
 
 
 
 

Про проведення огляду на краще 
забезпечення збереженості доку-
ментів Національного архівного 
фонду та стану діловодства в уста-
новах, організаціях та підприємст-
вах різних форм власності в області

 
 
На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з 

метою виконання в області Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи”, враховуючи інформацію про хід проведення огляду на 
краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду 
та стану діловодства в установах, організаціях, підприємствах різних форм 
власності в області (додається): 

1. Визнати загалом задовільною ситуацію щодо забезпечення збереже-
ності документів Національного архівного фонду та стану діловодства в галу-
зях культури, національностей, релігій та туризму, охорони здоров’я, освіти і 
науки області. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними терито-
ріальними громадами: 

1) вжити дієвих заходів щодо: 

 забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду 
та з кадрових питань (особового складу), зокрема щодо матеріально-тех-
нічного та кадрового забезпечення архівних підрозділів, організації належного 
охоронного та протипожежного режиму, формування, обліку, зберігання та 
використання документів відповідно до вимог чинного законодавства; 

розробки, прийняття та фінансування місцевих програм розвитку архів-
ної справи; 
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технічного забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” 
щодо впровадження системи електронного документообігу; 

2) інформацію про виконання цього розпорядження надати Державному 
архіву області до 01 жовтня 2019 року для подальшого узагальнення та 
інформування обласної державної адміністрації до 10 жовтня 2019 року. 

3. Державному архіву області: 

1) продовжити практику проведення в області оглядів на краще забез-
печення збереженості документів Національного архівного фонду та стану 
діловодства в установах, організаціях, підприємствах різних форм власності; 

2) спільно із загальним відділом апарату облдержадміністрації, центром 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій провести навчання з керівниками діловодних служб структурних 
підрозділів обласної, апаратів районних державних адміністрацій щодо веден-
ня архівної справи та формування архіву в електронному варіанті. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації              В.Лозовий  


