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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО- 
ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
20.11.2013 № 14 
 
м. Миколаїв 
 
Заступник голови ЕПК 
 

- Пікуль Г.Б. 

Секретар ЕПК 
 

- Хозяшева Г.І. 

Члени ЕПК:                   Авербух Н.В., Замкіна В.В., Змієвська Т.В., Мартинюк Д.М.,  
                   Нечитайло В.В., Чернова С.П., Удотова О.П. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд інструкцій з діловодства установ - джерел формування НАФ. 
(Доповідачі: Хозяшева Г.І. - начальник відділу формування НАФ та діловодства; 
                      Замкіна В.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства). 
 

2. Про розгляд положень про ЕК та архівні підрозділи установ, організацій та 
підприємств. 
(Доповідачі: Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності; 

          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; 
                      Змієвська Т.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та 
діловодства; 
                      Удотова О.П. – діловод відділу формування НАФ та діловодства). 
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4. Про розгляд актів про вилучення документів з Національного архівного фонду 
(Доповідач: Пікуль Г.Б. – заступника директора – начальник відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, головного зберігача фондів). 

 
5. Про розгляд описів справ та актів. 

(Доповідачі: члени ЕПК). 
 
1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд інструкції з діловодства: 
- Підприємства комунальної власності області «Фармація»; 
- Територіальної державної інспекції з питань праці у Миколаївській області. 
 
 1.2. Замкіну В.В. - головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка представила на розгляд інструкцію з діловодства (зміни) Головного управління 
юстиції у Миколаївській області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Погодити інструкції з діловодства: 
- Територіальної державної інспекції з питань праці у Миколаївській області; 
- Головного управління юстиції у Миколаївській області (зміни). 
 

1.2. Не погоджувати інструкцію з діловодства як таку, що не відповідає вимогам 
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242) Підприємства 
комунальної власності області «Фармація». 

 
2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Колесник Н.А. – заступника директора з основної діяльності, яка представила 
на розгляд положення про ЕК Державного архіву Миколаївської області. 
 

2.2. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд положення про архів та положення про ЕК: 
- Підприємства комунальної власності області «Фармація»; 
- Публічного акціонерного товариства «Ніконд»; 
- Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний Банк 
України»; 
та положення про ЕК: 
- Територіальної державної інспекції з питань праці у Миколаївській області; 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. 
 

2.3. Замкіну В.В. - головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка представила на розгляд положення про ЕК Комунального закладу культури 
«Миколаївський обласний художній музей імені В.В.Верещагіна». 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Погодити положення про ЕК та архівний підрозділ: 
- Підприємства комунальної власності області «Фармація»; 
- Публічного акціонерного товариства «Ніконд»; 
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- Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний Банк 
України»; 
 

2.2. Погодити положення про ЕК: 
- Державного архіву Миколаївської області; 
- Територіальної державної інспекції з питань праці у Миколаївській області; 
- Комунального закладу культури «Миколаївський обласний художній музей                        
імені В.В.Верещагіна». 
 
 2.3. Не погоджувати як таке, що не відповідає 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 ЕК Регіональної торгово-
промислової палати Миколаївської області. 
 
3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд номенклатури справ на 2014 рік: 
- Арбузинського районного центру зайнятості, смт. Арбузинка; 
- управління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі,                   
смт Арбузинка; 
- архівного сектору Арбузинської РДА, смт Арбузинка; 
- Арбузинської районної ради, смт Арбузинка; 
- Березанської районної ради, смт Березанка; 
- відділу освіти Веселинівської РДА, смт Веселинове; 
- відділу ДРАЦС РС Врадіївського РУЮ, смт Врадіївка; 
- управління Державної казначейської служби України у Жовтневому р-ні, м. Миколаїв; 
- Первомайської РДА, м. Первомайськ; 
- архівного сектору Первомайської РДА, м. Первомайськ; 
- адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради; 
- Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського; 
- відділу ДРАЦС РС Головного управління юстиції у Миколаївської області; 
- філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний Банк 
України»; 
- управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації; 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. 
 

