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ПАСПОРТ 

 

Програми розвитку архівної справи в Чугуївському районі  

на 2020-2021 роки 

 

1.  Ініціатор розроблення 

Програми  

Чугуївська районна державна 

адміністрація Харківської області  

 

2.  Нормативно-правові акти, 

що стали підставою для 

розроблення Програми 

 

Закон України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» 

3.  Розробник Програми  Архівний відділ Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області  

 

4.  Відповідальний виконавець 

Програми  

Архівний відділ Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області 

 

5.  Учасники Програми Архівний відділ Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області 

 

6.  Термін реалізації Програми  2020-2021 роки  

 

7.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

150,0 тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

 

Програму розвитку архівної справи в Чугуївському районі                            

на 2020-2021 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи» та з метою здійснення 

заходів, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку 

архівної справи у Чугуївському районі. 

Прийняття Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної політики 

і стратегії держави, спрямованих на створення й підтримання належних умов 

для гарантованого довічного зберігання документів Національного архівного 

фонду України, що мають місцеве значення, у яких знайшли відображення усі 

сторони соціально-економічного та культурного життя Чугуївського району 

періоду 1943-2020 років, та створення сприятливих умов для забезпечення 

якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються до Архівного 

відділу Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області                

(далі – архівний відділ). 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програма 

 

Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства                  

на території Чугуївського району забезпечує архівний відділ. Одним                               

з основних завдань архівного відділу є внесення до Національного архівного 

фонду (далі – НАФ) архівних документів, що мають місцеве значення, ведення 

їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться. 

Відповідно до законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи архівний відділ здійснює приймання документів НАФ від юридичних 

осіб-джерел комплектування щорічно після закінчення граничних строків їх 

зберігання в архівах підприємств, установ та організацій. Також                                   

в обов’язковому порядку здійснюється приймання документів НАФ у разі 

ліквідації юридичної особи та документів виборчих комісій після офіційного 

оприлюднення результатів виборів. 

Забезпечено приймання документів НАФ сільських, селищних рад, що 

реорганізувались відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад». 

Станом на 01.01.2020 в архівному відділі зберігається понад 35000 од. зб. 

за 1943-2020 роки. В середньому щорічно (за попередні 2 роки) надходить               

на зберігання понад 1600 справ управлінської документації, станом                             

на 25.06.2020 прийнято на зберігання 668 справ.  

Забезпечити збереженість цих документів – першочергове завдання, 

виконання якого залежить від стану матеріально-технічного забезпечення 

архівного відділу. 

За документами архівного відділу здійснюється інформаційне 

забезпечення користувачів за їх запитами, експонування документів на 

виставках; оприлюднення відомостей, що в них містяться, тощо. 



У подальшому прогнозується збільшення кількості документів, що 

надходитимуть на зберігання до архівного відділу, у зв’язку з реформуванням 

місцевого самоврядування та територіальною організацією влади в Україні. 

Актуальним питанням діяльності архівного відділу є дотримання основних 

вимог до умов зберігання документів НАФ з метою виконання завдань                       

та функцій, покладених на нього. 

Станом на 25.06.2020 в архівному відділі є потреба у придбанні засобів для 

зберігання документів: металеві стелажі та шафи, картонні коробки (понад    

3500 справ зберігаються у в’язках).  

Приміщення архівного відділу (робочі кабінети та два сховища) обладнано 

системою пожежної сигналізації, але обслуговування її не здійснюється.                      

З метою дотримання вимог до протипожежного режиму необхідно провести 

ремонт пожежної сигналізації у приміщеннях, де її встановлено,                                 

та встановлення у сховищах, які нею не обладнано.   

Реалізація Програми надасть змогу забезпечити виконання визначених 

завдань та провадити ефективну політику у сфері архівної справи на місцевому 

рівні. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення 

гарантованого довічного зберігання документів НАФ, що мають місцеве 

значення, та їх всебічного використання. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми 

 

Зазначені у Програмі проблеми можна вирішити шляхом проведення 

комплексу першочергових заходів, спрямованих на дотримання вимог до умов 

зберігання документів НАФ відповідно до законодавства.  

Виконання проблемних заходів дозволить створити умови для:  

– гарантованого зберігання архівних документів; 

– задоволення у необхідних обсягах потреб громадян, суспільства, держави 

в інформації. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених в районному бюджеті, виходячи з його реальних 

можливостей, бюджетах об’єднаних територіальних громад, сільських                         

та селищних радах, а також інших джерел, не заборонених законодавством.   

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми складає 150,0 тис. грн. 

Термін реалізації Програми: 2020-2021 роки. 

 

 

 

 

 

 



5. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

(тис. грн) 

Витрати на виконання Програми  

за роками (тис. грн) 

Усього витрат  

на виконання 

Програми  

(тис. грн) 
2020 2021 

районний бюджет, 

бюджети об’єдна-

них територіаль-

них громад, сіль-

ських та селищ-

них рад, інші дже-

рела, не забороне-

ні законодавством 

95,0 55,0 150,0 

 

6. Координація роботи та контроль за виконанням Програми 

 

Загальну координацію роботи щодо реалізації заходів Програми здійснює 

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області, поточну 

координацію – архівний відділ. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Чугуївська районна рада 

Харківської області. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання 

Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством 

України.  

 

7. Напрями діяльності та заходи  

 
№ 

з/п 

Перелік заходів Відпові-

дальні  

виконавці 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн,  

у тому числі за роками: 

Голов- 

ний 

розпо-

рядник 

бюджет-

них 

коштів  

Очіку-ваний 

результат 

усього 

(тис. 

грн) 

2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Обладнання 

приміщень системою 

пожежної 

сигналізації, у тому 

числі її 

обслуговування, та 

вогнегасниками    

архівний 

відділ 

20,0 15,0 5,0 архівний 

відділ 

Дотримання 

вимог до 

умов збері-

гання доку-

ментів НАФ 

відповідно 

до законо-

давства 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Придбання 

картонних коробок 

(картонажів) для 

розміщення 

документів у них 

архівний 

відділ 

40,0 20,0 20,0  Дотримання 

вимог 

до умов 

зберігання 

документів 

НАФ 

відповідно 

до законо-

давства 

2.  Придбання та 

встановлення 

стаціонарних 

металевих стелажів 

та шаф  

у приміщеннях 

архівний 

відділ 

90,0 60,0 30,0 архівний 

відділ 

Дотримання 

вимог 

до умов 

зберігання 

документів 

НАФ 

відповідно 

до законо-

давства 

 Всього (тис. грн)            150,0 95,0 55,0   

 

 

 

Заступник голови  

районної ради                                                                        І. Ковтун 

 


