
чугутвськА РАйоннА двРжАвнА Адм{н]стРАц[я

хАРк1всько| оБлАст|

РозпоРяд)квння

2/х:огтаса "2гз ас ч' ./
({угу|в !{у ./ 7'

[1ро затвердження ||олох<ення
про арх!вний в1дд1л 9угу?всько?

район но| дерх{авно| адм! н1страц|]

Б1дпов|дно до статей 6, 44 3акону ]/кра|ни <[[ро м|сцев| державн!
адм!н|страц||>, постанови (аб|нету й1н1стр|в 9кра!ни в1д 18.04.2012 р. )хгэ 606

.||ро затверд)кення рекомендац|йних перел1к1в структурних п|дрозд1л|в

обласно|, 1(и|всько| та €евастопольсько| м|сько|, районно?, районно] в мм. 1{иев!

та €евастопол1 дер)кавних адм1н|страц1й> (!з зм1нами), [ипового положення про

арх|вний в1дд|л районно|, районно] у м1ст1 (исв1 ! €евастопол1 дерх<авно?

адм|н|страц|?' затвердженого постаново}о 1{аб1нету й1н1стр|в !кра|ни в1д

25.10.2002 р. ]\ч |616 (1з зм|нами), Регламенту 9угу|всько| районно| дерхсавно]

адм1н1страц1|, затвердя{еного розпоряд)кенням голови районно| дер>кавно|

адм1н1страц|| в|д 20.02.2012 р.]\, 141, Ёастанови з якост1 районно? деря<авно|

адм|н!страц||, затверАх<ено| розг{орядя{енням голови районно| дер>кавно|

адм1н|страш|| в|д 01.06.2009 р. }\з 354:
1. 3атвер дити |[олоя<ення г1ро арх|вний в1дд|л 9угу{всько? районно|

дерх{авно] адм1н|страц|? (Аолаеться).
2. Розпоряд)кення голови районно? дерх{авно{ адм|н|страц1|

в\д 27.04.201п2 р. )Ф 330 к[{ро затверд)кення |[олох<ення про арх1вний в|дд|л

районно| державно{ адм1н|страц||> визнати таким' що Рратив чинн1сть.

| олова районно[ держсавно[
адм!н!страц![ в.в. лоБойчшнко
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1. АРх|вний в1ддтл чугутвськот рдйонно] дввжавно|
Адм!н!стгнщ[ (д''| - в|дд1л) с структурним п|дрозд|лом районно| дерх<авно?

адм|н1страц!|, що утвор}осться голово}о районно| дер)кавно] адм1н1страц||,

п|дзв1тний | п|дконщольний голов| районно| дер}(авно|' адм!н|страц1|,

дер)кавному арх1ву {,арк1всько| област| та )/крлер;карх1ву.

2. Б|дд1л у сво|й д|яльност| керусться 1(онституп!сго !кра|ни, законами

!кра|ни, актами |{резидента }кра|ни та (аб1нету Р1|н|стр|в !кра|ни, наказами

й1н'госту та !крлерх<арх1ву, розпорядженнями гол1в обласно] та районно{
дер}(авних адм1н!страц!й, наказами директора {ержавного арх1ву !,арк|всько|

област1, Регламентом районно| державно] адм|н|страц||, Ёастаново}о з якост!

районно| дер}(авно] адм|н|сщац||' а такоя{ положенням про в|дд!л.

3. Фсновними завдат1нями в|дд|лу е:

3.1. Реал!зац|я деря{авно] пол|тики у сфер1 арх!вно| справи 1 д|ловодства,
зд1йснення управл]ння арх1вното справо1о 1 д|ловодством на територ|| району.

з.2. (оорАинаш1я д|яльност1 орган|в державно| влади' п|дприсмств,

установ та орган1зац|й ус1х ф'р' власнос{1 у питаннях арх1вно? справи !

д1ловодства.
3.3. Бнесення до Ёац1она]1ьного арх|вного фо"ду арх1вних документ!в,

що ма}оть м|сцеве значення' ведення ]х обл|ку, збер1гання та використання
в1домостей, що в них м|стяться.

з.4. 3д1йснення контролто за д|яльн1стто арх1вних установ | служб

д|ловодства, забезпечення додеря{ання законодавства про Бац|ональний арх|вний

фо,д та арх|вн! установи.

4. Б|дд1л в1дпов1дно до покладених на нього завдань:

4.1. €кладас 1 3а погодх(енням з дер)кавним арх|вом )(арк!всько] област|

подае для затвердження в установленому порядку проекти дер)кавних ц|льових
програм:, затвердя{уе плани розвитку арх1вно| справи в район1, забезпенус }х

виконання.
4.2.3а6езпечуе збер|гання, обл1к 1 охорону:

а) документ|в Ёац1она]1ьного арх1вного фонду, переданих в1дд|лу органами

дерх{авно| влади, п|дприсмствами' установами та орган|зац1ями незапежно в|д

форми власност1 та об'сднаннями щомадян, як| д|тоть (д1яли) на територ!|

району;
б) документ|в особового поход}кення;
в) фотодокумент1в та ауд!ов1зуальних документ1в, що ма1оть значення для
вивчення 1стор1| району;
г) друкованих' |лгостративних та 1нтпих матер|ал1Б, 1!Ф використову}оться для

дов|дково-! нформац|йно| роботи;
д) обл|кових документ|в | дов1дкового аларату до них.
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4.3. Фрган1зовус роботу, пов'язану з внесенням проф!льних документ!в
до Ёац1онального арх1вного фо"ду або вилученням документ!в з нього
неза_т1е)кно в|д м1сця збер!гання | форми власност1 на них.