3.2. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка представила на розгляд номенклатури справ на 2014 рік: 
- Костянтинівської селищної ради та її виконавчого комітету, с. Костянтинівка 
Арбузинського р-ну; 
- Благодатненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Благодатне Арбузинського 
р-ну; 
- Добренської сільської ради, с. Добре Баштанського р-ну; 
- Доброкриничанської сільської ради, с. Добра Криниця Баштанського р-ну; 
- Єрмолівської сільської ради, с. Єрмолівка Баштанського р-ну; 
- Інгульської сільської ради, с. Інгулка Баштанського р-ну; 
- Кашперомиколаївської сільської ради, с. Кашперо-Миколаївка Баштанського р-ну; 
- Костичівської сільської ради, с. Костичі Баштанського р-ну; 
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- Ленінської сільської ради, с. Леніне Баштанського р-ну; 
- Лоцкинської сільської ради, с. Лоцкине Баштанського р-ну; 
- Мар’ ївської сільської ради, с. Мар’ ївка Баштанського р-ну; 
- Новоіванівської сільської ради, с. Новоіванівка Баштанського р-ну; 
- Новоолександрівської сільської ради, с. Новолександрівка Баштанського р-ну; 
- Новопавлівської сільської ради, с. Новопавлівка Баштанського р-ну; 
- Новосергіївської сільської ради, с. Новосергіївка Баштанського р-ну; 
- Пісківської сільської ради, с. Піски Баштанського р-ну; 
- Плющівської сільської ради, с. Плющівка Баштанського р-ну; 
- Привільненської сільської ради, с. Привільне Баштанського р-ну; 
- Старогороженської сільської ради, с. Старогорожене Баштанського р-ну; 
- Христофорівської сільської ради, с. Христофорівка Баштанського р-ну; 
- Явкинської сільської ради, с. Явкине Баштанського р-ну; 
- Великоолександрівської сільської ради, с. Велика Олександрівка Казанківського р-ну; 
- Куцурубської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Куцуруб Очаківського р-ну; 
- Грушівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Грушівка Первомайського р-ну; 
- Миколаївського коледжу бізнесу і права; 
- Господарського суду Миколаївської області; 
- головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
- Державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій; 
- Комунального закладу культури «Миколаївський обласний художній музей імені                 
В.В Верещагіна»; 
- арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) 
Захарченко І.В.; 
- арбітражного керуючого Фоменко В.М.; 
- арбітражного керуючого Шаповалової А.В. 
 

3.3. Змієвську Т.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та 
діловодства, яка представила на розгляд номенклатуру справ на 2014 рік управління 
Пенсійного фонду України в Доманівському районі, смт Доманівка. 
 

3.4. Удотову О.П. – діловода відділу формування НАФ та діловодства, члена 
спілки архівістів, яка представила на розгляд номенклатури справ на 2014 рік 
Березанської РДА, смт Березанка. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1. Погодити номенклатури справ на 2014 рік: 
- Арбузинського районного центру зайнятості, смт. Арбузинка (263 ст.); 
- управління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі,                   
смт Арбузинка (426 ст.); 
- архівного сектору Арбузинської РДА, смт Арбузинка (98 ст.); 
- Арбузинської районної ради, смт Арбузинка (67 ст.); 
- Березанської районної ради, смт Березанка (114 ст.); 
- відділу ДРАЦС РС Врадіївського РУЮ, смт Врадіївка (109 ст.); 
- управління Державної казначейської служби України у Жовтневому р-ні, м. Миколаїв 
(399 ст.); 
- Первомайської РДА, м. Первомайськ (288 ст.); 
- архівного сектору Первомайської РДА, м. Первомайськ (91 ст.); 
- адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради (304 ст.); 
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- Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (2244 ст.); 
- відділу ДРАЦС РС Головного управління юстиції у Миколаївської області (89 ст.); 
- філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний Банк 
України» (529 ст.); 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області (222 ст.); 
- Благодатненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Благодатне Арбузинського 
р-ну (146 ст.); 
- Добренської сільської ради, с. Добре Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Доброкриничанської сільської ради, с. Добра Криниця Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Єрмолівської сільської ради, с. Єрмолівка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Інгульської сільської ради, с. Інгулка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Кашперомиколаївської сільської ради, с. Кашперо-Миколаївка Баштанського р-ну       
(202 ст.); 
- Костичівської сільської ради, с. Костичі Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Ленінської сільської ради, с. Леніне Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Лоцкінської сільської ради, с. Лоцкіне Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Мар’ ївської сільської ради, с. Мар’ ївка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Новоіванівської сільської ради, с. Новоіванівка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Новоолександрівської сільської ради, с. Новолександрівка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Новопавлівської сільської ради, с. Новопавлівка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Новосергіївської сільської ради, с. Новосергіївка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Пісківської сільської ради, с. Піски Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Плющівської сільської ради, с. Плющівка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Привільненської сільської ради, с. Привільне Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Старогороженської сільської ради, с. Старогорожене Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Христофорівської сільської ради, с. Христофорівка Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Явкінської сільської ради, с. Явкине Баштанського р-ну (202 ст.); 
- Великоолександрівської сільської ради, с. Велика Олександрівка Казанківського р-ну 
(146 ст.); 
- Миколаївського коледжу бізнесу і права (271 ст.); 
- Господарського суду Миколаївської області (258 ст.); 
- головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (1007 ст.); 
- Державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (207 ст.); 
- Комунального закладу культури «Миколаївський обласний художній музей                          
імені В.В Верещагіна» (363 ст.); 
- арбітражного керуючого (розпорядник майном, керуючий санацією, ліквідатор) 
Захарченко І.В. (45 ст.); 
- арбітражного керуючого Фоменко В.М. (49 ст.); 
- арбітражного керуючого Шаповалової А.В. (45 ст.). 
 

