених нак€вом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд
l8.0б.20l5 }lb 1000/5, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 22.06.2015
за J\Ъ 7зб127l 8 1 (зi змiнами) до 3 l .|2,2021;

2) щорiчно здiйснювати науково-технiчне опрацювання документiв
вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

3) постiйно вести поточне дiловодство згiдно з номенклаryрою справ та
iнструкuiсю з дiловодства.

3. Комунальному некомерцiйному пiдприемству Луганськоi обласноТ ради
<Лисичанський обласний шкiрно-венерологiчний диспансер>> (Михайло
Баженов):

1) видiлити та обладнати примiщення пiд apxiB вiдповiдно до вимог роздiлу
VIII Правил органiзацiТ дiловодства та архiвного зберiгання документiв у
державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах в

установах i органiзацiях, затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
l8.06.20l5 Jф l000/5, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 22.06.20|5
за J\b 7Зб127181 (зi змiнами) до 31 .|2.202|;
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2) щорiчно здiйснювати науково-технiчне опрацювання доцументiв
вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

3) постiйно вести поточне дiловодство згiдно з номенклатурою справ та
iнструкuiею з дiловодства.

4. Заступни}ry директора - головному зберiгачу фондiв ,Щержавного apxiBy
Луганськоi областi Тетянi Лисенко, вiддiлу формування, комплектування
Нацiонального архiвного фонду та дiловодства .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi (Свiтлана Овчаренко):

1) постiйно надавати науково-методичну та практичну допомоry
вищезазначеним фондоутворювачам з питань архiвноi справи та дiловодства;

2) здiйснити у I кварталi 2021 року контрольнi перевiрки ,,ЩержавноТ

установи <Луганський обласний контактний центр)), комунального
некомерцiйного пiдприсмства ЛуганськоТ обласноi ради <<Лисичанський
обласний шкiрно-венерологiчний диспансер) щодо стану усунення недолiкiв,
виявлених пiд час комплексних перевiрок.

5. Вiддiлу органiзацii, коорлиначiТ apxiBHoi справи та iнформачiйного
забезпечення Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк) розмiстити
дане рiшення на офiuiйному вебсайтi [ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi.

6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника директора
- головного зберiгача фондiв Щержавного apxiBy Луганськоi областi Тетяну
Лисенко.

голова колегiт

Секретар колегiТ r
rcr=>-

Вiкторiя КРИВИIIЪКА

Iрина РЕШЕТНЯК


