
ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

l9.1 l .2020 }ф 5/2

Про пiдсумки комплексноi перевiрки дiяльностi архiвного вiддiлу
БiлокуракинськоТ районноi державноТ адмiнiстрацii Луганськоi областi,
контрольноi перевiрки архiвного вiддiлу вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ
MicTa Севсродонецьк ЛуганськоТ областi

Заслухавши та обговоривши результати комплексноi перевiрки дiяльностi
архiвного вiддiлу БiлокуракинськоТ районноТ державноI адмiнiстрачiТ
ЛуганськоТ областi, контрольноТ перевiрки архiвного вiддiлу вiйськово-
цивiльноТ адмiнiстрацiТ MicTa Северодонецьк Луганськоi областi, колегiя
Щержавного apxiBy Луганськоi областi (далi - Щержархiв) вiдзнача€, що одним
iз важливих напрямiв роботи lержархiву € контроль за дiяльнiстю архiвних
установ областi.

Пiд час комплексноТ перевiрки архiвного вiддiлу БiлокуракинськоТ
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ ЛуганськоТ областi 01.09.2020 виявлено
наступнi недолiки.

Протягом перiоду, який пiдлягав перевiрцi, плановi показники щодо
приймання документiв Нацiонального архiвного фоrду (далi - НАФ) на
державне зберiгання виконувались не в повному обсязi.

З 32 юридичних осiб - джерел формування НАФ 2 не мають iндивiдуальнi
номенклатури справ.

Стан науко-технiчного опрацювання документiв НАФ 1З юридичних осiб,
якi знаходяться в зонi комплектування архiвного вiддiлу, станом на 01 .09.2020,
не вiдповiдас вимогам чинного законодавства.

Примiщення архiвного вiддiлу не обладнанi охоронною, пожежною
сигналiзацiями.

В архiвосховищi не встановленi протипожежнi дверi 2 типу.
Ступiнь заповнення стелажного обладнання складае 100%.

Щерев'янi полицi вогнегасним розчином не оброблялись.
Вiдсутнi спецiальнi контрольно - вимiрювальнi прилади температурно-

вологiсних показникiв, не ведеться журнал вимiрювань температурно-
вологiсних показникi в.

У зимовий перiол архiвосховище не опалю€ться, температурнi вимоги до
зберiганrIя документi в не вiдповiдаIоть вимогам чинного законодавства.

РIШЕННЯ КОЛЕГIi

Ссверодонецьк

Не складеrti схема розмiщення фондiв в архiвосховищi, топографiчнi та
пофондовi покажчики.

Журнал видавання документiв apxiBHoi установи
користування не вiдповiдас вимогам чинного законодавства.

тимчасове
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Не розробленi iнструкцii щодо дiй працiвникiв у разi загрози або
надзвичайноi ситуацiТ, з пожежноi безпеки в архiвосховищi.

Ведення облiкових локументiв не вiдповiдае вимогам чинного
законодавства, вiдсутня книга облiку вибуття документiв.

Не налагоджена спiвпраця з мiсцевими засобами масовоi iнформацii в

частинi публiкаuiй в пресi.
З метою виконання рiшення колегiТ Щержархiву вiд 13.11.2019 J\Ъ 5l2

<Про пiдсумки комплексноТ перевiрки дiяльностi архiвного вiддiлу
СсверодонецькоТ MicbKoT ради, контрольних перевiрок архiвних вiддiлiв

, KpeMiHcbKoT та Станично-ЛуганськоТ райдержалмiнiстрачiй> та згiдно з

планом контрольноТ перевiрки, архiвним вiддiлом вiйськово-цивiльноТ
адмiнiстрацii MicTa Ссвсродонецьк ЛуганськоТ областi здiйснено низку заходiв
з усунення недолiкiв, виявлених пiд час комплексноТ перевiрки23.09.20|9.

Покращено стан науково-технiчного опрацювання документiв юридичних
осiб - джерел комплектування архiвного вiддiлу, а саме: кiлькiсть

упорядкованих документiв НАФ збiльшилась на 2,4 О^, з кадрових питань
(особового складу) на 1 ,l О^.У зв'язку зi створенням нових районiв, згiдно з

вимогами чинного законодавства, першочергово потребують проведення
науково-технiчного опрацювання документи СсвсродонецькоТ MicbKoT ради,
БорiвськоI селищноТ ради, СиротинськоТ селищноi ради.

