
 

 

 

        

                      

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого  2014 року       № 408 

смт. Голованівськ 
 

 

Про перейменування Трудового архіву 

Голованівського району в Об’єднаний 

Трудовий архів селищних, сільських 

рад Голованівського району 

 

 

 Відповідно до статті 29 Закону України «Про національний архівний 

фонд та архівні установи»,  з метою забезпечення зберігання документів з 

особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що 

розташовані на відповідній території, або ліквідованих підприємств, установ 

та організацій,  якісного задоволення конституційних потреб громадян та 

отримання інформації, на підставі пункту 2 статті 10, пункту 7 статті 16, 

підпункту 10 пункту а)  статті 38, частини другої статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 05 липня 2012 

року № 5068-УІ «Про внесення змін до Закону України «Про національний 

архівний фонд та архівні установи», враховуючи рішення сільських, 

селищних рад про делегування Голованівській районній раді повноважень 

щодо зберігання  архівних документів, що не належать до Національного 

архівного фонду, та коштів з селищних, сільських бюджетів на їх зберігання , 

згідно з рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансової діяльності, ефективного використання майна, приватизації та 

соціально-економічного розвитку, 

 

районна рада 

В И Р I Ш И Л А: 

 

 

 



1. Перейменувати Трудовий архів Голованівського району в Об’єднаний 

Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського району. 

 

2. Внести зміни до рішення районної ради від 26 грудня 2003 року № 196              

«Про створення Трудового архіву Голованівського району» виклавши в 

новій редакції назву установи. 

 

3. Затвердити  Положення про Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району (додається). 

 

4. Призначити Настенко Оксану Борисівну завідувачем Об’єднаного 

Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району. 

 

5. Доручити голові районної ради підписати контракт з Настенко О.Б.про 

наймання її на посаду завідувача Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад Голованівського району терміном на 3 роки. 

 

6. Завідувачу Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району Настенко О.Б. вжити заходів щодо проведення 

усіх необхідних дій з державної реєстрації, пов’язаних із змінами 

внесеними до Положення про Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району та перейменуванням Трудового 

архіву Голованівського району. 

 

7. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради питань бюджету, фінансової діяльності, ефективного 

використання майна, приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської   

районної ради 

                 від 28 лютого 2014 року №408 

 

Положення 
про Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району 

 

1. Об’єднаний Трудовий архів селищних , сільських рад   

Голованівського району – комунальна організація, яка створюється  для 

централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у 

процесі документування службових трудових або інших правовідносин 

юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до 

Національного архівного фонду , відповідно до підпункту 10 пункту “а” 

частини першої статті 38 закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та статті 29 Закону України “Про національний архівний фонд та 

архівні установи”. 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   Голованівського 

району створюється за рішенням Голованівської районної ради. 

2. Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   

Голованівського району утримується за рахунок коштів бюджетів сільських, 

селищних рад.  

Об”єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   Голованівського  

району знаходиться в комунальній власності, повноваження щодо управління 

діяльністю Об’єднаного трудового архіву селищних, сільських рад  

Голованівського району здійснює районна рада.  

3. У своїй  діяльності  Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських 

рад   Голованівського району керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями і 

розпорядженнями  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого  

самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

            З питань організації і методики ведення архівної справи Об’єднаний 

трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського району керується 

наказами, рішеннями  та методичними рекомендаціями Державної архівної 

служби  України, державної адміністрації , районної ради , архівного відділу 

районної державної адміністрації . 

            4. Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   

Голованівського району працює відповідно до річного плану, який 

затверджує голова районної ради  та звітує перед сесією про проведену 

роботу. Примірник річного  плану та звіту про його виконання надається 

районній раді та архівному відділу районної державної адміністрації. 



            5. Службові обов’язки завідувача Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад  Голованівського району визначаються посадовою 

інструкцією, що затверджується  головою районної ради.  

               Службові обов”язки працівникам  Об’єднаного Трудового архіву  

визначає та затвержує завідувач Об”єднаного Трудового архіву селищних, 

сільських рад Голованівського району. 

