
20.05.202|

ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

РIШЕННЯ КОЛЕГIi

Ссвсродонецьк J\ъ 3/1

ПРО ПiДСУМки комплексних перевiрок роботи служб дiловодства, експертних
комiсiЙ та архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) фiлii Публiчного акцiонерного
ТОВаРисТва <Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя Украiни>> <Регiон€шьна
ДИРеКЦiЯ UA: ЩОнбас>, ,.Щепартаменry житлово-комунального господарства
облдержадмiнiстрацii

ЗаСлУхавши та обговоривши iнформацiю про пiдсумки комплексних
перевiрок дiяльностi служб дiловодства, експертних комiсiй (далi - ЕК) та
архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) фiлii Публiчного акцiонерного товариства
<Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя Украiни> <Регiон€ulьна дирекцiя UД:

'ЩОнбас> 
(далi - фондоутворювач, Фiлiя), !епартаменту житлово-комун€шьного

ГОСПОДаРСТВа облдержадмiнiстраuii (далi - фондоутворювач, ,.Щепартамент),
КОлегiя .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (далi - !ержархiв) вiдзначае, що
ОДНиМ iз важливих напрямкiв роботи Щержархiву с перевiрка роботи архiвних
пiдроздiлiв (apxiBiB) та служб дiловодства органiв виконавчоi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд
фор, власностi.

Робота з документами в дiловодствi Щепартаменту ведеться вiдповiдно до
вЛаСноi iнструкuiТ з дiловодства, номенклатури справ, положення про ЕК, якi
погодженi експертно-перевiрною комiсiсю !ержархiву (лалi - ЕГК).

Фiлiя, е вiдокремленим структурним пiдроздiлом акцiонерного товариства
<Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя Украiни> <Регiональна дирекцiя UД:
,.Щонбас> та керуеться в роботi iнструкцiсю з дiловодства АТ кНацiональна
суспiльна телерадiокомпанiя Украiни> <Регiональна дирекцiя UA: Щонбас>>, яка
ПоГоДжена на засiданнi ЕПК I-{ентрального державного apxiBy вищих органiв
влади та управлiння УкраТни.

У зв'язку зi змirlами до ТиповоТ iнструкцii з дiловодства в MiHicTepcTBax,
iнших центральних та мiсцевих органах виконавчоТ влади, затвердженоТ
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.01.2018 Jф 55, iнструкцiТ з

дiловодства фондоутворювачiв потребують доопрацювання.
Фiлiею розроблено номенклатуру справ на 2017 piK, яку погоджено ЕПК

!ержархiву, але у зв'язку зi змiнами, якi вiдбулися у назвi, номенклатура справ
потребуе оновлення та погодження ЕПК Щержархiву.

Також, Фiлiсто розроблено та надано на розгJIяд ЕПК Щержархiву Положення
про експертну комiсiю, яке погоджено на засiданнi ЕПК (протокол вiд 29.04.2021
J\b 4).

Фондоутворювачами проведено науково-технiчне опрацювання документiв,
зокрема: Фiлiею за 20|4-201б роки, Щепартаментом за 2014-2017 роки, описи



справ постiйного зберiгання та з кадрових питань (особового складу) схвалено
на засiданнях ЕК фондоутворювачiв та схвалено/погоджено на засiданнях ЕПК
Щержархiву.

Наразi, фондоутворювачами проведено експертизу цiнностi документiв та

розпочато робоry з науково-технiчного опрацювання справ: Фiлiсю за 2017-20l8

роки,,Щепартаментом за 2018 piK.
Фiлiя не мае примiщення пiд архiвосховище у зв'язку з вiдсутнiстю вiльних

площ у орендованiй булiвлi. .Щокументи за 20L4,2016 роки зберiгаються у
металевiй шафi робочого кабiнеry вiдповiдальноi особи за apxiB.

.Щепартаментом видiлено окреме примiщення, яке потребуе дообладнання
вiдповiдно до вимог чинною законодавства (придбання гiгрометра
психрометричного та забезпечення первинними засобами пожежогасiння).

З метою облiку видавання описаних архiвних документiв у
фондоутворювачiв заведенi реестрачiйнi книги видавання справ у робочi
примiщення спiвробiтникам установ, якi вiдповiдають вимогам чинного
законодавства.

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

Керуrочись Законом Украiни кПро Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi

установи)), Правилами роботи архiвних установ Украiни, затвердженими
наказом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 08.04.201З JЮ 65615, зареестрованим в

MiHicTepcTBi юстиuiIУкраiни 10.04.20|З заJф 58412З 11б (зi змiнами), Правилами
органiзацii дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах,
органах мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах, в установах i органiзацiях,
затвердженими наказоN{ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд l8.06.2015 Ns 1000/5,
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 22.06.2015 за Ns 7Зб127181 (зi

змiнами), з метою органiзацii i вдосконалення роботи дiловодних служб,
архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) та ЕК пiдпри€мств, установ, органiзацiй i надання
iM органiзацiйно-методичноi допомоги з основних питань дiяльностi,

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:

l. Iнформацiю начальника вiддiлу формування, комплектування
Нацiонального архiвного фоrду та дiловодства .Щержавного apxiBy ЛуганськоI
областi Свiтлани Овчаренко про пiдсумки комплексних перевiрок роботи служб
дiловодства, експертних комiсiй та архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) фiлii
Публiчного акцiонерного товариства <Нацiон€Lпьна суспiльна телерадiокомпанiя
Украiню> <Регiон€Lпьна дирекцiя UA: !онбас>, Щепартаменту житлово-
комунального господарства облдержадмiнiстрацii взяти до вiдома.