3.2. 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 державних органів та органів місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів 
(схвалено протоколом засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державного 
комітету архівів України від 30.06.2010 № 3, затверджено наказом Міністерства юстиції 
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України від 12.04.2012 № 578/5 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17.04.2012 за № 571/20884: 
- Костянтинівської селищної ради та її виконавчого комітету, с. Костянтинівка 
Арбузинського р-ну (175 ст.); 
- відділу освіти Веселинівської РДА, смт Веселинове (193 ст.); 
- управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (160 ст.); 
- Куцурубської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Куцуруб Очаківського р-ну 
(147 ст.); 
- Грушівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Грушівка Первомайського р-ну 
(152 ст.); 
- управління Пенсійного фонду України в Доманівському районі, смт Доманівка (338 ст.); 
- Березанської РДА, смт Березанка (307 ст.). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Пікуль Г.Б. – заступника директора – начальник відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, головного зберігача фондів, яка представила на розгляд акти про 
вилучення документів з Національного архівного фонду: 
- фонду № Р-116 Кооператив «Дорожник», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-117 Мале науково-виробниче підприємство «Інтекс», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-119 приватне виробниче підприємство «Художник», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-125 Кооператив «Обрядовий», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-126 Мале підприємство «Горизонт», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-127 Кооператив «Альфа», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-129 Кооператив «Пластик», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-130 Товариство з обмеженою відповідальністю «Екос», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-133 Приватне підприємство «УРФІН ДЖЮС», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-138 Закрите акціонерне товариство «Лідер», м. Первомайськ; 
- фонду № 139 Приватне підприємство «Сібекс», м. Первомайськ ; 
- фонду № Р-140 Закрите акціонерне товариство «Талісман», м. Первомайськ; 
- фонду № Р-155 Всеукраїнський Референдум, м. Первомайськ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