       6. Основними завданнями Об’єднаного Трудового архіву селищних, 

сільських рад Голованівського району є: 

виявлення та включення до джерел комплектування документами, за 

погодженням з  архівним відділом райдержадміністрації , підприємств, 

установ і організацій незалежно від форм  власності, що розташовані на 

території району; 

 зберігання відповідно до умов, визначених  Державною архівною 

службою України, документів з особового складу та документів тимчасового 

зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 

та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих 

підприємств, установ та організацій, що  діяли (були зареєстровані) на 

території району; 

приймання від підприємств, установ і організацій –джерел 

комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-

господарської діяльності та інших документів, строки зберігання  яких не 

закінчилися;  

науково-технічне опрацювання та описування документів, що 

надійшли на зберігання, згідно з правилами Державної архівної служби 

України; 

облік  документів, що зберігаються, створення для них необхідного 

наукового і довідкового апарату, зокрема, із застосуванням персональних 

комп’ютерів; 

організація користування документами у службових, соціально-

правових наукових та інших цілях, видача в установленому Державною 

архівною службою України порядку, довідок, копій та витягів з документів, 

що знаходяться на зберіганні юридичним особам та громадянам; 

проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на 

зберіганні, подання на затвердження експертної комісії (ЕК) архівного 

сектору районної державної адміністрації описів  справ тимчасового 

зберігання,  з особового складу підприємств, установ і організацій - джерел 

комплектування та актів про виділення до знищення справ, строки зберігання 

яких закінчилися; 

участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників ділових, 

архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і 

організацій –джерел комплектування. 

             7. Для виконання покладених на Об’єднаний Трудовий архів 

селищних, сільських рад   Голованівського  району завдань йому надається 

право: 



одержувати від підприємств, установ  і організацій – джерел 

комплектування  документів згідно із затвердженими номенклатурами справ; 

одержувати  від підрозділів районної державної адміністрації, 

виконкомів сільських, селищних рад, підприємств, установ і організацій – 

джерел комплектування відомості, необхідні для роботи; 

інформувати керівництво районної ради про стан зберігання 

документів підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та 

вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи; 

          надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям – 

джерелам комплектування з питань, що входять до компетенції Об’єднаного 

Трудового архіву селищних, сільських рад  Голованівського району; 

          брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них 

описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу 

підприємств, установ і організацій –джерел комплектування Об’єднаного 

Трудового архіву селищної, сільських рад Голованівського району  та актів 

про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких 

закінчилися; 

брати участь у засіданнях ЕК, нарадах , які проводить районна рада, 

архівний відділ районної державної адміністрації, в разі розгляду на них 

питань роботи з документами; 

          8. Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   

Голованівського  району очолює завідувач, який призначається на посаду та 

звільняється з посади сесією районної ради. 

           9. Завідувач Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад   

Голованівського району: 

організує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання 

покладених на архів завдань; 

вирішує відповідно до законодавства питання про доступ працівників  

підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших 

користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; 

проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належить до 

компетенції архіву; 

представляє архів з усіх питань, пов’язаних  з його діяльністю. 

           10. Штатний розклад Об’єднаного Трудового архіву селищних, 

сільських рад  Голованівського району затверджує  районна рада з 

урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості справ 

документів, що знаходяться на зберіганні, обсягів довідкової роботи. 

          11. Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   

Голованівського району  є юридичною особою, має власну печатку із своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи і бланки, рахунок у 

банку. Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   

Голованівського району  є неприбутковою організацією. 

          12. Об’єднаний Трудовий архів селищних ,сільських рад   

Голованівського району здійснює оперативний і бухгалтерський  облік 

результатів своєї праці, складає статистичну інформацію, а також надає 



відповідно до вимог Закону фінансову звітність, щодо своєї господарської 

діяльності, інші дані, визначені Законом. 

          13.Припинення діяльності Об’єднаного Трудового архіву селищних, 

сільських рад  Голованівського району здійснюється шляхом його ліквідації 

за рішенням районної ради, а у випадках, передбачених Законом за рішенням 

суду. 

          14.Ліквідація Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад   

Голованівського району здійснюється у відповідності до діючого 

законодавства. 

           15.Майно та кошти, що залишилися після передбачених 

законодавством розрахунків передаються районній раді. 

           16. Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад   

Голованівського району вважається ліквідованим з моменту внесення про це 

запису в єдиний державний реєстр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


