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Державний комітет архівів України 

 
Миколаївська обласна державна 

адміністрація 
 

Державний архів  
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           ЗАТВЕРДЖУЮ 
           Директор держархіву 
           Миколаївської області 
           _____________ Л.Л. Левченко 
           «____»____________ 2013 р. 
 

 
ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО- 
ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
18.01.2013 № 1 
 
м. Миколаїв 
 
Голова ЕПК 
 

- Пікуль Г.Б. 

Секретар ЕПК 
 

- Хозяшева Г.І. 

Члени ЕПК:   Замкіна В.В., Мартинюк Д.М., Удотова О.П. 
  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про підсумки роботи ЕПК за 2012 рік. 
(Доповідач: Хозяшева Г.І. - начальник відділу формування НАФ та діловодства). 
 

2. Про розгляд положень про ЕК та архівні підрозділи установ, організацій та 
підприємств. 
(Доповідачі: Хозяшева Г.І. - начальник відділу формування НАФ та діловодства;  
                      Замкіна В.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства). 
 
 3. Про розгляд номенклатур справ установ, організацій та підприємств.  
(Доповідачі: Хозяшева Г.І. - начальник відділу формування НАФ та діловодства, 
                      Замкіна В.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства, 
                     Удотова О.П. – архівіст ІІ категорії відділу формування НАФ та діловодства, 
член спілки архівістів). 
 

4. Про розгляд описів справ та актів.  
(Доповідачі: члени ЕПК). 
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1. СЛУХАЛИ: 
Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила звіт про підсумки роботи ЕПК за 2012 рік (інформація додається). 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Прийняти до відома звіт про підсумки роботи ЕПК за 2012 рік. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд положення про архів ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут 
«Миколаївагропроект», а також положення про ЕК та архівний підрозділ: 
- Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області; 
- Миколаївської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери; 
- Миколаївського державного театру ляльок; 
- Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії; 
- ДП «ДГ «Еліта» ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інституту зрошуваного землеробства Національної  академії аграрних наук України»; 
- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 
Миколаївській області; 
- Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області. 

 
2.2. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 

яка представила на розгляд положення про ЕК та положення про архівний підрозділ 
Миколаївського державного Будинку художньої творчості. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Погодити положення про ЕК та архівний підрозділ: 
- Миколаївського державного театру ляльок; 
- Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії; 
- ДП «ДГ «Еліта» ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інституту зрошуваного землеробства Національної  академії аграрних наук України»; 
- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 
Миколаївській області; 
- Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області; 
- Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області; 
- Миколаївського державного Будинку художньої творчості. 
 

2.2. Погодити положення про архівний підрозділ ТОВ «Проектно-
вишукувальний інститут «Миколаївагропроект». 
 

2.3. Не погоджувати як такі, що не відповідають Типовому положенню про 
архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 
державного і комунального підприємства, установи та організації (затверджене наказом 
Міністерства юстиції України 10.02.2012 № 232/5) та Типовому положенню про експертну 
комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та 
комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Державного 
комітету архівів України від 17.12.2007 № 183 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України від 11 січня 2008 р. за № 13/14704), положення про архів та положення про ЕК 
Миколаївської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери. 
 



3 

 

2. СЛУХАЛИ: 
2.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд номенклатури справ на 2013 рік: 
- архівного відділу Березнегуватської рда, смт Березнегувате; 
- відділу культури і туризму Миколаївської рда, м. Миколаїв; 
- фінансового управління Снігурівської рда, смт Снігурівка; 
- Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів; 
- Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-
«Машпроект»; 
- виконавчого апарату Миколаївської обласної ради; 
- інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області; 
- Миколаївської обласної лікарні; 
- Державної фінансової інспекції в Миколаївській області (з об’єднаними і міжрайонними 
інспекціями); 
- Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області; 
- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 
Миколаївській області; 
- ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Миколаївагропроект»; 
- управління капітального будівництва облдержадміністрації; 
- Миколаївської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери; 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області; 
- Державного підприємства СМП «Октябрьск». 
 