4. Схвалити та подати на розгляд ЦЕПК Укрдержархіву: 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-116 Кооператив 
«Дорожник», м. Первомайськ за 1992 (1 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-117 Мале науково-
виробниче підприємство «Інтекс», м. Первомайськ за 1992-1993 (3 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-119 приватне 
виробниче підприємство «Художник», м. Первомайськ за 1994 (1 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-125 Кооператив 
«Обрядовий», м. Первомайськ за 1988-1992 (1 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-126 Мале 
підприємство «Горизонт», м. Первомайськ за 1991-1993 (5 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-127 Кооператив 
«Альфа», м. Первомайськ за 1991-1993 (4 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-129 Кооператив 
«Пластик», м. Первомайськ за 1989-1992 (4 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-130 Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Екос», м. Первомайськ за 1997 (1 од. зб.); 
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- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-133 Приватне 
підприємство «УРФІН ДЖЮС», м. Первомайськ за 1994 (1 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-138 Закрите 
акціонерне товариство «Лідер», м. Первомайськ за 1992-1997 (2 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № 139 Приватне 
підприємство «Сібекс», м. Первомайськ за 1997 (1 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-140 Закрите 
акціонерне товариство «Талісман», м. Первомайськ за 1992-1998 (5 од. зб.); 
- акт про вилучення документів з Національного архівного фонду № Р-155 Всеукраїнський 
Референдум, м. Первомайськ за 2000 (3 од. зб.). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Пікуль Г.Б. – заступника директора – начальник відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, головного зберігача фондів, яка представила на розгляд описи справ 
постійного зберігання, описи справ з особового складу, опис погосподарських книг, 
опис нотаріальних дій, описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання, акти про 
нестачу справ постійного зберігання, акти про вилучення для знищення документів, 
не внесених до Національного архівного фонду: 
- Садівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Садове Арбузинського р-ну; 
- Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Семенівка Арбузинського                
р-ну; 
- Новоселівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новоселівка Арбузинського 
р-ну; 
- Пісківської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Піски Баштанського р-ну; 
- Ленінської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Леніне Баштанського р-ну; 
- Рибаківської сільськоїа ради та її виконавчого комітету, с. Рибаківка Березанського р-ну; 
- Тузлівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Тузли Березанського р-ну; 
- Чапаєвської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Чапаєвка Березанського р-ну; 
- Ташинської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Ташине Березанського р-ну; 
- виконавчого комітету Фрунзенської сільської Ради народних депутатів, с. Фрунзе 
Доманівського р-ну; 
- Фрунзенської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Фрунзе Доманівського р-ну; 
- Жовтневого районного суду, м. Миколаїв; 
- виконавчого комітету Дмитро-Білівської сільської Ради народних депутатів, с. Дмитро-
Білівка Казанківського р-ну; 
- Дмитро-Білівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Дмитро-Білівка 
Казанківського р-ну; 
- Казанківського районного комітету профспілки працівників агропромислового 
комплексу, смт Казанка; 
- відділу культури та туризму Кривоозерської РДА, смт Криве Озеро; 
- Новопетрівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новопетрівське 
Новоодеського р-ну 
- виконавчого комітету Новопетрівської сільської Ради народних депутатів,                                  
с. Новопетрівське Новоодеського р-ну; 
- Кам’янської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Кам’янка Очаківського р-ну; 
- виконавчого комітету Полтавської сільської Ради народних депутатів, с. Полтавка 
Первомайського р-ну; 
- Полтавської сільської рада та її виконавчий комітет, с. Полтавка Первомайського р-ну 
- виконавчого комітету Чаусівської сільської Ради народних депутатів, с. Чаусове-1 
Первомайського р-ну; 
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- Чаусівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Чаусове-1 Первомайського р-ну; 
- виконавчого комітету Кримківської сільської Ради народних депутатів, с. Кримка 
Первомайського р-ну; 
- Кримківської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Кримка Первомайського р-ну; 
- виконавчого комітету Кодимської сільської ради народних депутатів, с. Кам’яний Міст 
Первомайського р-ну; 
- Кодимської сільської ради, с. Кам’яний Міст Первомайського р-ну; 
- Ленінської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Чаусове-2 Первомайського р-ну; 
- адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, м. Миколаїв; 
- адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради, м. Миколаїв; 
- Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу, м. Миколаїв; 
- Малокорениської селищної Ради народних депутатів Заводського району м. Миколаєва; 
- Малокорениської селищної ради Заводського району м. Миколаїв; 
- виконавчого комітету Великокорениської селищної Ради народних депутатів 
Заводського району м. Миколаїв; 
- Великорениської сільської ради та її виконавчого комітету Заводського району                       
м. Миколаїв; 
- Миколаївської обласної ради; 
- Прокуратури Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану м. Миколаїв Миколаївської 
області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Арбузинського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Баштанського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Березнегуватського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Братського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Веселинівського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Жовтневого району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Кривоозерського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Миколаївського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Новобузького району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Новоодеського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Очаківського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану м. Первомайськ, 
Первомайського району Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Врадіївського району 
Миколаївської області; 
- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Доманівського району 
Миколаївської області; 
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- колекції метричних книг записів актів громадянського стану Казанківського району 
Миколаївської області; 
- особового фонду Нікітіна В.І. - археолога, краєзнавця; 
- Територіальної виборчої комісії ТВО № 128, територіальної виборчої комісії ТВО № 130 
з виборів Президента України, м. Миколаїв. 
 