4.4. |фоводить в установленому порядку обл|к, обстехсення та анал|з

д1яльност| арх1вних установ' як1 створен| на територ1| району. незалехсно в|д

форми власност1 та п|дпорядкування.
4.5. 1нформус дертсавний арх1в )(арк1всько? област1 про виявлення

арх1вних документ1в, що не маготь власника або власник яких нев!домий' а

тако)к про зд!йснення продах{у документ]в Ёац|онального арх1вного фонду з

мето}о реал1зац1| перева>кного права дер}(ави на ]х придбання.
4.6. [|одас районн1й дерхсавн1й адм|н1страц!| пропозиц|? щодо складу

орган|в деря{авно\ влади, п1дприсштств, установ та орган1зац!й району'
документи яких надходять на дер)кавне збер|гання.

4.7. ||ерев|ряс роботу арх|вних п!дрозд1л1в 1 служб д1ловодства в

органах дер)кавно1 влади, на п1дприсмствах' в установах та орган|зац|ях
нез€ш1ея{но в|д форми власност1 з метого зд|йснення контрол}о за дотриманням
строк1в збер|гання арх!вних документ|в, вимог щодо умов ]х збер1гання,

порядку ведення обл|ку та доступу до ни](3 н.1дас. зазначеним п1дрозд1лам !

слух<бам методичну допомоц в орган|зац1| д1ловодства та збер!ганн|

документ1в.
4.8. Бадас консультац1йно-методичну допомогу в орган1зац1] д!яльност|

арх1вно| установи для централ|зованого тимчасового збер!гання арх!вних

документ|в' нащомад)кених у процес1 документування слуясбових' трудових
або 1нтпих правов1дносин }оридичних 1 ф|зичних ос|б на в|дпов!дн!й територ1|

району, та 1нтпих арх1вних документ|в, що не на]1ежать до Ёац1онального
арх|вного фонду (трудового арх|ву).

4.9. Беде зведений обл1к арх1вних документ!в, що збер1гатоть органи

дер)*(авно\ влади, п1дприемства, установи та орган|зац1] району, пода€ налея<н|

в1домост| про ц1 документи дер}(авному арх1ву {арк1всько? област1.
4.10. [[ередае .{еря<авному арх1ву {арк1всько| област| у визначен| ним

терм!ни документи та дов1дковий аларат до них для пост|йного збер!гання.
4.11. €твортос | вдосконал}о€ дов1дковий аларат до документ!в

Ё{ац1онального арх!вного ф''ду.
4.|2. Бидае арх1вн| дов1дки, коп|| документ1в та 1нтпим 1шляхом

задовольня€ залити ф1зинних 1 }оридичних ос|б, переглядас в установленому
порядку р|тпення про обме}1(ення доступу до документ|в, забезпечус у раз1
виявлення в арх|вних документах недостов1рних в1домостей про особу на
вимогу ф|зинних ос|б долучення до арх1вних документ1в письмового
обгрунтованого спростування чи додаткових в1домостей про особу.

4.1з. Бивнае, узаг.ш1ьн:ос | потпир}ос досв|д роботи арх1вних установ.
4.14. Розробляс документац!го системи управл|ння як|стто, що

стосуеться д1яльност| в|дд|лу' вносить пропозиц|] щодо зм1н до не?. 3д|йснгос д1|

щодо забезпечення функц|онування системи управл|ння як|стто в|дд|лу.
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4.\5. Бере участь в1дпов1дно до компетенц1] в1дд|лу у забезпеченн|

в|дкритост1 влади' покращання надання районното дер)кавното адм1н|страц!ето

адм| н1 стративних послуг.
4.1 6. 3абезпечуе викон ання та мон!торинг процес1в системи управл|ння

я к!ст:о, розроблених в1дд|лом' в|дпов|дно до стандарт|в |5о900 1 -2009 .

4.17. Биконус |нтш| функш||, що виплива}оть з покладених на в!дд!л

завдань.
4.18. |{ередае у встановленому порядку та визначен1 строки до в1дд1лу

забезпечення доступу до публ1нно? 1нформац1| районно| державно] адм1н|страц|?

!нформац|то, яка в|дпов|дно до 3акону !кра?ни <[1ро доступ до публ!нно|

!нформац1Б с публ|нното, кр|м 1нформац|] з обмеженим доступом.

