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Про пiдсумки роботи

архiвних
установ областi у 2020 роцi та
прiоритетнi завдання на 2021 piK
Розглянувши питання <Про пiдсумки роботи архiвних установ областi 2О2О
у
роцi та прiоритетнi завдання на 202l piK>, колегiя визначас, що забезпечення
зберех<еностi документiв Нацiонального архiвного
фоrrду (далi - ндФ) протягом
2020 рокУ з€Lлиш€lлося
головНим напрямкоМ дiяльностi архiвних установ областi.
Станом на 01.0l .202I в архiвних установах областi зберiгасться понад
470 тис. од. зб., у тому числi документiв НАФ 198 тис. од. зб., з кадрових пит€lнь
(особового складу) 275 тис. од. зб.
за звiтний перiод архiвним установам вд€rлося вирiшити низку питань
матерiально-технiчного забезпечення: встановлення пожежних сигналiзацiй;
проведення ремонтних робiт; забезпечення комп' ютерною та оргтехнiкою.
ПротягоМ рокУ оцифровано понад |,4 тис. од. Зб., виготовлено понад
l39 тис. цифрових копiй; прийнято на державне зберiгання |2 тис. документiв
ндФ, 1,8 тис. справ з кадрових питань (особового складу) лiквiдованих
юридичних осiб областi; перевiрено 25 тис. документiв; до списку юридичних осiб
* джереЛ формуваНня НАФ включенО 815 пiдпРиемств,
установ та органiзацiй;
здiйснено 80 перевiрок роботи с"гryжб дiловодства та архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB)
юридичних осiб i архiвних установ; проведено l4 ceMiHapiB; вiдреставровано та
вiдремонтовано понад 8,5 тис. аркушiв; закартоновано та перекартоновано понад
16,5 тис. од. зб.; описано 66,7 о^ докуменТiв постiйного зберiгання та 79Yо з
кадрових питань (особсlвого складу).
Експертно-перевiрною комiсiею Щержавного apxiBy схв€lлено та погоджено
описiв спраВ на понаД 38,5 тис. од. зб., 328 aKTiB про виJryчення для знищення
документiВ не внесених до I-IАФ на понад 615 тис. позицiй, |75 зведених
номенклатур, 19 iнструкцiй з дiловодства, 24 положення про експертнi KoMiciT.
!ержархiвом проведено: 5 засiдань колегiй та 7 засiдань Науково-методичноТ
ради; обласний огляд стану роботи архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) i служб
дiловодства юридичних осiб - джерел формування НАФ, в якому взяли участь 16
установ та закладiв; |14 виставок за архiвними документами, пiдготовлено 5
радiопередачо З вiдео-презентацii, l5 публiкацiй у пресi; виконано майже |2 тис.
запитiв; надано понад 9 тис. консультацiй (791 - за електронними зверненнями),
опрацьовано l4 запитiв на публiчну iнформацiю.
liяльнiсть архiвних установ постiйно спрямову€ться на практичну реалiзацiю
завдань, визначених чинним законодавством у сферi державноi кадровоi полiтики
та здiйсненнЯ контролЮ за його виконанням, а також дотриманням вимог
антикорупцiйного законодавства.
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На СьОгоднi перед архiвними установами стоять завдання: якiсне i комплексне
фОРМУвання НАФ, ст€tле забезпечення його збереження в умовах реформи
децентр€tлiзацiТ влади та змiни адм iнiстративно-територiального устрою.
Враховуючи вищевикJIадене, вiдповiдно до законiв УкраiЪи кПро

Нацiональний архiвний фопд та apxiBHi установи)), <Про мiсцевi державнi
адмiнiстРацii)>, ПоложеннЯ прО Щержавний apxiB Луганськоi областi,
ЗаТВердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiI вiд 23 грулня 2002
року J\Ъ 814 (у редакцiТ вiд 31 травня 2018 року J\Ъ 424), з метою вирiшення
проблемних питань apxiBHoi сфери та забезпечення подaльшого розвитку apxiBHoi
галузi у Луганськiй областi,

КОЛЕГIЯ ДВРЖАВнОГо ApxIBy

лугАнсько[ оБлдстI вирIшилд:

1. Iнформацiю директора Щержавного apxiBy Луганськоi областi BiKTopiT
КривицькоТ про пiдсумки роботи архiвних установ областi у 2020 роцi та
прiоритетнi завдання на 2021 piK взяти до вiдома.