ВИРІШИЛИ: 

5.1.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання Садівської сільської ради та її виконавчого комітету,   
с. Садове Арбузинського р-ну за 2002-2006 (24 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Семенівка Арбузинського р-ну за 1994-2006 (78 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Новоселівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Новоселівка Арбузинського р-ну за 1994-2006 (53 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Пісківської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Піски Баштанського р-ну за 1994-1998 (32 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Ленінської сільської ради та її виконавчого комітету,  
с. Леніне Баштанського р-ну за 1994-2002 (50 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Рибаківської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Рибаківка Березанського р-ну за 1994-2001 (49 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Тузлівської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Тузли Березанського р-ну за 1994-2001 (38 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Чапаєвської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Чапаєвка Березанського р-ну за 1994-1998 (21 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Фрунзенської сільської Ради 
народних депутатів, с. Фрунзе Доманівського р-ну за 1990-1992 (22 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Фрунзенської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Фрунзе Доманівського р-ну за 1994-2005 (47 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Жовтневого районного суду, м. Миколаїв за 1950-1997 
(кримінальні справи) (163 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Дмитро-Білівської сільської 
Ради народних депутатів, с. Дмитро-Білівка Казанківського р-ну за 1987-1993 (53 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Дмитро-Білівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Дмитро-Білівка Казанківського р-ну за 2004-2007 (80 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання відділу культури та туризму Кривоозерської РДА,            
смт Криве Озеро за 1998-2007 (35 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Новопетрівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Новопетрівське Новоодеського р-ну за 1994-2002 (36 од. зб.;) 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Новопетрівської сільської Ради 
народних депутатів, с. Новопетрівське Новоодеського р-ну за 1990-1993 (23 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кам’янської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Кам’янка Очаківського р-ну за 1994-2009 (61 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Полтавської сільської Ради 
народних депутатів, с. Полтавка Первомайського р-ну за 1991-1993 (16 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Полтавської сільської рада та її виконавчий комітет,          
с. Полтавка Первомайського р-ну за 1994-2005 (77 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Чаусівської сільської Ради 
народних депутатів, с. Чаусове-1 Первомайського р-ну за 1991-1993 (6 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Чаусівської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Чаусове-1 Первомайського р-ну за 1994-2005(63 од. зб.); 
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- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Кримківської сільської Ради 
народних депутатів, с. Кримка Первомайського р-ну за 1991 (3 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кримківської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Кримка Первомайського р-ну за 1994-2006 (68 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Кодимської сільської ради 
народних депутатів, с. Кам’яний Міст Первомайського р-ну за 1990-1993 (14 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кодимської сільської ради, с. Кам’яний Міст 
Первомайського р-ну за 1994-2006 (77 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Ленінської сільської ради та її виконавчого комітету,  
с. Чаусове-2 Первомайського р-ну за 1994-2006 (51 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання адміністрації Заводського району Миколаївської 
міської ради, м. Миколаїв за 2009-2011 (180 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання адміністрації Корабельного району Миколаївської 
міської ради, м. Миколаїв за 2011-2012 (86 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та 
ресторанного сервісу, м. Миколаїв за 2009-2012 (21 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Малокорениської селищної Ради народних депутатів 
Заводського району м. Миколаєва за 1992-1994 (8 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Малокорениської селищної ради Заводського району 
м. Миколаїв за 1994-1998 (10 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Великокорениської селищної 
Ради народних депутатів Заводського району м. Миколаїв за 1990-1994 (29 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Великорениської сільської ради та її виконавчого 
комітету Заводського району м. Миколаїв за 1994-1998 (30 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Миколаївської обласної ради за 2003-2010 (495 од. зб.); 
- опис № 3 справ постійного зберігання Прокуратури Миколаївської області за 1995-2010 
(169 од. зб.); 
- опис № 1 справ постійного зберігання Прокуратури Миколаївської області за 2008-2010 
(126 од. зб.); 
- опис № 1 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану м. Миколаїв Миколаївської області за 1937 (34 од. зб.); 
- опис № 2 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Арбузинського району Миколаївської області за 1937 (2 од. зб.); 
- опис № 3 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Баштанського району Миколаївської області за 1937 (4 од. зб.); 
- опис № 4 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Березнегуватського району Миколаївської області за 1937                        
(1 од. зб.); 
- опис № 6 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Братського району Миколаївської області за 1937 (1 од. зб.); 
- опис № 7 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Веселинівського району Миколаївської області за 1937 (1 од. зб.); 
- опис № 11 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Жовтневого району Миколаївської області за 1937 (6 од. зб.); 
- опис № 13 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Кривоозерського району Миколаївської області за 1937 (2 од. зб.); 
- опис № 14 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Миколаївського району Миколаївської області за 1937 (1 од. зб.); 
- опис № 15 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Новобузького району Миколаївської області за 1937 (1 од. зб.); 
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- опис № 16 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Новоодеського району Миколаївської області за 1937 (2 од. зб.); 
- опис № 17 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Очаківського району Миколаївської області за 1937 (6 од. зб.); 
- опис № 18 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану м. Первомайськ, Первомайського району Миколаївської області за 
1937 (10 од. зб.); 
- опис № 21 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Врадіївського району Миколаївської області за 1937 (3 од. зб.); 
- опис № 22 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Доманівського району Миколаївської області за 1937 (1 од. зб.); 
- опис № 23 справ постійного зберігання колекції метричних книг записів актів 
громадянського стану Казанківського району Миколаївської області за 1937 (3 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання особового фонду Нікітіна В.І. - археолога, краєзнавця 
за 1987-2013 (2 од. зб.). 
 

