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Про

експертнороботу
перевiрноi KoMicii !ержархiву та
експертних комiсiй архiвних
установ областi у 2020 роui

експертно-перевiрноТ KoMiciT (далi

- ЕПК)

Тетяни Лисенко, колегiя вiдзначае,
що протягом поточного року ЕПК проводила свою роботу вiдповiдно до
затвердженого плану на 2020 piK за трьома основними напрямами:
органiзацiйнi заходи, методична робота, дiяльнiсть з розгляду довiдкового
апарату, що надасться установами, органiзацiями, пiдприемствами ЛуганськоТ
областi.
За звiтний перiод проведено
засiдань ЕПК, одне
яких було

1l

з

на базi архiвного вiддiлу НовоайдарськоТ
але у зв'язку з карантинними обмеженнями та

заплановане виТзне

райдержадмiнiстраuiТ,
захворюванiстю в регiонi на COVID- l 9, воно було перенесене та заплановане
на наступний piK.

У

2020 роцi на засiданнях ЕПК [ержархiву схвалено та погоджено описiв
справ на понад 38,5 тис. од. зб., 328 aKTiB про вилучення для знищення
документiв не внесених до Нацiон€Lпьного архiвного фонду (далi - НАФ) на
понад 615 тис. позицiй, 175 зведених номенклатур, 19 iнструкцiй з дiловодства,
24 положення про експертнi KoMiciI (даrri - ЕК).
Виключено зi спискiв юридичних осiб - джерел формування НАФ, якi
передають, не передають документи до apxiBiB 71 установу, пiдпри€мство та
органiзацii та включено до аналогiчних спискiв 98 юридичних осiб.
За звiтний перiод, архiвними установами областi проведено 181 засiдання
ЕК на яких було cxB€uleнo:
348 описiв справ постiйного зберiгання на 29 809 од. зб.;
194 описи справ з особового складу наб 62З ол. зб;
182 акта про вилученI{я для знищення документiв, не внесених до НАФ на
613 05б позицiй;
104 номенклатури справ на 1ЗOlб позицiй;
53 положення про ЕК;
2б iнструкцiй з дiловодства.
У 202l роцi робота ЕПК Щержархiву буле органiзована з урахуванням
реформи децентр€lлiзацiТ влади та змiни адм i н iстративн о-територ i ал ьн ого
устрою.
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Враховуючи вищевикладене, вiдповiдно до Закону УкраТни пПро
Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi установи)), Порядку утворення та
дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 8 серпня 2007 року Nч 1004 (зi
змiнами), Положення про !ержавний apxiB Луганськоi областi, затвердженого
розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiТ вiд 23 грулня 2002 року Ns 814
(у релакчiТ вiд 31 травrrя2018 року Jф 424), Положення про ЕПК Щержархiву,
затвердженого наказом /{ержархiву вiл 22 вересня 2015 року Jф 31С,

КОЛЕГIЯ ДЕР}КАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi 'Гетяни Лисенко про роботу експертноперевiрноТ KoMiciT Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi та експертних комiсiй
архiвних установ областi у 2020 роцi взяти до вiдома.

2. Головi

ексгIертно-перевiрноТ комiсii,Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi Тетянi Лисенко протягом року забезпечити виконання основних
напрямкiв роботи KoMiciT згiдно з планом роботи Ha202l piK.

3.

Керiвникам архiвних установ областi забезпечити оформлення
довiдкового апарату, що пола€ться на розгляд експертно-перевiрноТ KoMiciT
.Щержавного apxiBy Лугаr-rськоТ областi згiдно з вимогами чинного
законодавства.

4.Членам експертно-перевiрноТ KoMicii Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi постiйно здiйснювати контроль за якiсним проведенням експертизи
цiнностi документiв Нацiонального архiвного фо"ду, з кадрових питань
(особового складу) та складанням довiдкового апарату, що надходить вiд

юридичних осiб, архiвних установ областi.

5. Вiддiлу органiзацiТ, коорлинаuiТ apxiBHoT справи та iнформачiйного
забезпечення lержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк)

розмiстити дане рiшення на офiчiйному вебсайтi lержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi.

6.

Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника

директора - головного зберiгача фондiв !,ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
Тетяну Лисенко.

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

голова колегiт
Секретар колегii
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[рина РЕШЕТНЯК

