
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18 грудня  2020 року                                   №  28 

смт Голованівськ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.13 Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» (зі змінами та доповненнями), 

розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп 

«Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей 

України»  та з метою створення належних умов у  Об’єднаному Трудовому 

архіві селищних, сільських рад Голованівського району для  прийому і 

централізованого збереження документів довгострокового зберігання 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та 

підпорядкування, ліквідованих без правонаступників, що діяли на території 

Голованівської і Побузької селищних та Перегонівської сільської рад ,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму діяльності та утримання Об’єднаного 

Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 2021 

рік, (додається).  

 

2. Під час  формування районного бюджету  на 2021 рік  передбачити 

кошти на реалізацію заходів  програми. 

Про затвердження  Програми  

діяльності та утримання 

Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2021 рік 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

 програми  діяльності та утримання Об’єднаного Трудового  

архіву селищних, сільських  рад Голованівського району на 2021 рік 

 

1 Програма затверджена: 

рішенням районної ради 

від 18 грудня 2020 року 

№28 

2 Ініціатор розробки Програми Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району 

3 Розробник Програми Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району  

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району 

5 Учасники програми Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району 

6 Термін реалізації Програми 2021 рік 

7 Перелік бюджетів, які беруть  

участь у виконанні Програми 

Районний бюджет, бюджет місцевого 

самоврядування. 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, усього, 

у тому числі кошти бюджету 

місцевого самоврядування 

    

   530,9 тис.грн. 

 

 

   530,9 тис.грн. 

  

 

 
 

 

            

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

          

         рішення Голованівської  

                                                                                                          районної ради 

         від  18 грудня 2020 року  

         №28 

 

 

 ПРОГРАМА 

діяльності та утримання Об’єднаного Трудового архіву  

селищних, сільських рад Голованівського району на 2021 рік 
 

І. Загальна частина 

 

 Програма розроблена відповідно до  Конституції України, ст.13 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (зі змінами 

та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп 

«Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей 

України», Положення про Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських 

рад Голованівського району, Правил роботи архівних підрозділів, органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій.      

 

 Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної 

сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов’язані  з 

нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами 

архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться. 

 

 У Об’єднаному Трудовому архіві селищних, сільських рад 

Голованівського району   на даний час зберігається 16182 справи від 110 

установ різних форм власності за період 1944 – 2020 роки, необхідних для 

подальшого використання при виконанні запитів соціально – правового 

характеру відповідно до вимог чинного законодавства, законних прав та 

інтересів громадян.  

 

ІІ. Мета та основні завдання 

 

1. Забезпечення обліку, збереження і охорони документів  

довгострокового зберігання підприємств, установ і організацій, що діяли на 

території Голованівської і Побузької селищних та Перегонівської сільської 

рад  та ліквідувались без правонаступників. 

 

2. Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам в 

установленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що 

перебувають на зберіганні у Об’єднаному Трудовому архіві селищних, 

сільських рад Голованівського району. 



3. Надання методичної і практичної допомоги установам, 

підприємствам і організаціям в упорядкуванні відповідних документів та 

підготовці їх до передачі на зберігання до Трудового архіву. 

 

4. Створення належних умов гарантованого зберігання та користування 

документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях. 

Програма розрахована на 2021 рік і покликана стимулювати діяльність 

Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського 

району щодо поліпшення фізичного стану документів та умов їх зберігання 

та використання. 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення 

 

          Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах 

коштів, передбачених у районному бюджеті, як субвенцій з місцевих 

бюджетів Голованівської і Побузької селищних та Перегонівської сільської 

рад. 

         Термін реалізації Програми до 01 січня 2022 року. 

         Прогнозований обсяг фінансування завдань Програми становить 530,9 

тис. грн.   

         Розрахунок вартості окремих завдань визначається окремими 

кошторисами в              залежності від нагальних потреб. 

 

ІV. Очікувані результати 

 

            Виконання Програми дасть змогу: 

           зміцнити матеріально-технічну базу Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад Голованівського району  та поліпшити умови 

роботи працівників; 

задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і 

держави в інформації. 

 

V. Координація роботи і контроль  

за виконанням Програми 

 

           Координація роботи і контроль за виконанням Програми здійснює 

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, 

ефективного використання майна та соціально-економічного розвитку, а  

також Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського 

району. 

 

           Основним напрямком контролю за реалізацією заходів Програми є 

щорічний аналіз стану виконання Програми Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад  Голованівського району. 
                                                                                                     

 



Додаток  

до  Програми  діяльності та 

утримання Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2021 рік 

від 18 грудня 2020 року  №28 

 

 

План 

заходів щодо діяльності та утримання  

Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад  

Голованівського району на 2021 рік (тисяч грн.) 
 

 

Найменування 

заходу 

Відпов. 

за вик. 

2021 Місцев. 

бюджет 

1 2 3 4 

1.Утримання апарату  

Трудового архіву 

Голованівського району: 

 530,9 530,9 

1.1.Заробітна плата  375,0 375,0 

1.2.Нарахування на заробітну  

    плату 

 89,0 89,0 

1.3.Придбання  предметів 

постачання і матеріалів 

 6,0 6,0 

 

1.4.Оплата інших послуг та 

інших видатків 

 25,9 25,9 

1.5.Видатки на відрядження  1,0 1,0 

1.6.Оплата електроенергії  11,0 11,0 

1.7. Оплата інших енергоносіїв  23,0 23,0 

Разом:  530,9 530,9 

 

 

 

 
 


