
             

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

  від   26   вересня  2014 р.                                           №  335 

 

м. Знам`янка 

Про стан архівної справи та діловодства  

в архівному відділі Знам’янської міської  

ради за І півріччя 2014 року 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника архівного відділу  Знам’янської 

міської ради  Гребенюк О.С. про стан архівної справи та діловодства в архівному відділі за  І 

півріччя 2014 року,  міськвиконком зазначає наступне. 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської  обласної державної адміністрації 

від 12 травня 2014 року № 162-р « Про невідкладні заходи щодо забезпечення збереженості 

архівних документів в області», розпорядження міського голови Знам’янської міської ради  від 

25 червня 2014 року № 119 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення збереженості архівних 

документів в місті Знам’янка», забезпечено збереження документів Національного архівного 

фонду, проводиться подальший розвиток  архівної справи та діловодства в місті. 

Архівний відділ забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного 

архівного фонду, організовує роботу з включення  документів  до Національного архівного 

фонду або виключення документів з нього незалежно від місця їх зберігання на території міста  

і форм  власності на них. 

Згідно рішення міської ради, яке затверджується міським головою, приймає  в 

установленому порядку на державне зберігання документи від підприємств, установ, 

організацій міста  і громадян. 

Архівний відділ контролює та перевіряє ведення діловодства на підприємствах, в 

установах і організаціях міста Знам’янка незалежно від форм власності, роботу їх  архівних 

підрозділів, умови зберігання документів. 

Інформує органи  державної влади, підприємства, установи і організації про склад і зміст 

документів, що зберігаються у відділі, надає можливість ознайомлюватися з ними 

користувачам, організовує використання інформації архівних документів на виставках, пресі 

та Інтернет-сайті міської ради. 

Видає підприємствам, установам і організаціям в установленому порядку  архівні 

довідки, копії та витяги з документів, що перебувають на зберіганні у архівному відділі 

міської ради, а громадянам - довідки соціально-правового та тематичного характеру. 

Забезпечує роботу  з ведення діловодства . 

Архівний відділ взаємодіє з усіма відділами Знам’янської міської ради, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності,  та отримує від них необхідну 

інформацію для виконання свої обов'язків, в межах повноважень. 

На зберіганні в архівному відділі міської ради  налічується 5513 справ, які є складовою 

частиною Національного архівного фонду. У межах архіву документи організуються в архівні 

фонди. На даний час в архівному відділі налічується 111 фондів. 

Архівний відділ Знам’янської міської ради звітує перед Державним архівом 

Кіровоградської області щоквартально та щорічно. 

 



 

 

 

За І півріччя 2014 року архівним відділом проведена наступна робота: 

 на виконання  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 

травня 2014 року № 162-р « Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

збереженості архівних документів  в області»  архівним відділом підготовлено  

розпорядження за підписом заступника міського голови від 25 червня 2014 року 

№ 119 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення збереженості архівних 

документів  в м. Знам’янка»; 

 відділом здійснено перекартонування  документів постійного строку зберігання, 

оновлення ярликів фондів; 

 за I півріччя 2014 року надійшло 244 справи з фондів постійного строку   

зберігання та 36 справ з кадрових питань (особового складу); 

 проведено 2 експертні комісії архівного відділу міської ради,  на яких погоджено 

описи справ постійного зберігання; описи справ з кадрових питань (особового 

складу); акти про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду; номенклатури справ; 

 всього затверджено: 

3  номенклатури: сп. №1 – ( Знам’янська казначейська служба, Знам’янський 

професійний ліцей, Знам’янський міськрайонний відділ статистики); 

1 номенклатура: сп. №2 - (Знам’янське міське комунальне підприємство 

«Ринокторгсервіс»); 

 в приміщенні архівного відділу міської ради підготовлено  виставку фото-

документів: «До Дня пам’яті воїнів-афганців Знам’янщини», на базі 

краєзнавчого музею архівним відділом підготовлено спільну з працівниками 

музею виставку «Шляхами слави партизанської»; 

 підготовлена  стаття в міську газету «Знам’янські вісті» - «Шляхами слави 

партизанської», також розміщена на сайті міської ради; 

 в читальному залі архівного відділу міської ради за І півріччя 2014 року  

працювало 5 користувачів; 

 обладнаний  інформаційний куточок, в якому вказано  перелік ліквідованих  

установ, документи з особового складу, які зберігаються в архівному відділі 

міської ради;   

 за І півріччя 2014 року  архівним відділом міської ради видано 118 довідок 

соціально - правового характеру (призначення пенсії за віком); тематичних - 61 

довідка (про надання земельних ділянок; архівні виписи), загальна кількість 

виданих довідок становить 179 одиниць; 

 керівникам підприємств та установ м. Знам’янка було надіслано листи про 

вжиття необхідних заходів щодо забезпечення збереженості архівних 

документів. Станом на 01.09.2014 року лише Знам’янський професійний ліцей 

повідомив архів про виконання даного завдання. 

Питанню організації роботи щодо покращення стану архівної справи приділяється  увага 

керівників більшості  установ, організацій, підприємств міста. Документів, які зберігаються в 

установах понад встановлені строки немає. 

Враховуючи назване,  керуючись ст.ст.32, 40   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

                                                       

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію начальника архівного відділу Знам’янської міської ради Гребенюк 

О.С. про стан архівної справи та діловодства  в архівному відділі міської ради за І 

півріччя 2014 року взяти до відома. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності міста приділяти належну увагу щодо повноти та  своєчасності передачі 

до архівного відділу міської ради архівних документів. 



 

 

 

3. Виконавчому комітету за участю фінансово – господарського відділу  

міськвиконкому при підготовці проектів  місцевих бюджетів на наступні роки 

враховувати необхідність фінансування невідкладних заходів, спрямованих на 

дотримання нормативних вимог до матеріально-технічної бази архівного відділу 

міської ради. 

4. Архівному відділу міської ради вживати невідкладні заходи з приведення у 

відповідність до нормативних вимог архівних приміщень, засобів і режимів 

зберігання архівних документів, проводити роботу з питань приймання, 

оброблення та подальшого збереження архівних документів в місті. 

5. Контроль за виконанням даного рішення на керуючу справами міськвиконкому 

(секретаря ) Меренкову Л.І. 

 

 

 

 

                               Міський голова                                       І.Крижановський 

 