5.1.2. Не схвалювати як такі, що не відповідають вимогам Правил роботи архівних 
установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013                  
№ 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за № 584/23116) 
та 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)): 
- опис справ постійного зберігання Ташинської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Ташине Березанського р-ну за 1994-2002 (47 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Казанківського районного комітету профспілки 
працівників агропромислового комплексу, смт Казанка за 1992-2001 (10 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Казанківського районного комітету профспілки 
працівників агропромислового комплексу, смт Казанка за 2003-2006 (8 од. зб.). 
 

5.1.3. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з особового складу Садівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Садове Арбузинського р-ну за 2002-2005 (4 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу відділу культури та туризму Кривоозерської РДА, 
смт Криве Озеро за 1998-2007 (13 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу адміністрації Заводського району Миколаївської 
міської ради, м. Миколаїв за 2009-2011 (10 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу адміністрації Корабельного району Миколаївської 
міської ради, м. Миколаїв за 2011-2012 (4 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Миколаївського професійного ліцею торгівлі та 
ресторанного сервісу, м. Миколаїв за 2009-2012 (27 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Миколаївської обласної ради за 2003-2010               
(26 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Прокуратури Миколаївської області за 2008-2010 
(22 од. зб.); 
- опис погосподарських книг Садівської сільської ради та її виконавчого комітету,                     
с. Садове Арбузинського р-ну за 2001-2005 (6 од. зб.); 
- опис справ нотаріальних дій Садівської сільської ради та її виконавчого комітету,                     
с. Садове Арбузинського р-ну за 2000-2006 (9 од. зб.); 
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- акт про нестачу справ постійного зберігання Фрунзенської сільської ради та її 
виконавчого комітету, с. Фрунзе Доманівського р-ну за 1994-1997 (11 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання відділу культури та туризму Кривоозерської 
РДА, смт Криве Озеро за 1998-2007 (45 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Кам’янської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Кам’янка Очаківського р-ну за 1994-2009 (57 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Великокорениської сільської ради та її 
виконавчого комітету, м. Миколаїв за 1994-2009 (57 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Жовтневого районного суду, м. Миколаїв (карні справи) за 1950-1997 (1815 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Територіальної виборчої комісії ТВО № 128, територіальної виборчої комісії              
ТВО № 130 з виборів Президента України, м. Миколаїв за 1999, 2004 (896 спр.). 
 

