ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI
РIШЕННЯ КОЛЕГIi
24.||.202]I

Северодонецьк

Jъ 5/1

Про пiдсумки комплексних перевiрок роботи служб дiловодства, експертних

комiсiй та архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) Головного

в

управлiння

Луганськiй областi, ,Щержавного пiдприемства

Щержпродспоживслужби
<Луганський регiональний науково-виробничий центр стандартизацii, метрологii
та сертифiкацii>

Заслухавши та обговоривши iнформацiю про пlдсумки комплексних
перевiрок дiяльностi служб дiловодства, експертних комiсiй (далi - ЕК) та

архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) Головного управлiння Щержпродспоживслужби в
Луганськiй областi (далi
фо"доутворювач, Головне управлiння
Щержпродспоживслужби), Щержавного пiдприсмства кЛугансъкий регiональний
науково-виробничий центр стандартизацii, метрологii та сертифiкацii> (далi фондоутворювач, ДП <Луганськстандартметрологiя>>), колегiя .Щержавного
apxiBy ЛуганськоТ областi (далi - Щержархiв) вiдзначае, що одним iз важливих
напрямкiв роботи Щержархiву е перевiрка роботи архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB)
служб дiловодства органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй незалежно вiд фор'
власностi.
Робота з документами в дiловодствi фондоутворювачiв ведеться вiдповiдно
до власних iнструкцiй з дiловодства, номенклатур справ, положень про ЕК, якi
погодженi експертно-перевiрною комiсiсю Щержархiву (далi - ЕГIК).
Головним управлiнням Щержпродспоживслужби проведено експертизу
цiнностi та науково-технiчне опрацювання документiв Нацiонального архiвного
фо"ду по 2019 piK, ЩП <Луганськстандартметрологiя>> - по 2018 piK включно.
Щовiдковий апарат схвалено на засiданнях ЕК фондоутворювачiв та
схвалено/погоджено на засiданнях ЕПК Щержархiву.
ЩП кЛуганськстандартметрологiя>> розпочато роботу з науково-технiчного
опрацювання документiв за 2019 piK.
Фондоутворювачi мають пристосованi примiщення пiд apxiB, якi обладнанi
вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Загальна площа архiвосховища
складае 30 м2, Ш
Головного управлiння Щержпродспоживслужби

-

та

<Луганськстандартметрологiя> - 5 м2.
метою облiку видавання

З

архiвних документiв
описаних
фондоутворювачами заведено 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 ix виконання.
Керуючись Законом УкраТни <Про Нацiональний архiвний фоrд та apxiBHi
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установи), Правилами роботи архiвних установ Украiни, затвердженими

наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 08.04.2013 J\Ъ 65615, заресстрованим в
IVIiHicTepcTBi юстицii УкраIни l0.04.201З за }lb 58412З 1 16 (зi змiнами), Правилами
органiзацiТ дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах,
органах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях,
затвердженими наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 18.06.2015 Jф 1000/5,
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 22.06.2015 за Ns 7Зб127181 (зi
змiнами), з метою органiзацii вдосконалення роботи дiловодних служб,
архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) та ЕК пiдприемств, установ, органiзацiй i надання
Тм органiзацiйно-методичноi допомоги з основних питань дiяльностi,

i

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
начuшьника вiддiлу формування, комплектування
Нацiонального архiвного фоr,ду та дiловодства Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi Свiтлани Овчарен ,ко про пiдсумки комплексних перевiрок роботи служб
дiловодства, експертних KoMiciй та архiвних пiдроздiлiв (apxiBiB) Головного
Луганськiй областi, Щержавного
управлiння .Щержпродспоживслужби
науково-виробничий центр
<Луганський
пiдприсмства
регiональний
стандартизацii, метрологiТ та сертифiкацii> взяти до вiдома.

1. Iнформацiю

в

2. Головному управлiнню .Щержпродспоживслужби в Луганськiй областi
(Андрiй Хорошко) вжити необхiдних заходiв щодо ведення поточного

дiловодства згiдно з номенклатурою справ та iнструкцiсю з дiловодства.

3.

Щержавному пiдприемству <Луганський регiональний наукововиробничий центр стандартизацii, метрологii та сертифiкацiТ> (Ольга Сисоева)
вжити необхiдних заходiв щодо:

1) завершення науково-технiчного опрацювання документiв за 2019 piK,
складання описiв справ постiйного зберiгання та з кадрових питань (особового
складу) за 2019 piK i подання ix на розгJIяд експертно-перевiрноi KoMiciT
,.Щержавного apxiBy Луганськоi областi;

2) ведення поточного

дiловодства згiдно

iнструкцiею з дiловодства.

з

номенклатурою справ та

-

головному зберiгачу фондiв Щержавного apxiBy
Луганськоi областi Тетянi Лисенко, вiддiлу формування, комплектування
Нацiонального архiвного фонду та дiловодства .Щержавного apxiBy ЛуганськоI
областi (Свiтлана Овчаренко)
4. Заступнику директора

:

1) постiйно надавати методичну та практичну допомогу вищезазначеним

фондоутворювачам з питань apxiBHoT справи та дiловодства;
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2) здiйснити

уI

кварталi 2022 року контрольнi перевiрки Головного

управлiння ,.Щержпродспоживслужби в Луганськiй областi, Щержавного
науково-виробничий центр
пiдприемства <Луганський регiональний
стандартизацiТ, метрологii та сертифi кацiI>.

5. Вiддiлу органiзацii, координацii архiвноi справи та iнформацiйного

забезпечення Щержавного apxiBy Луганськоi областi (Iрина Решетняк) розмiс,ги,ги
дане рiшення на офiцiйному вебсайтi.Щержавного apxiBy Луганськоi областi.

виконанням даного рiшення покласти на засryпника
головного зберiгача фондiв ,.Щержавного apxiBy Луганськоi областi

6. Контроль за

директора Тетяну Лисенко.

голова колегii

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегii

Iрина РЕШЕТНЯК

