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Про стан реорганiзацii архiвних вiддiлiв
районних державних адмiнiстрацiй

Розглянувши питання про стан реорганiзацii архiвних вiддiлiв районних
державних адмiнiстрацiй, колегiя вiдзначае, що органiзацiя, координацiя
роботи реорганiзованих у зв'язку з проведенням адмiнiстративнотериторiальноТ реформи архiвних установ областi на сьогоднi с одним з
основних завдань Щержавного apxiBy Луганськоi областi.
В областi функцiонують 4 архiвних вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй, якi е
юридичними особами публiчного права, з них 3 укрупненi, 1 новостворений.
Припинено шляхом реорганiзацiТ (приеднання) 9 архiвних вiддiлiв

райдержадмiнi страцiй.
ТТТтатна чисельнiсть архiвних вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй скорочена на
9 штатних одиниць i складае 19. Yci звiльненi особи працевлаштованi, або
заре€строванi в службi зайнятостi.
метою реалiзацiТ конститучiйних lrрав громадян та вiдповiдно до
рекомендацiй Щержавноi apxiBHoT служби УкраТни в адмiнiстративних центрах
лiквiдованих районiв органiзовано роботу вiддалених робочих мiсць архiвних
вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй.
Bci apxiBHi вiддiли розробили та затвердили, згiдно з вимогами чинного
законодавства, положення про вiддiли, посадовi iнструкцii спiвробiтникiв,
склад експертних комiсiй, iнструкцiТ з дiловодства, iндивiдуальнi номенклатури
справ.
Оновили та схваJIили експертно-перевiрною комiсiею Щержавного apxiBy
Луганськоi областi списки юридичних осiб-джерел формування НацiонаJIьного
архiвного фо"ду (даrri - НАФ), якi передають, не передають документи НАФ до
архiвних установ та в дiяльностi яких не утворюються документи НАФ.
Bci apxiBHi вiддiли запровадили сдиний облiк документiв НАФ на
територiях
урахуванням архiвних документiв, переданих лiквiдованими
архiвними вiддiлами згiдно з Порядком приймання-передавання документiв
Нацiонального архiвного фоrrду та iнших архiвних документiв вiд однiсТ
apxiBHoi установи до iншоi, затвердженим наказом MiHicTepcTBa юстицiТ
Украiни вiд 19.07.20|7 J\9 З01/5, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни
20.07.20117 за J\Ъ S4lЗ0752 (зi змiнами). OcHoBHi облiковi документи apxiBiB не в
повному обсязi вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

З

з

Станом на 01 .04.202I облiковано 899 архiвних фондiв загальною кiлькiстю
94885 од. зб. та довiдковий апарат до них, якi було прийнято вiд припинених
архiвних вiддiлiв.
За 9 мiсяцiв поточного року архiвними вiддiлами райдержадмiнiстрацiй
прийнято майже |2,5 тис. од. зб. НАФ за територi€lJIьною належнiстю
фондоутворювачiв.

Виконання запитiв юридичних та фiзичних осiб здiйснюеться архiвними
вiддiлами вiдповiдно до вимог чинного законодавства на пiдставi архiвних
документiв, що ними зберiгаються.
ApxiBHi довiдки (копii, витяги) оформлюються на бланках архiвних
установ, засвiдчуються пiдписом керiвника i гербовою печаткою архiвного
вiддiлу райдержадмiнiстрацii.
За 9 мiсяцiв поточного року архiвними вiддiлами райдержадмiнiстрацiй
виконано понад 1 тис. запитiв шляхом надання архiвних довiдок (копiй,
витягiв). В умовах карантинних обмежень особисто до архiвних вiддiлiв
звернули сь ] 95 громадян.