5. Б!дд|л мас право:

5.1. Фдер>кувати в установленому порядку в1д ]нгпих п1дрозд1л1в

районно| державно] адм|н1страц||, орган1в м1сцевого самоврядування'

п|дприсмств, установ та орган|зац1й неза-]1ея{но в|д форми власност]

|нформац1то, документи та 1нтп| матер1али, необх|дн1 для виконання покладених

на нього завдань. -'

5.2. Бимагати в|д }оридичних 1 ф|зинних ос|б, як1 ма}оть арх1вн1

документи,в|дчасу створення якихминуло понад 50 рок|в, або як| ма!оть нам1р

зд|йснити в|дну>кення, вивезення за ме>к| !кра|ни арх1вних документ1в,
г{роведення експер тизи ц|нност| таких документ1в.

5.3. 3вертатиоядо суду з позовом про позбавлення власника документ1в
Р{ац|онального арх1вного ф''ду, який не забезпечуе н€|чех{ну |х збере>кен|сть'

права власност1 на ц! документи.
5.4. |1орутпувати в установленому порядку |1ита|1ня про зупинення

д|яльност| арх|вних установ, що не забезпечу1оть збережен1сть документ1в
Ёац!онального арх1вного ф'*'ду.

5.5. |{ору1шувати в порядку' встановленому законодавством' литан|1я

про притягнення до в|дпов|дальност| прац|вник1в арх|вних установ,
користуван|в документами Ёац1онального арх|вного ф'*'ду та |нтпих ос|б,

винних у поруп.|енн| законодавства про Ёац|ональний арх|вний ф''д та арх|Ён!

установи, а тако)к про в|дтпкодуваъ|ня ними збитк|в, запод|яних власнику

документ|в Ёац1он€ш1ьного арх|вного фонду або уповноваэкен1й ним особ|.

5.6. €кликати наради з питань' що н€ш1е)кать до його компетенц||.

5.7 . Бносити пропозиц1| щодо вдоскона.т1ення системи управл|ння
як1стто та методик процес1в в|дд1лу та районно| дер}(авно| адм|н]страш1}

в|дпов1дно до стандарт|в 15о 9001-2009.

6. Б!дд|л у процес| виконання покладених на нього завдань взасмод!с з

|нгпими структурними п|дрозд|лами районно| дер)кавно? адм1н1страц||,

органами м|сцевого самоврядува+1ня' а тако}к п1дприемствами' установами'
орган|зац1ями та об'сднаннями громадян.
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[[рац1вники в|дд|лу ма}оть право для виконання покладених на них

слуя<бових обов'язк|в в|дв|дувати арх|вн| п|дрозд|ли 1 слркби д1ловодства

орга"|, дер)кавно| влади, п1дприсмств, установ та орган1зац1й незале>кно в1д

форми ,''."'.'| та об'сднань щомадян!, а такох( право доступу до ]х

!ойу'е''|,, за винятком тих' що зг|дно з 3аконодавством спец!ально

охороня}оться.

7. Б!дд1л очол}ое нача-]1ьник' який призначасться на посаду 1

зв1льнясться з посади голового районно| дерх(авно] адм|н1страц|? за поданням

кер|вника апарату районно| державно| адм|н1страц1|, за погодженням !з

заступником голови обласно| дер}(авно| адм|н|страш|{ та з директором

дер)кавного арх|ву )(арк|всько| област1.

8. Бачальник в|дд1лу:

8.1. 3д|йснтое кер|вництво д|яльн!стто в|дд|лу', несе персона]1ьну

в1дпов1дальн!сть за виконання покладених на в|дд|л завдань.

8.2. 3атверджус функц|ональн1 обов'язки прац1вник1в в!дд|лу.

8.3. Бида. у *"*'* свос| компетенц!| йакази, орган1зовуе | контролгос ?х

виконання.
8.4. Бносить пропозиц|т щодо вдоскон€ш1ення системи управл|ння як]стто

в арх|вному в|дд!л1 в|дпов|дно до стандарт1в |$Ф 9001-2009.
8.5. 3д1йснтос у в1дд|л| контроль за забезпеченням функц!онування'

виконанням | мон|торингом процес|в системи управл|ння як!ст1о' розроблених
в|дпов|дно до стандарт1в 15Ф 9001 -2009, у раз| потреби забезпечу€ внесення

зм1н до документац|]' системи управл1ння як|стто, що стосусться д|яльност!

в1дд1лу.
8.6. €прияс проведенн}о наглядових аудит1в у в1дд1л1 в1дпов1дно до

стандарт!в 1$Ф 900 1 -2009.

9. Аля проведення експертизи ц1нност| документ|в в|дд1л утворго€
експертну ком|с|то. '

€клад експертно] ком|с1] 1 положення про не| затвердя{ус начальник

в|дд[лу, в|дпов|дно до типового положення' затвердх(еного й|н'гостом.

10. Б|дд|л утримуеться за рахунок котпт!в державного бтод>кету.

[ранинну чисельн|сть, ф'"д оплати прац| прац1вник1в, когпторис та гптатний

розпис в|дд|лу затверджус голова районно| дер)кавно] адм|н1страц||.

1 1. Б|дд1л € }оридично}о особото' мас печатку 1з зображенням

{ертсавного [ерба )/кра|ни | сво]й найменуванням.

(ер1вник аларату

районно| державно| адм1 н!страц|?

ц

1.то. ковтун


