
yKPAiHA
PIBHEHCЬKA РАЙОННА РАДА

PIBHBHcbKoi оБлАстI
(Восьме скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ns

голови рдЙонноi рАди

вiд J{ 202I року r9

Про затвердження Положення
про експертну комiсiю та
Положення про архiвний пiдроздiл
PiBHeHcbKoi районноi ради

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi

установи>, Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення екСПеРТиЗи

цiнностi документiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УКРаiНИ вiд
08 серпня 2ОО7 року J\ъ 1004 uПро проведення експертизи цiнностi документiв>>,

наказу MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 10 лютого 2012 року Ns 2З215 <Про

затвердження Типового положення про архiвний пiдроздiл орГанУ ДеРЖаВНОi

влади, органу мiсцевого самоврядування, державного i комУн€LltЬнОГО

пiдприемства, установи та органiзацii>:
1. Затверди^tи Положення про експертну комiсiю районноi Ради в новiЙ

редакцii (додасться).
2. Затвер дити Положення про архiвний пiдроздiл районноi ради в новiй

редакцii (додаеться).
3. Призначити вiдповiдального за архiвний пiдроздiл районноi ради ГУлЬЧУК

Тетяну Борисiвну, головного спецiалiста з питань роботи зi ЗВеРНеННЯМИ

громадян, дiловодства виконавчого апарату районноi ради.
4. Визнати такими, що втратило чиннiсть розпорядження голоВи РаЙОНноi

Ради 31 сiчня 2018 року М 9 кПро Положення про експертну комiсiю та

Положення про архiвний пiдроздiл PiBHeHcbKoi районноi ради>> .

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на застУПника гоЛоВи

районноI ради Карпяка О.В.

Голова В.О.Тимощук



зАтвЕрджЕI =_
Розпорядження
PiBHeHcbKoi районноi ради
вfu/{ f,llз'l Ns ,/9

положЕн}UI
про експертну комiсiю Рiвненськоiрайонноiради 

.

l. ВiдповiднЬ до Закону УкраТни <Про Нацiональний архiвний фонд та

результатiв експертизи цiнностi документiв на розгJlяд
KoMicii (далri - ЕПК) державного apxiBy ( Ек - apxiBH

районноi у мм. Кисвi i Севастополi державноi адмiнiстрачi

комплектування якоi вона перебувае.
2. ЕК е постiйно дiючЙм оргаЕом Рiвненськоi районноi ради. Рiшення ЕК

до виконаннrI

краТни, актами

Президента УкраiЪи,
вiдповiдно до Констиry
нормативно-правовими
нормативними актами,
типового положення.

4. ,Що складу ЕК, який затверд}куеться розпорядженням голови районноi ради,

звiтус перед ним про проведену роботу.- 
7. Зъвданням Ек районноi ради е органiзацiя та проведення спlльно зl

службою дiловодства експертизи цiнностi документiв, що утворилися в

дiловодствi районноi ради.

архiвний пiдроздiл та Ек, акти про вилученЕя для знищення документlв, не



внесених до tIА\./акти про виJIучення документiв з IIАФ, акти про невиправнi

пошкодження документiв НАФ;
.схВаленняiпоДаннядоВПкДержаВНогоархiВУперелiкiвпроектiвпроблеМ
(,.,), ; ;Й;;;-,"*, i.,"" докум ентацi" 

]хгtх#lтl,r"ъж:i:#,**, aKTiB про

неви триваJIого (понад 10 poKiB) зберiгання та з

1uoP .*"-"ння номеЕклатури справ, описiв справ триВалого (понаД 
'9 

о_"Р
зберiгання районноi ради, що Еалежать до сфери управлiння органу вищого рlвня

,а у дiяль*остi яких не утворюються документи FIАФ,

9. Дя викоНання покJIаДених на ЕК завданЬ iй надаеться право:

- контролюватидотриманЕяструктурнимипiдроздiламивиконавчогоапарату
районноi ради, окремими

loKyMeHTiB у дiловодствi, ус
справ, формування справ, експертизи

оформлення документiВ; _!___л__:_:_
- вцмагати вlд структурних пlдроздlлlв виконавчого апарату районноi ради

розшуку вiдсутнiх дй"."ri" ндФ, документiв трившrого зберiгання, у тому
'r".пiдЬ*уr""нтiв з кадрових питань (осо( ового складу), та письмових пояснень у

разi втрати цих документiв; :______:_- одержувати вlд структурних пrдроздrлiв виконавчого апагатr_г__а_}1"::_|т

вiдомостi та пропозицii, необхiднi для проведення експертизи цlнностl

документiв;
- визIIачити строки зберiгання документiв, що не передбаченi типовими та

