
3зято
па ко}!тро.][ь.

в;л 3.5 шгш*пдутс8с, &0}! Рч лъ 1}9

конщоль створення та п1дтриманн'|

адм1н1сщац11;

чугутвськА РАйоннА дшРжАвнА Адм1н!стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст1

РозпоРядя{шння

{угу1в

|!ро стан реал|зац![ дерэкавно[
пол|тики у сфер1 арх!вно! справи
на територ|| 9угу!вського району

Б|дпов|дно до статей 6' |6,25,39 3акону }кра!ни <|{ро м!сцев| дер>кавн!

адм|н|страц||>, на виконання 3акону }кра!ни <|1ро Бац|ональний арх|вний

фо"д та арх|вн| установи)' |{равил роботи арх1вних установ 9кра|ни,

затверд)кених нак€вом 1!1|н|стерства }остиц!| !кра!ни в|д 08 кв|тня 20\з року
м 656/5, зареестрованим у Р1|н|стерств| тостиц|! }кра|ни 10 кв|тня 20|з року
за ф 58412з116 (1з зм!нами), з мето}о формування Ёац!онального арх|вного

фо"ду та його зберех<ення, врахову1очи сп|льне р|тпення колег!| районно|
дер)кавно| адм|н|сщац|| та районно| ком|с|| з питань евакуац|! в|д 23 лиотопада

202| року:
1. |[ертпому заступнику голови

1{остянтину 1(озл|т|ну взяти п|д ооо6истий
районно| дер}кавно| адм|н|сщац|?

оптим€!"льних умов збер|гання документ|в в арх|вношгу в|дд!л| районно| державнот

адм|н|страц||.
2. |{ергшому заступнику голови, кер|вттику апФату районно| дерхсавно|

адм|н|сщац]| зд|иснтовати конщоль за веденням арх|вно| справи в алщат| та

структурних п!дрозд|лах районно| державно] адм|н|страцт1.

3. 1(ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дерхсавно|
!оридични1 ос1б - дх{ерел формування Ёац|онального арх|вного фонду, як!

перебуватоть у зон| комплектування арх|вного в|дд|лу районно| дерх<авно|

адм1н1сщац11:
3. 1. €воечасно проводити експертизу ц1нност1 документ1в.
3 .2. 3а6езпечити збережен|сть арх|вних документ|в.
3.3. |{ро проведен| заходи |нформувати арх|вний втдд|п районно| дерх<авно|

адм|н|страц|| до 01 липня 2022 року.
4. Арх!вному в|дд|лу районно| дерх<авно] адм|н|страц|| (Флена €|ренко):

4.1. 3абезпечити виконання плану розвитку арх|вно| справи в т{уц|вському

район|.
4.2. 3афзпечити приймання документ|в в|д д}кереп комплектування'

що збер|гатоться в арх|вах }оридичних ос|б понад встановлен| сщоки.
4.з.3д|йснтовати контроль за орган|зац|сто ведення арх|вно1 справи

у |оридичних особах _ джерелах форштування Ёац|онального арх|вного фонду,



як! перебува}оть у зон| комплектування арх|вного в|дд|лу районно| державно:

адм1н1сщац11 
виконання розпоряд}кення |нформувати голову районно!

дерх{авно] адм|н|страц|| через в]дд|л документа.]1ьного забезпечення

контрол!о ат|арату районно| деря{авно] адм|н|страц|| до 10 ли||ня 2022року.

5. 1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на пер1шого

застуг1ника голови районно| дерх{авно| адм|н|страц!| 1(остянтина !{озл|т|на.

|олова районно[ дерясавно!
адм1н!страц!| [гор волков


