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Про стан архiвноi справи
та дiловодства в районi

Архiвним сектором райдерхадмiнiстрацii проводиться вiдповiдна робота
щодо реалiзацii державноi полiтики у сферi apxiBHoT справи i дiловодства,
здiйснення управлiння архiвною справою i дiловодством на територii рйону,
координацii дiялъностi органiв державноi влади, пiдприемств, установ та
органiзацiй ycix форм власностi у питаннях apxiBHoi справи i дiловодства.
,Щiяльнiсть архiвного сектору здiйснюеться у вiдповiдностi до рiчного
плаЕу, який затверджуеться головою райдержадмiнiстрацii. Заходи щодо
розвитщу в районi apxiBHoi справи, якi плануються до викопання, виконуються.

Збереженiсть документiв Нацiона.гlьного архiвного фонду забезпечуеться.
Пiд час прийому доцFментiв вiд пiдприемств, установ та органiзацiй та у
разi звернення вiдповiда.тrьного за apxiB та дiловодство установи надаеться
методиrIна та прЕжтична допомога у скJIаданнi номенкJIатур справ, iнструкчiй з
дiловодства, положень про apxiBrri пiдроздiли та експертнi, KoMiciT.
Номенклатури справ, накЕви про вiдповiдального за apxiB та склад
експертноi KoMicii, положенЕя про експертнi KoMicii, положення про apxiBHi
пiдроздiли установ та оргшtiзацiй-фондоутворювачiв розробленi та затвердкенi
yciMa фондорворювачами. Але установам, якi введенi до списку Ng 1 - джерел
комплектувЕLння архiвного сектору райдержадмiнiстрацii (управлiнню
соцiшrьного захисту населенЕя рйдержадмiнiстрацiъ РЦ СССДlt, центральнiй
райопнiй лiкарнi та КЗ <Щентр первинноТ медико-санiтарноi допомопо>)
з€}значенi дощументи необхiдно поновити i погодити з архiвпим сектором.
.Щощументи, що зберiгаються в архiвних пiдроздiлах установ, пiдгrриемств
та органiзацiй, знa:(одяться в задовiльному cTaHi. Справи з особового скJIад/, в
основному зберiгаються в сейфж, а справи постiйного строку зберiгання шафах робочих KiMHaT.

Прийом документiв на державне зберiгання вiд фондоутворювачiв

здiйснюеться вiдповiдно до графiка у намiченi сфоки.
З 2004 року в районi функцiонуе Трудовий apxiB району, створений для
тимчасового зберiганпя справ з особовою скJIащ/ лiквiдованих пiдприемств,
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Вiльшанськоi
установ та органiзаuiй району вiдповiдно до рiшення ceciТ
ТрулоВого apxiBY
iайонноi радrвiд 28 квiтня 2004 року Ns 265 <Про створення
bin"*u""iKo* районр>. У корисryваннi мае2 примiщеннЯ - кабiнеТ завiдуючоТ
та архiвосХо""щ.. В примiщеннях проведено ремонт, вхiднi дверi

архiвосховища оббитi листовим запiзом, в HarIBHocTi б MeTElJIeBиx стелажiв.
основними завд€lннrtми Трулового apxiBy е приймання вiД пiдприемств,
з особового
установ i органiзаIIiй, якi припиняютъ свою дiяльнiсть, документiв
(вЙомостi нарахування заробiтноТ IuIати, книги наказiв, особовi
"*uлу
iншlтх документiв,
рахуЙи), до*уr""riв фiнаlrсово-господарськоi дiяльностi та
ъrрь*" зберiгання яких не закiнчилися; органiзацiя користування
с.гryжбових, науковиХ, соцiЕшЬно-правОвкх та iнших цiлях,
документамИ
видача у встановJIеному порядч apxiBнloc довiдок, копiй та витягiв з
до*уr"*"iiв, що знаходяться на зберiганнi, юридичним особам i громадянам.
у Трудовому apxiBi знаходяться flа зберiганнi докуr"rенти 5l лiквiдованоi
кiлькiстю 5598 справ за
установи, ,riдrrр".мства та органiзацii району загаJIьною
перiол ni.* igцц року. В подапьшому передбачаеться збiльшення кiлькостi
нажодЖеннЯ спраВ з особоВого скJIаry у зв'язку з лiквiдацiею пiдприемств,
причин
з
установ та органiзацiй райоку, якi припикяють свою дiяльнiсть рiзних
i не мають правонаступникiв. Tor"ry наявне примiщенIUI виявиться замаJIим, не
вистачае стелЕDкнОго облаДнаннЯ i KapToHotci З дощуменТ€lми скJIа,дуються на
пiдлозi.
органiзацiя користування дощументами В apxlвHoмy секrорl раионно1
державноi адмiнiстрацiт здiйснюеться за напрямк{lми наданнrI документноi
iнформацiТ, довiдково-iнформацiйного обшryговування, rryблiкацiйноi роботи.
та
,що сектору звертtlються як приватнi особи так i пiдприемства, установи
органiзацii району за довiдками щодо майнових та земельних питань, обрання
гоJIовою районноi, селищноI та сiльських р4д та iНШ. ВiДПОВiДi
дЪrrуrч*1л
"бо
в установленi строки.
па запити надаються
В архiвосховищi сеrcору встановJIено сучасЕу модель охороннопожежноi сигнапiзацii. Сектор оснащено комп'ютерною технiкою. Потребують
замiни наявнi вогнегасники.
З метою поIФащенЕя стану apxiBнoi справи та дiловодства в районi,
колегiя районноi державноi qдмiнiстрацii

У

Рекомендувати управлiнню соцiа.гlъного за)шсту населення
та КЗ (Центр
райдержадмiнiстрацii, РЦ сссд{, центраJIьнiй районнiй лiкарнi

1.

первинноi ,.д"*о-санiтарноТ допомогиD переглянути i погодити з архiвним
.**rоро' райдерЖадмiнiстРацiТ'номенкпатурИ справ, iHcTpyKuiI з дiловодства,
положеннrI про архiви та експертнi KoMicii.

2. Завiдуючiй Трудовим apxiBoM району пiдгоryвати юIопотltн}Ul до
районноi ради про видiлення додаткового rrримiщення дJIЯ зберiганнЯ
локу,*енriв

з

особового ск.паду лiквiдоваiiтх пiдприемств, установ та

органiзацiй району.

a

3. Завiryвачу архiвним сектором райдержадмiнiстрацii:
1) вирiшити питання щодо замiни наявних вогнегасникiв;

2) посилити контроль за

дотриманнrIм фондоугворювачами чинного
законодавства у га.гrузi apxiBHoT справи та надати iM допомоry у розробцi
номенкJIатур справ, iнструкцiй з дiловодства, положень про архiви та експертнi
KoMicii, експертизи цiнностi докlrмекгiв, формуванпi та передачi справ на
постiйне зберiгання, лiквiдацii заборгованостi по передачi справ постiйного
зберiгання.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на керiвника
апарату районноi державноi адмiнiстрацii Куцарву О.В.

Першпй заступник голов!I

райошпоi дер2кавноI адмiнiстрацil

с.нЕстЕров