гаJIузевими .r.р"пiЙ*" ""ой до*у*ентЬ iз зазначенням cTpoKiB iх зберiгання, та

.rо.од*у""r" iх з ЕIIК державного apliBy PiBHeHcbKoi областi;

- засrrуховувати "ч.""iдu"""х 
iнфоiмачiю керiвникiв структурних пiдроздiлiв

виконавчого апарату районноi ради про стан пiдготовки документiв до архiвного

,б"рi.u""" i забе"пЪче"ня збереженостi документiв, про причини втрати

документiв; z _|___.- запроцIувати на засiдання ЕК районноI ради в разi.необхiд"*,i "p"_u1111_11:
архi"ноговiддiлУРiвненськоiрайонноiдержавноiаДмiнiстрацii,якконсУльтаЕтlВ
та експертiв;
- iнформувати голову ради з питань, що.входять.до компетенцii 

!*л_л.,.лл__ л_
10.^Засiдання ЕК проводиться не рiдше, нiж раз j1_11_:,:"a1'::?

правомочЕим, якщо на ньому присутнi не менш як двi третини вlд складу 1l

членiв.
1l. Рiшення ЕК приймаеться бiльшiстю голосiв членiв KoMicii, присутнiх на

засiданнi, оформляються протоколом, який пiдписують голова ( у разi його

вiдсутностi -
затвердженшI

l2. У разi
голова може звернутися з1 скаргою до

.Щержавноi apxiBHoi служби.

Протокол засiдання ЕК архiвного вiдлiлу

PiBHeHcbKoi райлержадмiнiстрачiТ

схвАлЕно

}ф€d9 f+Q<к_л
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ПОЛОЖЕНFUI
про архiвний пiдроздiл PiBHeHcbKoi районноi ради

l.Згiдно iз Законом Украiни <Про Нацiон€lльний архiвний фонд та apxiBHi
установиD у Рiвненськiй районнiй радi створено архiвний пiдроздiл дlя
тимчасового зберiганrrя архiвних документiв, що нагромадилися за час ii
дiяльностi, використання вiдомостей, що мiстяться в цих документах, для
службових, виборчих, Еаукових та iнших цiлей, а також для зЕIхисту прав
законЕих iHTepeciB громадян.

2. ФункцiТ ведення архiвного пiдроздiлу покJIадаються на гоJIовного
спецiшriста з питань роботи iз зверненнями громадян, дiловодства ради (дщi -
особа, вiдповiдальна за архiвний пiдроздiл).

3. У своiй дiяльностi архiвний пiдроздiл районноi ради керуеться
Конституцiею i законами УкраiЪи, актами Президента УкраiЪи, Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни, iншими Еормативно-правовими акт€lми та Положенням про
архiвний пiдроздiл piBHeHcbkoi районноi ради, яке розроблясться на пiдставi
Типового положення про архiвний пiдроздiл органу державноi влади, органу
мiсцевого самоврядуваЕшI, державного i комуншtьного пiдприемства, установи та
органiзацii.

Положення про архiвний пiдроздiл районноi ради, що е джерелом
формування Нацiонального архiвного фо"ду, погоджу€ться з архiвним вiддiлом
PiBHeHcbKoi районноi державноi адмiнiстрацii, пiсля чого затверджу€ться головою
районноi ради.

4. Архiвний пiдроздiл працюс вiдповiдно до рiчного плану, який затвердкуе
голова районноi ради, i звiryе перед ним про проведену роботу.

5. Коло службових обов'язкiв працiвника архiвного пiдроздiлу
посадовою iнс,трукцiею, яку затверджуе голова районноi ради,

6. Основними завданнями архiвного пiдроздiлу районноi ради е:

- приймання вiд структурЕих пiдроздiлiв районноi ради та зберiгання
архiвних документiв з рiзними видами матерiшtьних HociiB iнформацii;

- контроль разом iз службою дiловодства за станом зберiгання та
правильнiстю оформлення документiв у структурних пiдроздiлах районноi ради;

- УЧаСть У складаннi та погодженнi зведеноi номенкJIатури справ PiBHeHcbKoi
районноТ ради, перевiрка вiдповiдностi формування документiв у справи згiдно iз
затвердженою номенклатурою;

- ведецня державного облiку документiв Нацiона.пьного архiвного фонду та
щорiчне подання вiдомостей про ii кiлькiсть за формою, встановленою
Правилами роботи архiвних пiдроздiлiв органiв державноi влади, мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ i органiзацiй, затвердженими наказом
.Щержавного коплiтеry apxiBiB Украiни вiд 16.03.2001 .Т\9 16, зареестрованими в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 08.05.200l за JrГs 40715598 (iз змiнами) (далi -
Правила), apxiBHoMy вiддiлу PiBHeHcbKoi районноi державноi адмiнiстрацii;



- проведен) _ 
IопередньоТ експертизи uiHHocTi доку_м::::,I" знаходяться

гляд експертноi KoMicii районноТ ради

ня, описiв сrlраR. триваJIого (понад 10

го складу та aKTiB про випучення для

ональЕого архiвного.фонду; 
:_.