Зменшено кiлькiсть документiв НАФ, якi зберiгаються в юридичних
особах-джерелах комплектування архiвного вiддiлу понад встановленi строки
з 67 Yо до 62 оh,

Yci 2З юридичнi особи - джерела комплектування архiвного вiддiлу
мають iндивiдуальнi номенклатури справ.

Показник картонування документiв НАФ пiдвищено на 2,5 Оh. Наданi
пропозицiТ до бюджетного запиту на 2020 piK для придбання картонажу на
суму 5 тис. грн., для здiйснення ремонту примiщення пiд архiвосховище на
суму 98,750 тис. грн, для встановлення систем охоронноi та пожежноТ
сигналiзацiТ 60 тис. грн.

OcHoBHi облiковi документи (список фондiв, книга облiку надходжень
документiв на постiйне зберiгання, ре€стр описiв, картки фондiв) приведено у
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, заведено аркушi фондiв.

Оновлено паспорт архiвосховища та схему розташування фондiв.
Але, незважаючи на проведену архiвним вiддiлом вiйськово-цивiльноi

адмiнiстрацiТ MicTa Северодонецьк ЛуганськоТ областi роботу, з€шишаються
невирiшеними питання приведення у вiдповiднiсть до вимог чинного
законодавства статусу архiвного вiддiлу та його штатноТ чисельностi, ремонт i

обладнання архiвосховища JVs, 2 (або видiлення iншого примiщення пiд
архiвосховище), придбання архiвних коробiв для стовiдсоткового
картонуванFIя документiв НАФ з метою Тх збереження.

Керуючись Законом УкраТни <Про Нацiональний архiвний фо"д та
apxiBHi установи), Правилами роботи архiвних установ УкраТни,
затвердженими наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 08.04.2013 JЪ 65615,
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заре€строваним в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 10.04.2013 за J\9 584/23llб (зi
змiнами), враховуючи методичнi рекомендацii <Проведення перевiрок стану
apxiBHoT справи в архiвних установах районних державних адмiнiстрачiй та
мiських рад Луганськоi областi>, схваленi протоколом засiдання Науково-
методичноТ ради Щержархiву вiд ||.02.2020 J\Ъ 2, з метою вдосконаJIення

роботи архiвних установ областi та надання Тм органiзацiйно-методичноТ
допомоги з основних питань дiяльностi,

КОЛЕГIЯ ДЕР}ItАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:

1. Iнформацiю начальника вiддiлу органiзацii, координацiТ apxiBHoT
справи та iнформацiЙного забезпечення .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
Iрини Решетняк про пiдсумки комплексноi перевiрки дiяльностi архiвного
вiддiлу БiлокуракинськоТ районноI державноТ адмiнiстрацiТ ЛуганськоТ
областi, контрольноТ перевiрки архiвного вiддiлу вiйськово-цивiльноI
адмiнiстрацiТ MicTa Севсродонецьк ЛуганськоТ областi взяти до вiдома.

2. Головi БiлокуракинськоТ районноТ державноi адмiнiстрацii ЛуганськоТ
областi Сергirо Щебетенку вжити необхiдних заходiв щодо:

фо"ду
приведення умов зберiгання локументiв Нацiонального архiвного
(температурних показникiв) у вiдповiднiсть до вимог чинного

законодавства до 20. |2.2020;

2) встановлення охоронно-пожежноi сигналiзацii в архiвосховищi до
0|.04.202l;

3) придбання контрольно-вимiрюв€ulьних приладiв для вимiрювання
температурно - вологiсного режиму в архiвосховищi до 01.12.2020;

4) придбання додаткового стелажного обладнання, обробки дерев'яних
полиць вогнегасним розчином до 01.04.2021;

5) придбання та встановлення протипожежних дверей 2 типу для
архiвосховища до 0l .04.202|.