2. ФiлiТ Акцiонерного товариства <Нацiональна суспiльна
телерадiокомпанiя Украiни>> <РегiонаJIьна дирекцiя UA: Щонбас>> (Iрина Коваль):

1) вжити заходiв щодо приведення у вiдповiднiсть до постанови Кабiнеry
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MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.01.2018 Ns 55 <,.Щеякi питання документування
управлiнськоi дiяльностi> (зi змiнами) iнструкцiю з дiловодства, шляхом
звернення з цього питання до установи вищого рiвня та надати iT на розшяд
експертно-перевiрноi koMiciI !ержавного apxiBy Луганськот областi до
30.08.2021;

2) розробити та надати на розпIяд експертно-перевiрноТ комiсii.Щержавного
apxiBy Луганськот областi зведену номенклатуру справ на 2о2| pik
до З0.08.202l;

3) завершити науково-технiчне опрацювання документiв, скласти описи
справ постiйною зберiгання, з кадрових питань (особового складу) за
201.7-20|8 роки та надати ix на розгJIяд експертно-перевiрноi KoMiciT Щержавного
apxiBy Луганськоi областi до 30.06.202I;

4) видiлити та обладнати примiщення пiд apxiB вiдповiдно до вимог роздiлуvш Правил органiзацii дiловодства та архiвного зберiгання документiв у
державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах в
установах i органiзацiях, затвердЖениХ HaKазoM MiHicTepcTBa юстицii'Украiни вiд
18.06.2015 Ns 1000/5, заре€строваним в MiHicTepcTBi юстицiт УкраiЪи 22.06.2015
за М 7Зб127181 (зi змiнами), до 3 |.|2.2О21;

5) ПОСТiЙно здiйснIовати роботу експертноi KoMiciT вiдповiдно до вимог
чинного законодавства;

6) постiйно вести поточне дiловодство згiдно з номенклатурою справ та
iнструкцiею з дiловодства.

3. Щепартаменту житлово-комун€rльного господарства облдерж-
адмiнiстрацiI (Вiталiй Сурай):

l) дообладнати примiщення пiд apxiB вiдповiдно до вимог роздiлу VIII
правил органiзацii дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних
органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах в установах i
органiзацiях, затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 18.06.2015
J\b 1000/5, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 22.06.2015 за М
7зб127181 (зi змiнами), до 3 |.12.2021;

2) привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства iнструкцiю з
дiловодства та розробити iнструкцiю з документування управлiнськоI
документацiт В електроннiй формi та органiзацii роботи з електронними
документами в дiловодствi, електронного мiжвiдомчого обмiну i надати ik на
розгJIяд експертно-перевiрноI KoMiciT Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi до
25.06.202|;
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з) завершити науково-технiчне опрацювання документiв, скласти описи
спраВ постiйнОго зберiГання, з кадрових питанЬ (особового складу) за 2018 piK та
надати iх на розгляд експертно-перевiрноi KoMicii Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi до 30.09.202l;

4) постiйно здiйснIовати роботу експертноi KoMicii вiдповiдно до вимог
чинного законодавства;

5) постiйно вести поточне дiловодство згiдно
iнструкцiею з дiловодства.

з номенклатурою справ та

4. Заступнику директора - головному зберiгачу фондiв .Щержавного apxiBy
луганськот областi Тетянi Лисенко, вiддiлу формування, комплекryвання
Нацiонального архiвного фоrду та дiловодства !ержавного apxiBy Луганськоi
областi (Свiтлана Овчаренко):

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

2) здiйснити у I кварталi2022 року контрольнi перевiрки фiлii Акцiонерного
товариства <нацiон€ulьна суспiльна телерадiокомпанiя Укратни> <регiональна
дирекцiя UA: ,.Щонбас>, !епартаменту житлово-комунального господарства
облдержадмiнiстрацii щодо стану усунення недолiкiв, виявлених пiд час
комплексних перевiрок.

5. Вiддiлу органiзацiт, координацiт apxiBHoT справи та iнформацiйного
забезпечення !ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк) розмiстити
дане рiшення на офiцiйному вебсайтi Щержавного apxiBy Луганськоi областi.

6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
директора - головного зберiгача фоrдi" !ержавного apxiBy Луганськоi областi
Тетяну Лисенко.

голова колегiт Вiкторiя КРИВИЦЬКАr
Секретар колегii Iрина РЕШВТНЯК


