
 
 
 
 
Про організацію роботи архівних 
установ області в умовах завершення 
адміністративно-територіальної ре-
форми в Україні 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
указів Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 “Про введення воєн-
ного стану в Україні”, від 24.02.2022 року № 68/2022 “Про утворення військо-
вих адміністрацій”, з метою виконання в області Закону України “Про Націо-
нальний архівний фонд та архівні установи”, враховуючи інформацію про 
організацію роботи архівних установ області в умовах завершення адміністра-
тивно-територіальної реформи в Україні: 

1. Інформацію про організацію роботи архівних установ області в умовах 
завершення адміністративно-територіальної реформи в Україні взяти до відома 
(додається).  

2. Рекомендувати начальникам Хмельницької та Шепетівської районних 
військових адміністрацій вжити заходів щодо утворення секторів у структурі 
архівних відділів; 

3. Начальникам районних військових адміністрацій, рекомендувати міським, 
селищним, сільським головам: 

1) вирішити питання надання архівним установам додаткових приміщень 
для архівосховищ та робочих кімнат, їх обладнання згідно із нормативними 
вимогами; 

2) проаналізувати стан та вжити заходів щодо покращення матеріально-
технічного забезпечення архівних установ, формування, обліку, зберігання та 
використання документів відповідно до чинного законодавства; 
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3) забезпечити розроблення, прийняття та фінансування місцевих програм 
розвитку архівної справи відповідно до чинного законодавства; 

4) організувати виконання заходів Програми формування страхового фон-
ду документації Хмельницької області на 2022-2025 роки, затвердженої нака-
зом начальника обласної військової адміністрації від 28.06.2022 № 238/2022-н. 

4. Державному архіву Хмельницької області: 
1) продовжити практику проведення оглядів на краще забезпечення збере-

женості документів Національного архівного фонду та стану діловодства в 
установах, організаціях, підприємствах різних форм власності; 

2) організувати проведення навчальних семінарів з працівниками ново-
створених архівних установ, трудових архівів, надавати методичну та практич-
ну допомогу з організації діловодства та архівної справи в органах місцевого 
самоврядування; 

5. Інформацію про виконання цього розпорядження надати Державному 
архіву Хмельницької області до 01 жовтня 2023 року для подальшого узагаль-
нення та інформування обласної військової адміністрації до 15 жовтня поточ-
ного року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


