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Про роботу експертно-перевірної комісії
Державного архіву Луганської області та
експертних комісій архівних установ області
у 2021 році
Заслухавши інформацію заступника директора - головного зберігача
фондів Державного архіву Луганської області (далі - Держархів), голови
експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Тетяни Лисенко, колегія відзначає,
що протягом поточного року ЕПК проводила свою роботу відповідно до
затвердженого плану на 2021 рік за трьома основними напрямками:
організаційні заходи, методична робота, діяльність з розгляду довідкового
апарату, що надається установами, організаціями, підприємствами Луганської
області.
За звітний період проведено 12 засідань ЕПК Держархіву, одне з яких було
заплановано
виїзне
на
базі
архівного
відділу
Щастинської
райдержадміністрації, але у зв’язку з карантинними обмеженнями та
захворюваністю в регіоні на СОVID-19, воно було перенесене та заплановане
на наступний рік.
У 2021 році на засіданнях ЕПК Держархіву схвалено та погоджено описів
справ на майже 50 тис. од. зб, 312 актів про вилучення для знищення
документів не внесених до Національного архівного фонду (далі – НАФ) на
понад 62 тис. позицій, 123 зведених номенклатур справ, 28 інструкцій з
діловодства, 16 положень про експертні комісії (далі – ЕК).
Виключено зі списків юридичних осіб - джерел формування НАФ, які
передають, не передають документи до архівів 67 установ, підприємств та
організацій та включено до аналогічних списків 43 юридичні особи.
За звітний період, архівними установами області проведено 85 засідань ЕК,
на яких було схвалено 1122 описів справ на 4,9 тис. од. зб.; 298 актів про
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 51 351 позицію;
84 номенклатури справ на 14 434 позиції; 76 положень про ЕК; 47 інструкцій з
діловодства.
У 2022 році робота ЕПК Держархіву буде організована з урахуванням
введення на території України воєнного стану та з метою запобігання втрати
документальної та культурної спадщини Луганщини.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до Указу Президента України від
24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами),
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,
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Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності
документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2007 року № 1004 (зі змінами), Положення про Державний архів
Луганської
області,
затвердженого
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 23.12.200 № 814 (у редакції від 31.05.2018 № 424),
Положення про ЕПК Держархіву, затвердженого наказом Держархіву від
31.01.2017 № 5 С,
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови експертно-перевірної
Тетяни Лисенко взяти до відома.

комісії

Держархіву

2. Голові експертно-перевірної комісії Держархіву Тетяні Лисенко
розробити план роботи експертно-перевірної комісії на 2022 рік з урахуванням
введення в Україні воєнного стану.
3. Членам експертно-перевірної комісії Держархіву:
1) забезпечити розгляд довідкового апарату, що подається на розгляд
експертно-перевірної комісії в електронному вигляді;
2) надавати методичну допомогу юридичним особам та архівним
установам області щодо проведення науково-технічного опрацювання
документів.
4. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного
забезпечення Держархіву (Ірина Решетняк) розмістити дане рішення на
офіційному вебсайті Держархіву.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
директора – головного зберігача фондів Держархіву Лисенко Тетяну.
Голова колегії
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