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1!ро стан розвитку арх1вно! справи
чут!ъському район1

8!дпов|дно до статей 6, 16, 25 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев1 державн!
адм[н|страц|Б, на викон!|ння 3акону }кра!ни <<|{ро Ёац|онатьний арх|вний
фонд та арх!вн| установи>>' |{равил роботи арх|вних установ !кра!ни,
затверд)кених наказом \4|н|стерства гостиц|| }кра|ни в!д 08 кв1тня 2013 рокум 65675, зареестрован!тх у й|н|стеротв| тоотиц1| }кра!ни 10 кв1тття 2013 року
ш9 584/23!|6, [!равил роботи арх!вншх п;дрозд!л|в орган|в державно] влади'
м|сцевого с:1моврядуванн]{. пйщисмств. }станов та орган!заш|й. затвердкених
наказом ,{ерхсавного ком1тец арх1в!в !кра!ни в|д 16 березня 2001 року )\! 16,
зарессрованих у й1н1стерств1 тостиц1| укра]ни 8 щавття 2001 року |хгс 40715598
(|з зм!нами), з метото забезпеченн'{ неухильного виконан!'{ норм законодавства
про арх1вну справу' врахову1очи р!!пенн'1 колеЁ] районно| державно!
адм|н1страц1| в|д 26 серпня 2014 року:1. 3аступникам голови, кер1внику апФату районно| державно]
адм!н1отрац1|, кер1вникам структурних п|дрозд|л[в районно] державнот
адм1н1страц[| посилити конщоль за станом арх!внот справи та д1ловодства у
структ)рних п!лрозл!лах районно| лержавно| алм!н|сщаш1|.

2. Рекоменлрати кер!вникам державних орган!в. орган1в м|сцевого
самоврядування, п!дприемств, установ та орган|зац1й району:

2.1 . €воечасно проводити експертизу ц1нност| докртент|в.
2.2. (творити оглт*тмальн| умови збер1гання арх!вних документ!в'
2.3. 11ро виконання розпоряд)кення |нформувати голову районно|

дерхсавно! адм1н|страц|! нерез арх1вний в|дд|л районно! державно! адм1н!сщац!!
до 10 пистопада 2014 року.

3. Рекомендувати Бведеноькому, 1{онетоцькоьту, Рсхар!вському,
9каловському оелицним та Базал|!ъському, Болохово--{,рському, [рак|вському,
йосьпан|вському, €тарогнилицькому, 10рченк1вськопту с!льським голов::м,
кер1вникам 1{уц!вського м1сьщайонного управл|ння" :остиц1! {арк1всько|
област|, управл|ння [ерх<земагентотва у чуту!ъсько}ду район1 )Фрк!всько{
област|, щомадсько-|нформац!йнот газети 9уц!вщини <<1{расная звезда>,
кощ/нального зак.'1аду охорони здоров'я <<9уц!вська центрапьна районна
л|карня !ч. м.!. }(ононенка>. територ|ального цен гРу соц;ального
обсщгговування (надантля соц!апьних послуг) 9уту!вськот районнот дер)кавнот
адм1н|страц1|:
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3.1. [{ровести експертизу ц!нност1 докрпеттт|в та оформити !! результати
до 01 листопада 2014 року.

3.2. |1ро виконанн'т розпорядженн'{ 1нформувати голову районнот
деря<авно| адм!н|сщац[| иерез арх!вний в!дд|л районно| дерхавно| адм!н!страц1|
до 10 листопада 2014 року.

4. Ёатальнику арх!вного в|дд|лу районно| дер;кавно| адм|н1сщац|!
€ав|нов|й Ф.Ф.:

4.1. 3д1йслтговати контроль за орган!зац|е:о ведення арх[вно| справи в
держ.!вних органах. орг:1нах м!сцевого само врядува н н']' на п!лприсмствах, в
установах та орган|зац1ях району.

4'2. |\ро виконанн'1 розпорядхенн'{ 1нформувати голову
дерясавно! адм1н1страц|| через сектор контол|о апарац районно!
адм1н|страц!| до 20 листопада 2014 року.

5. 1{онщоль за виконанн'{м розпорядхен}] { покласти на
голови районно| державно| адм!н1срац1| 1{овальнук 8.[.

!1ерппий засц/пнпк головц
районно! дер'[€вно! адм!н!страц|1 вАР)к!'|пов

районно|
державнот

засцпника