В жодному

apxiBHoMy вiддiлi райдержадмlнlстрац11 не запроваджено
електронний документообiг.
Станом на 01.11.202I для зберiгання документiв НАФ apxiBHi вiддiли
райдержадмiнiстрацiй використовують 2l пристосоване архiвосховище, з яких
лише на 7 юридично оформлене тимчасове користування примiщеннями на
договiрних засадах. Не укладенi договори оренди на примiщення, в яких
розташованi архiвосховища у м. Попасна, м. KpeMiHHa, смт Бiловодськ,
смт Бiлокуракине, смт MapKiBKa, смт Мiлове, смт ТроIцьке. Повнiстю
завантаженi архiвосховища у смт Новопсков та смт Новоайдар.
Yci apxiBHi вiддiли забезпеченi комп'ютерною, друкув€ulьно-копiювальною
технiкою, мають пiдключення до мережi Intemet. Не пiдключенi до мережi

Internet вiддаленi робочi мiсця архiвного вiддiлу

СтаробiльськоТ

райдержадмiнiстрацiТ у смт Мiлове та смт Новопсков.
Керуючись Законом УкраТни <Про Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi
установи), Правилами роботи архiвних установ УкраТни, затвердженими
наказом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 08.04.201З Jф 65615, зареестрованим
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.04.201З за М 584l2З|Iб (.i змiнами),
Положенням про Щержавний apxiB Луганськоi областi, затвердженого
розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 23.|2.2002 J\Ъ 814 (у редакцiТ
вiд З1 травня 2018 року N 424), з метою органiзацiT, координацii роботи
архiвних вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй,

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
Iнформацiю начаJIьника вiддiлу органiзацii, координацii apxiBHoТ справи
та iнформацiйного забезпечення .Щержавного apxiBy Луганськоi областi Iрини
1.

3

Решетняк про стан реорганiзацiТ архiвних вiддiлiв районних державних
адмiнiстрацiй взяти до вiдома.

2. Головам райдержадмiнiстрацiй вжити необхiдних заходiв щодо:

забезпечення архiвних вiддiлiв додатковими архiвосховищами,
обладнаними згiдно з вимогами чинного законодавства, у м. Сватове,
1)

смт Новоайдар, смт Новопсков до

01

.04.2022;

юридичного оформлення тимчасового користування на договiрних
засадах пристосованими архiвосховищами у м. Попасна, м. KpeMiHHa, смт
Бiловодськ, смт Бiлокуракине, смт MapKiBKa, смт Мiлове, смт Троiцьке, до

2)

01.02.2022;

З)

забезпечення пiдключення до мережi Internet архiвного вiддiлу
Старобiльськоi райдержадмiнiстрацii (вiддаленi робочi мiсця у смт Мiлове та
смт Новопсков).
3. Керiвникам архiвних вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй забезпечити:

з
вiддiлам

1) складання та подання планово-звiтноТ документацii

по
приеднаним архiвним
показникlв
райдержадмiнiстрацiй до 30. 1 1 .2021-;

урахуванняМ
лiквiдованих

2) приведення у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства ведення

облiкових документiв архiвного вiддiлу до

01

.04.2022.

4.

Начальнику вiддiлу органiзацii, координацiТ apxiBHoi справи та
iнформацiйного забезпечення .Щержавного apxiBy Луганськоi областi Iринi
Решетняк, начаJIьнику вiддiлу зберiгання та облiку документiв Нацiонального
архiвного фо"ду ,Щержавного apxiBy Луганськоi областi Оленi Потаповiйпанасенко забезпечити

:

проведення тематичних перевiрок архiвних

вiддiлiв
райдержадмiнiстрацiй щодо забезпечення збереженостi та облiку документiв
Нацiонального архiвного фонду УкраТни до 01 .I0.2022;
1)

2)

надання методичноi, практичноI допомоги начаJIьникам архiвних
вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй шляхом проведення навчань з питання ведення
основних облiкових документiв у I квартал|2022 року.

5. Вiддiлу органiзацiТ, координацii apxiBHoi справи та iнформацiйного
забезпечення ,Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк)

4

розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi ,.Щержавного apxiBy Луганськоi
областi.

6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на

заступника
директора .Щержавного apxiBy Луганськоi областi Яну Сiлюкову та заступника
директора - головного зберiгача фондiв Щержавного apxiBy Луганськоi областi
Тетяну Лисенко.
голова колегii

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегii

Iрина РЕШЕТНЯК