2.

ГОлОвам райдержадмiнiстрацiй, керiвникам

вiйськово-цивiльних
адмiнiстрацiй, рекомендувати Рубiжанському MicbKoMy головi вжити необхiдних
заходiв щодо:
1) ПРИведення статусу архiвного вiддiлу, вiддiлу з питань ведення трудового
apxiBy вiЙськово-цивiльноi адмiнiстрачiТ MicTa Лисичанськ та архiвного вiддiлу
вiйськово-цивiльнот адмiнiстрацiт MicTa Северодонецьк у вiдповiднiсть до вимог
чинного законодавства до 31 .12.202|;
2) СТВОРення apxiBHoT установи для здiйснення центр€lJIiзованого тимчасового
зберiгання архiвних документiв, нагромаджених у процесi документув€lння
службових, трудових та iнших правовiдносин юридичних i фiзичних осiб, що не
НаЛежаТЬ до Нацiон€tльного архiвного фонду у м. Рубiжне у TepMiH до 31.12.202|;
3) Забезпечення нttлежних умов зберiгання документiв Нацiонального
архiвного фонду:
обладнання пожежною сигналiзацiею архiвосховищ, якi розташованi у
смт Бiлокуракине, смт MapKiBKa, смт НовоайдаР, Смт Новопсков, м. Ссверодонецьк
до 01 .07.202I;
забезпечення додатковими примiщеннями пiд архiвосховища архiвних
ВiДДiЛiВ CBaTiBcbKoT райдержадмiнiстрацiТ на територii смт Бiлокуракине,
РубiжанськоТ мiськоi ради до 01 .07.202l;
ПРОВеДенНя своечасного замiру опору електроiзоляцii електромережi,
технiчного обслуговування та перезарядки вогнегасникiв, обробка дерев'яних
полиць стелажiв вогнегасним розчином у термiни, встановленi чинним
законодавством;
постiйне дотримання нормативних показникiв температурно-вологiсного
режиму зберiгання документiв НацiонЕulьного архiвного фонду;
4) Проведення ремонтних робiт у додатковому примiщенi архiвного вiддi_гry
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa Северодонецьк та забезпечення його
необхiдним обладнанням до 0l .07.2021.
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3.

Рекомендувати керiвникам органiв мiсцевого самоврядування,

засновниками трудових apxiBiB вжити необхiдних заходiв щодо:

1) видiлення додаткових примiщень пiд архiвосховища

якi

е

комун€rльним

установам <Об'сднаний труловий apxiB НовопсковськоI селищноi територiаrrьноi
громади), НижньодуванськоТ селищноi Ради <Труловий apxiB територiальних
громад Сватiвського району)) до 01.07.202|;
2) обладнаннЯ архiвосховиЩ комун€tльниХ устаноВ <Трудовий apxiB
Бiлокуракинського району>>, НижньодуванськоТ селищноТ ради <Труловий apxiB
територiальних громад Сватiвського району>, <Об'еднаний труловий apxiB
Станично-Луганського району) пожежними сигна-пiзацiями до О|.о7 .202|.
4. Рекомендувати головам об'сднаних територiальних громад при
формуваннi
структури об'сднаноi територiа-гlьноi громади передбачити архiвний пiдроздiл в
кiлькостi 2 штатних одиниць.
5. Керiвникам архiвних установ областi забезпечити:
l ) НаДiЙНУ ексПлуатацiю архiвних булiвель
примiщень, систем
життсзабезпечення, а також охоронну й пожежну безпеку архiвосховищ;

i

ix

2) завершення науково-технiчного опрацювання документiв Нацiона-гrьного
архiвного фо"ду та з кадрових питань (особового ск.iIаду) виборчих комiсiй з
мiсцевих виборiв 2020 РокУ, юридичних осiб, що припиняються; приймання