- створення та вдосконшIення довlдкового аIIаратУ до архiвних документlв;

- органiзацi" пор",у""ння архiвними документами, н_адання архiвних

довiдок, копiй, витягi". до*у,е,тiв юридичним i фiзичним особам вiдповiдно до

ПРаВИЛ; 
нспортування (за рахунок районноi ради)

докуме фонду до архiвного вiддiлу Рiвценськоi

районн ___л-:1:-.л..:т -ло,.iоr- фаховоi квалiфiкацii працiвникiв районноt

ради, якi вiдповiдають за роботу з документами,
7. ЩttявиконаЕня покладених на архiвний пiдроздiл завдань йому надаеться

право: 
вимагати вiд структурних пiдроздiлiв районнот ради передавання ца

зберiгання документiв, оформлених згiдно з чинним законодавством;

- повертати с]руктурним пlдроздlлам районноi ради на доопрацювання

документи, оформленi з порушенням встановлених вимог;

- давати "rру*rур"й "iдро,дiпа, 
районноi ради рекомендацii з питань, що

входять до комrlетеЕцii архiвного пiдроздiлу;

- запитувати вiд структурних пlдроздlлiв районноТ ради вiдомостi, необхiднi

для роботи;
- iнформувати голову районноi ради про стан роботи з документами та

вносити пропозицii щодо i] полiпшення;
- брати участь у засiданнях дора (чих органiв, нарадах, що проводяться в

районнiй радi, В разi розгляду на Еих питань щодо роботи з документами,

8. Вiдповiдмьний за архlвний пrдроздiл районноi ради признача€ться

розпоряджеЕням голови районноi ради,
Порядок взасмодii apxiBy з 1ншими структурними пiдроздiлами органrзацtr

"".ruru.ir." 
керiвником органiзацii,

ВiдповiДальнимЗаВиконаншIпоклаДенихнаархiвнийпiДрозДtлраионЕо1
ради завдань i функlrЙ. о.обu, вiдповiдальна за архiвний пiдроздiл районноi

ради,
9. ,Щ,о складу документlв

- документи з паперовою осн "j:::_9,"_yl:

"fru-o.o 
(понад i0 poKiB) пlдроздlлами

районноi ради, та до*уr"_":1_? або одержанi
- аулiовiзушlьнi та.електронн1 документ
нею на законних пlдставах;

- документи . рi.rЙ"-""дur" *^."рiаJIьних HociiB iнформацii районноi ради -
пJп.i"лrrrпiв та пiдпорядкованих органiзацiй, що лiквiдованi; _

- друкованi виданЕя, що доповнюють apxiBHi документи i необхiднi для науково-

методичноi ,u i"ОорiчriЙно-до"iдко"оТ роботи архiвного пiдроздiлу районноi

ради;
- довiдковий та облiковий апарат до ар :iвних документlв,



,Щокументи з рiзними видами матерiа.ltьних HociТ,_ rформацiТ повиннi
зберiгатися в apxiBHoMy пiдроздiлi окремо. I-

10. ,Щокументи з паперовими носiями iнформацii перед€lються в

упорядкованому cTaHi iз структурних пiдроздiлiв районноI ради до архiвного
пiдроздiлу районноi ради через два роки пiсля завершеншI ix ведення у
дiловодствi вiдповiдно до вимог, встановлених Правилами.

Аулiовiзуа;rьнi документи передаються до архiвного пiдроздiлу районноi
ради одразу пiсля завершення ix виробництва.

Електроннi документи передаються до архiвного пiдроздiлу районноi ради
вiдповiдно до вимог, встановлених Порядком роботи з електроIIними
документами у дiловодствi та ix пiдготовки до передаванЕя на apxiBHe зберiганrrя,
затвердженим наказом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд l1 листопада 20l4 року
}lЪ 1886/5, заре€строваним у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 11 листопада 2014 року
за ]ф 1421126198.

Начаrrьник вiддiлу з питань контролю
та дiловодства виконавчого апарату

районноi ради

Л.В.Миронюк

CxBAJIEHo
Протокол засiдання ЕК

схвАлЕно
Протокол засiдання ЕК архiвного вiддi.rry
PiBHeHcbKoi райдержадмiнiстрацii
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