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Керуючись статтями 29, 34 та 37 Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи»,  статтею 43 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», заслухавши та обговоривши 

інформацію  про виконання районної Програми «Про створення соціально-

економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад Голованівського району на 2020 рік»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Інформацію завідувача Об’єднаного Трудового архіву селищних, 

сільських рад Голованівського району О.Ярової  про виконання районної 

Програми «Про створення соціально-економічних умов для реалізації 

діяльності Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2020  рік» взяти до відома (додається). 

 
 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
 

Про виконання районної Програми 

«Про створення соціально-

економічних умов для реалізації 

діяльності Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2020  

рік»  



        

        Додаток   

        до рішенням Голованівської  

        районної ради 

        29 квітня 2021 року № 51 

 

 
Інформація  

про виконання районної Програми «Про створення соціально-економічних  

умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву селищних,  

сільських рад Голованівського району на 2020  рік» 

 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського району - 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського району (далі 

Трудовий архів) – комунальна організація, створена для централізованого тимчасового 

зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших 

архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (архівні 

документи), відповідно до  п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 29,34 та 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи»,   рішення сесії Голованівської районної ради від 26 грудня 2003 року №196 

«Про створення Трудового архіву Голованівського району», який розпочав свою 

діяльність у січні 2004 року. 

 

Рішенням сесії Голованівської районної ради від 28 лютого 2014 року №408 (із змінами 

внесеними рішенням сесії  Голованівської районної ради від 11 листопада 2016 року 

№117) затверджено Положення про Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад 

Голованівського району, яке розроблене згідно Типового положення про архівну установу 

сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших архівних 

документів, що не належать до Національного архівного фонду затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 2 червня 2014 року №864/5.  

 

Трудовий архів є юридичною особою публічного права, утримується за рахунок коштів  

бюджетів селищних, сільських рад, повноваження щодо управління його діяльністю 

здійснюється районною радою. 

 

Трудовий архів розташований у орендованому окремому двоповерховому будинку 

(будинок готельного типу переобладнаний під адміністративне приміщення) з 

централізованим водяним опаленням по вул.Соборна, 48, забезпечений телефонним 

зв’язком, інтернетмережею з електронною поштою, комп’ютерним обладнанням, 

меблями; вентиляція повітря природна, доосвітлення – електричними лампами в плафонах 

закритого типу; на першому поверсі винесений за межі сховища загальний вимикач, а 

також перший поверх обладнано автоматичною сигналізацією та системою оповіщення на 

пульт центрального спостереження у м.Кропивницьку, технічне обслуговування якої 

щомісячно проводиться спеціалістом ТОВ «Пожежно-техногенна безпека»; два 

архівосховища загальною площею 56 кв.м. розміщені на першому та другому поверхах, 

які завантажені на 100%; наявне  стелажне обладнання, на яких розміщені  не 

закартоновані документи  (у в’язках), у зв’язку з різними розмірами справ; санітарно-

гігієнічний режим дотримується, проводиться знепилення стелажного обладнання 



пилососом та вологе прибирання приміщення, ведеться контроль щодо профілактики 

появи (знешкодження) шкідників (гризунів, комах);  здійснюється контроль 

температурно-вологісного режиму за допомогою електронних гігрометрів. 

 

До штатного розпису Трудового архіву включено посади завідувача, архівіста І і ІІ 

категорії та 0,5 штатної одиниці головного  бухгалтера.  

 

Трудовий архів забезпечує прийом, зберігання, облік та охорону документів 

довгострокового зберігання (75 років) з кадрових питань (особового складу) ліквідованих 

підприємств, установ, організацій, а також виконує запити соціально-правового характеру 

на безоплатній основі. 

 

Протягом 2020 року було прийнято на зберігання у Трудовий архів документи 

довгострокового зберігання СВК «Хлібороб» (колгосп ім.Щорса) с.Наливайка 

Голованівський район Кіровоградська область за 1944 – 1999 роки у кількості 334 одиниці 

зберігання. 

 

Станом на 1 грудня 2020 року у Трудовому архіві зберігається 16 182 справи від 110 

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

використання при виконанні запитів соціально-правового характеру відповідно до вимог 

чинного законодавства, для забезпечення законних прав та інтересів громадян. Послугами 

архіву користуються жителі району і практично всіх районів області, областей України та 

Російської Федерації. 

 

У звітному 2020 році  Трудовим архівом у роботі із зверненнями громадян на особистому 

прийомі було прийнято 276 заяви, отримано поштою (електрона пошта) від фізичних і 

юридичних осіб 118 листів (запит), які опрацьовано згідно Класифікатора звернень 

громадян і виконано     540 довідок соціально-правового характеру, з них 4 довідки  для 

призначення пенсій на пільгових умовах. 

 

На утримання Трудового архіву та забезпечення умов роботи працівників архіву згідно 

Програми було заплановано та фактично використано: 

 

№ 

З/п 

Найменування 2020 рік 

( грн.) 

1 Заплановано 434 100,00 

2 Фактично використано: 414 400,00 

 в тому числі:  

- заробітна плата 283 986,99 

- нарахування 67 009,51 

3 Придбання  предметів постачання 

і матеріалів 

8 000,00 

4 Оплата інших послуг та інших 

видатків 

24 103,50 

5 Видатки на відрядження - 

6 Оплата електроенергії 10 300,00 

7 Оплата інших енергоносіїв 21 000,00 

Районну Програму «Про створення соціально-економічних умов для реалізації 

діяльності Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського 

району на 2020  рік» виконано. 



 

 
 