3. Керiвнику вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ MicTa Севсродонецьк
ЛуганськоТ областi Олександру Стрюку вжити необхiдних заходiв щодо:

l ) приведення статусу архiвного вiддiлу та його штатноi чисельностi до
вимог чинного законодавства до 0l .04.202|;

l)
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2) вирiшення питання ремонту архiвосховища Jф 2, або видiлення
обладнаного вiдповiдно до вимог чинного законодавства iншого примiщення
пiд архiвосховище до 0|.04.202I;

3) придбання архiвних коробiв для стовiдсоткового картонування

документiв НАФ з метою ix збереження до 01 .04.202|.

4. Начальнику архiвного вiддiлу Бiлокуракинськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii ЛуганськоТ областi Щегтярьовiй Валентинi:

1) забезпечувати виконання планових пок€вникiв, якi передбаченi в плаНi

розвитку архiвноI справи архiвного вiддiлу на вiдповiдний piK;

2) завершити роботу щодо складання iндивiду€rльних номенклатур сПраВ

юридичних осiб - джерел формування Нацiонального архiвного фондУ Та

надати Тх на розгляд експертно-перевiрноТ KoMiciT ,.Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi до 3 |.|2.2020;

З) привести стан науково-технiчного опрацювання документiв
юридичних осiб - джерел комплектування архiвного вiддiлу до вимоГ чиНнОГО

законодавства до 0|.04.202I;

4) постiйно здiйснюватй перегляд та, за потребою, вносити змiни ДО

спискiв юридичних осiб джерел формування Нацiонального архiвнОгО

фоrду, якi передають, не передають документи до архiвного вiддiлу та у
дiяльностi яких не утворюються документи Нацiонального архiвногО фОНДУ;

5) скласти схему розмiщення фондiв в архiвосховищi, топографiчнi,
пофондовi покажчики, оформити книry облiку вибуття докуменТiв, ЖУРНаЛИ

видавання документiв архiвноi установи у тимчасове кОриСТУВаННЯ

працiвникам та видавання документiв архiвноi установи за if меЖi, ЖУРНаЛ

реестрацiТ гlоказникiв температурно - вологiсного режиму до 0l .12.2020;

6) привести Iнструкuiю з облiку документiв Нацiон.tльного архiвнОГО

фоrду в apxiBHoMy вiддiлi до вимог чинного законодавства до 01.01.2021;

7) розробити iнструкцiю щодо дiй працiвникiв у разi загрози абО

виникнення надзвичайноi ситуацii, iнструкuiю з пожежноi беЗпеКИ В

архiвосховишi до 01 .01.2021';

s) привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства стан та

ведення облiкови)rдокументiв архiвного вiддiлу до 0i .0|.202|;



9) налаго дити роботу iз засобами масовоТ iнформацiТ шляхом публiкацiй
статей.

5. Начальнику архiвного вiддiлу вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii MicTa
Северодонецьк Луганськоi областi Еллi Поляковiй забезпечити:

1) постiйне виконання планових показникiв, якi передбаченi в цланi
розвитку apxiBHoi справи архiвного вiддiлу на вiдповiдний piK;

2) першочергове приймання на постiйне зберiгання документiв
Нацiонального архiвного фонду, що зберiгаються в юридичних особах
ДЖерелах комплектуваrIня архiвного вiддiлу понад встановленi строки;

3) науково-технiчне опрацювання документiв СсвсродонецькоТ MicbKoT

ради, БорiвськоТ селищноТ ради, СиротинськоТ селищноi ради згiдно з
вимогами чинного законодавства та прийняття документiв НАФ до архiвного
вiддiлу до 31 .12.2020.

4) стовiлсоткове картонування документiв НАФ до 0l .04.202I.

6. Вiддiлу органiзацiТ, координаuiТ apxiBHoT справи та iнформацiйного
забезпечення Щержавного apxiBy Луганськiй областi (Iрина Решетняк):

l ) здiйснити контрольну перевiрку архiвного вiддiлу БiлокуракинськоТ
райдержадмiнiстрацii у III кварталi 2021 року;

2) постiйно надавати необхiдну методичну та консультачiйну допомогу
архiвним установам в органiзацiТ Тх дiяльностi;

3) розмiс,гити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi.

7. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
директора Щержавного apxiBy Луганськоi областi Яну Сiлюкову.

голова колегii

Секретар колегiТ

Вiкторiя КРИВИЦЪКА

Iрина РЕШЕТНЯК