документiв до архiвних установ до
3)

01

.05.2021;

першочергове приймання

на

постiйне зберiгання документiв
в юридичних особах понад

нацiонального архiвного фоrду, що зберiгаються

встановленi роки;
4) виконання Плану заходiв щодо здiйснення контролю за н€UIвнiстю, станом i
рухом документiв Нацiон€Lпьного архiвного фонду в архiвних установах областi на
2020-2024 роки;
5) вжиття вичерпних заходiв щодо розшуку документiв Нацiона-гlьного
архiвного фонду та подЕuIьшого недопущення ix втрати;
6) перегляд та подання на розгляд експертно-перевiрноi koMicii Щержавного
apxiBY Луганськоi областi спискiв юридичних
джерел формування
нацiонального архiвного фоrду, якi передають, не передають локументи до
архiвних установ та у лiяльностi яких не утворюються документи Нацiон€tльного
архiвного фонду до 01 .05.202l;
7) впровадження единого централiзованого облiку документiв Нацiонzlльного
архiвного фопду та приведення облiкових документiв у вiдповiднiсть до вимог
чинного законодавства до 3l .|2.202I;
8) ВИКОНаННя ЗапIIтiв фiзичних i юридичних осiб вiдповiдно до вимог чинного
законодавства протягом року;

осiб

9)

якiсну пiдготовку довiдкового апарату, який надаеться на

ексIIертно-перевiрнот
року;

розгляд

koMicii Щержавного apxiBy Луганськот областi протягом

l0) дотримання графiку передачi документiв на державне зберiгання

Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi на 2О21 piK;

до
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14) негайне iнформування ,Щержавного apxiBy Луганськоi областi i мiсцевих
органiв влади (органiв мiсцевого самоврядування) про надзвичайнi ситуацii та
проблеми у забезпеченнi гарантованого збереження документiв Нацiон€lльного
архiвного фоrду та з кадрових питань (особового складу).
6. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Щержавного apxiBy Луганськоi областi
забезпечити:
l ) реалiзацiю заходiв, спрямованих на виконання прiоритетних завдань
Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi на 2021 piK та плану розвитку apxiBHoi
справи на2021 piK;
2) постiйний та чiткий контроль за наявнiстю, станом та рухом документiв
Нацiонального архiвного фо*,ду та таких, якi пiдлягають вкJIюченню до нього;
3) постiйне дотримання графiку сканування документiв Нацiонагrьного
архiвного фонду;
4) надання методичноТ та практичноТ допомоги архiвним установам областi з
проблемних питань, якi виникають в умовах реформи децентраrriзацii влади та

змiни адмiнiстративно-територiального устрою
5)

;

контроль щодо якостi складання документiв юридичних осiб, якi

подаються на розгляд експертно-перевiрноi KoMicii Щержавного apxiBy Луганськоi
областi та експертних комiсiй архiвних вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй та мiських
рад;

6)органiзацiю роботи щодо здiйснення науково-технiчного впорядкування
документiв, lrередавання на державне зберiгання документiв Нацiонального
архiвного фонду, що зберiгаються в архiвних пiдроздiлах (apxiBax) юридичних
осiб джерел комплектування Щержавного apxiBy Луганськоi областi понад
встановленi строки;

7) продовження спiвпрацi з вищими навчальними закJIадами, закJIадtlN,Iи
культури та громадськими органiзацiями областi.

7. Вiддiлу

органiзацiТ, коорлинацiТ apxiBHoi справи та iнформацiйного
забезпечення (Iрина Решетняк) розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi
Щержавного apxiBy Луганськоi областi.
8. Контроль за виконанням даного рiшення з€Lпишаю за собою.

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

голова колегiт
Секретар колегii

.и

Iрина РЕШЕТНЯК

