
ПРОЕКТ

             

Про  внесення  змін  до   наказу

архівного  відділу  Чугуївської

районної державної адміністрації

від  27  жовтня  2014  року  №  06

«Про  затвердження  Порядку

доступу до  приміщень  архівного

відділу  Чугуївської  районної

державної адміністрації»

З метою упорядкування нормативно-правових актів Архівного відділу

Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської  області  у  зв’язку

зі  змінами  в  структурі  Архівного  відділу  Чугуївської  районної  державної

адміністрації Харківської області, враховуючи Положення про Архівний відділ

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області, затверджене

розпорядженням  голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації

Харківської області від 15 листопада 2017 року № 386, керуючись статтями 6,

41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1.  У заголовку та тексті  наказу архівного відділу Чугуївської  районної

державної  адміністрації  від  27  жовтня  2014  року  №  06  «Про  затвердження

Порядку  доступу  до  приміщень  архівного  відділу  Чугуївської  районної
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державної  адміністрації», зареєстрованому  в  Чугуївському  міськрайонному

управлінні  юстиції  Харківської  області  14  листопада  2014 року  за  № 4/102,

слова  «архівний відділ  Чугуївської  районної  державної  адміністрації»  у  всіх

відмінках замінити словами «Архівний відділ Чугуївської районної державної

адміністрації Харківської області» у відповідних відмінках. 

2.  Внести  до  Порядку  доступу  до  приміщень  архівного  відділу

Чугуївської районної державної адміністрації, затвердженого наказом архівного

відділу Чугуївської районної державної адміністрації від 27 жовтня 2014 року

№  06,  зареєстрованого  в  Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції

Харківської області 14 листопада 2014 року за № 4/102 (далі – Порядок), такі

зміни:

 

1) пункт 1 розділу ІІ Порядку викласти в такій редакції: 

«1.  Доступ  до  приміщень  архівного  відділу  здійснюється  за

пред’явленням  особою  документа,  що  дає  право  на  вхід  до  приміщень

архівного відділу»;

2) абзац другий пункту 4 розділу ІІ Порядку викласти в такій редакції: 

«працівники  державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування,

підприємств,  установ  і  організацій,  що  перебувають  у  зоні  комплектування

архівного відділу»;

абзац третій виключити.

У  зв’язку  з  цим  абзаци  четвертий-сьомий  вважати  відповідно

абзацами  третім-шостим;

3)  у заголовку  та  тексті  Порядку  слова «архівного  відділу Чугуївської

районної  державної  адміністрації»  замінити  словами  «Архівного  відділу

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області»;
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4)  у  тексті  Порядку  слова  «спеціаліст  1  категорії»  у  всіх  відмінках

замінити словом «працівник» у відповідних відмінках.

3.  У  Додатках  1-5  до  Порядку  слова  «архівний  відділ  Чугуївської

районної  державної  адміністрації»  замінити  словами  «Архівний  відділ

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області».

4.  Цей  наказ  набуває  чинності  з  дня  його  офіційного  опублікування

в інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини». 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Архівного відділу                                                          О.О. Савінова