 2.2. Замкіна В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка представила на розгляд номенклатури справ на 2013 рік: 
- Управління Пенсійного фонду України в Березанському районі, смт Березанка; 
- Нововолодимирівської сільської ради, с. Нововолодимирівка Березнегуватського р-ну; 
- Новоочаківської сільської ради, с. Новоочаків Березнегуватського р-ну; 
- відділу Державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 
Березнегуватського районного управління юстиції; 
- відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації, м. Миколаїв; 
- управління агропромислового розвитку Снігурівської рда, смт Снігурівка; 
- Снігурівської райдержадміністрації, смт Снігурівка; 
- Снігурівської районної ради, смт Снігурівка; 
- відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Снігурівського 
РУЮ, смт Снігурівка; 
- Миколаївського окружного адміністративного суду; 
- Миколаївського обласного центру здоров’я; 
- Територіального управління МНС України у Миколаївській області; 
- Миколаївського державного Будинку художньої творчості; 
- Господарського суду Миколаївської області; 
- Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Миколаївської області. 
 

2.3. Удотову О.П. – архівіста ІІ категорії відділу формування НАФ та діловодства, 
члена спілки архівістів, яка представила на розгляд номенклатури справ на 2013 рік: 
- Державної служби з лікарських засобів у Миколаївській області; 
- Територіального управління держгірпромнагляду у Миколаївській області. 
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ВИРІШИЛИ: 
2.1. Погодити номенклатури справ на 2013 рік: 

- архівного відділу Березнегуватської рда, смт Березнегувате (134 ст.); 
- Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-
«Машпроект» (8270 ст.); 
- виконавчого апарату Миколаївської обласної ради (235 ст.); 
- інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області          
(258 ст.); 
- Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (194 ст.); 
- Миколаївської обласної лікарні (1050 ст.); 
- Управління Пенсійного фонду України в Березанському районі, смт Березанка (461 ст.); 
- Нововолодимирівської сільської ради, с. Нововолодимирівка Березнегуватського р-ну 
(174 ст.); 
- Новоочаківської сільської ради, с. Новоочаків Березнегуватського р-ну (174 ст.); 
- відділу Державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 
Березнегуватського районного управління юстиції (104 ст.); 
- управління агропромислового розвитку Снігурівської рда, смт Снігурівка (150 ст.); 
- Снігурівської райдержадміністрації, смт Снігурівка (310 ст.); 
- Снігурівської районної ради, смт Снігурівка (196 ст.); 
- відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Снігурівського 
РУЮ, смт Снігурівка (120 ст.); 
- Миколаївського окружного адміністративного суду (186 ст.); 
- Миколаївського обласного центру здоров’я (139 ст.); 
- Територіального управління МНС України у Миколаївській області (228 ст.); 
- Миколаївського державного Будинку художньої творчості (63 ст.); 
- Господарського суду Миколаївської області (260 ст.); 
- Державної служби з лікарських засобів у Миколаївській області (225 ст.); 
- Територіального управління держгірпромнагляду у Миколаївській області (236 ст.); 
- Державної фінансової інспекції в Миколаївській області (з об’єднаними і міжрайонними 
інспекціями) (500 ст.). 
 
 2.2. Не погоджувати номенклатури справ установ як такі, що не відповідають 
вимогам Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій (затверджено наказом Державного 
Комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 8 травня 2001 р. за № 407/5598 (із змінами)) та Переліку типових документів, що 
створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів 
(схвалено протоколом засідання Центральної експерно-перевірної комісії Державного 
комітету архівів України від 30.06.2010 № 3, затверджено наказом Міністерства юстиції 
України від 12.04.2012 № 578/5 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17.04.2012 за № 571/20884: 
- відділу культури і туризму Миколаївської рда, м. Миколаїв (49 ст.); 
- фінансового управління Снігурівської рда, смт Снігурівка (205 ст.); 
- Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (178 ст.); 
- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 
Миколаївській області (123 ст.); 
- ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Миколаївагропроект» (97 ст.); 
- управління капітального будівництва облдержадміністрації (194 ст.); 
- Миколаївської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери (85 ст.); 



5 

 

- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області (235 ст.); 
- Державного підприємства СМП «Октябрьск» (1172 ст.); 
- відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації, м. Миколаїв (145 ст.); 
- Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Миколаївської області (307 ст.). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Пікуль Г.Б. – заступника директора – головного зберігача фондів, яка 
представила на розгляд опис справ постійного зберігання, описи справ з особового 
складу, опис погосподарських книг, акти про вилучення для знищення документів, 
не внесених до Національного архівного фонду, акт про нестачу справ постійного 
зберігання, акт про нестачу справ з особового складу: 
- Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 
України». Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 132,                           
м. Первомайськ; 
- ТОВ «МОО-ГОФРОТАРА», м. Миколаїв; 
- Виробничого кооперативу «Юпітер», м. Миколаїв; 
- ТОВ «АТ Магазин 243», м. Миколаїв; 
- ПП Виробничо-комерційна фірма «Плодовочпостач-21», м. Миколаїв; 
- ПП «Мир вашому дому», м. Миколаїв. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1.1. Схвалити опис справ постійного зберігання Колекції «Документи окружних 
виборчих комісій з виборів народних депутатів України». Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу № 132, м. Первомайськ за 2012 (20 од. зб.). 

 
3.1.2. Погодити: 

- опис № 1-ос Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України». Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 132, 
м. Первомайськ за 2012 (9 од. зб.); 
- опис № 1-ос - ТОВ «МОО-ГОФРОТАРА», м. Миколаїв за 2006-2012 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос Виробничого кооперативу «Юпітер», м. Миколаїв за 1990-1996 (3 од. зб.); 
- опис № 1-ос ТОВ «АТ Магазин 243», м. Миколаїв за 1992-2007 (12 од. зб.); 
- опис № 1-ос ПП Виробничо-комерційна фірма «Плодовочпостач-21», м. Миколаїв за 
2006-2010 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос ПП «Мир вашому дому», м. Миколаїв за 1996-2008 (2 од. зб.). 
 

3.2. Мартинюк Д.М. – палітурника відділу зберігання, обліку і довідкового 
апарату, члена спілки архівістів, яка представила на розгляд описи справ постійного 
зберігання, описи справ з особового складу, акт про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архівного фонду: 
- Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 
та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна виборча комісія одномандатного 
виборчого округу № 129 м. Миколаїв; 
- Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 
та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна виборча комісія одномандатного 
виборчого округу № 128 м. Миколаїв; 
- Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 
та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна виборча комісія одномандатного 
виборчого округу № 127 м. Миколаїв; 
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- Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрексім», м. Миколаїв. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.2.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання Колекції «Документи окружних виборчих комісій з 
виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна 
виборча комісія одномандатного виборчого округу № 129 м. Миколаїв за 2012 (16 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Колекції «Документи окружних виборчих комісій з 
виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна 
виборча комісія одномандатного виборчого округу № 128 м. Миколаїв за 2012 (17 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Колекції «Документи окружних виборчих комісій з 
виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна 
виборча комісія одномандатного виборчого округу № 127 м. Миколаїв за 2012 (27 од. зб.). 
 

3.2.2. Погодити: 
- опис № 1-ос Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу № 129 м. Миколаїв за 2012 (12 од. зб.); 
- опис № 1-ос Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу № 128 м. Миколаїв за 2012 (5 од. зб.); 
- опис № 1-ос Колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних 
депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу № 127 м. Миколаїв за 2012 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрексім», м. Миколаїв за 2009 
(3 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Укрексім» за 1999-2009 (80 спр.). 
 
 3.3. Хозяшеву Г.І. – начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка представила 
на розгляд опис постійного зберігання, опис справ з особового складу та акт про вилучення 
для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду: 
- Філії «Південне регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»; 
- Миколаївської митниці. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.3.1. Схвалити опис справ постійного зберігання Миколаївської митниці за 1995-
2011 (144 од. зб.). 

 
3.3.2. Погодити: 

- опис № 1-ос Філія «Південне регіональне управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за 2007 
(33 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, Філія «Південне регіональне 
управління» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за 2004-2007  (1415спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, Миколаївської митниці за 
2001-2011 (6615 спр.). 
 
 
Голова ЕПК                Г.Б. Пікуль 
 
Секретар ЕПК                                                                                         Г.І. Хозяшева 