5.1.4. Не погоджувати як такі, що не відповідають вимогам Правил роботи 
архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України                      
від 08.04.2013 № 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за 
№ 584/23116), 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 
утворюються в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 
підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів 
(затверджено наказом Державного комітету архівів України від 20.07.1998 № 41 та 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами та 
доповненнями)): 
- опис № 1-ос справ з особового складу Казанківського районного комітету профспілки 
працівників агропромислового комплексу, смт Казанка за 1992-2001 (11 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Казанківського районного комітету профспілки 
працівників агропромислового комплексу, смт Казанка за 2002-2006 (6 од. зб.); 
- опис тривалого (понад 10 років) зберігання Казанківського районного комітету 
профспілки працівників агропромислового комплексу, смт Казанка за 1992-2001                
(51 од. зб.); 
- опис тривалого (понад 10 років) зберігання Казанківського районного комітету 
профспілки працівників агропромислового комплексу, смт Казанка за 2002-2006               
(16 од. зб.). 
 

5.2. Нечитайло В.В. – головного спеціаліста відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, 
описи справ з особового складу, опис погосподарських книг, опис справ 
нотаріальних дій, акти про нестачу справ постійного зберігання, акт про вилучення 
для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду: 
- Радсадівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Радсад Миколаївського р-ну; 
- Сухоєланецької сільської ради та її виконавчого комітету, с. Сухий Єланець 
Новодеського р-ну; 
- відділу освіти Очаківської РДА, м. Очаків; 
- Кодимської сільської ради, с. Кам’яний Міст Первомайського р-ну; 
- Кам’яномостівської сільської ради, с. Кам’яний Міст Первомайського р-ну; 
- опис № 5 фотодокументів на цифрових носіях; 
- опис № 2 відеодокументів на цифрових носіях; 
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ВИРІШИЛИ: 

5.2.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання Радсадівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Радсад Миколаївського р-ну за 2005-2007 (21 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Сухоєланецької сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Сухий Єланець Новодеського р-ну за 2001-2006 (30 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кодимської сільської ради, с. Кам’яний Міст 
Первомайського р-ну за 2007-2009 (17 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кам’яномостівської сільської ради, с. Кам’яний Міст 
Первомайського р-ну за 2005-2011 (41 од. зб.); 
- опис № 5 фотодокументів на цифрових носіях за 2012 (20 од. обл. / 1 од. зб.); 
- опис № 2 відеодокументів на цифрових носіях за 2012 (4 од. зб. / 6 од. обл.). 
 

5.2.2. Не схвалювати як такий, що не відповідає вимогам Правил роботи архівних 
установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013            
№ 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за № 584/23116) 
та 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)) опис справ постійного зберігання 
відділу освіти Очаківської РДА, м. Очаків за 1994-2010 (79 од. зб.); 
 

5.2.3. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з особового складу Сухоєланецької сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Сухий Єланець Новоодеського р-ну за 2001-2006 (12 од. зб.); 
- опис погосподарських книг Сухоєланецької сільської ради та її виконавчого комітету,       
с. Сухий Єланець Новоодеського р-ну за 2000-2005 (4 од. зб.); 
- опис справ нотаріальних дій Сухоєланецької сільської ради та її виконавчого комітету,       
с. Сухий Єланець Новоодеського р-ну за 2001-2006 (12 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Сухоєланецької сільської ради та її 
виконавчого комітету, с. Сухий Єланець Новоодеського р-ну за 2001-2006 (14 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Сухоєланецької сільської ради та її виконавчого комітету, с. Сухий Єланець 
Новоодеського р-ну за 2000-2005 (28 спр.). 
 

5.2.4. Не погоджувати як такий, що не відповідає вимогам Правил роботи архівних 
установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013             
№ 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за № 584/23116), 
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 утворюються в 
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, 
установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (затверджено 
наказом Державного комітету архівів України від 20.07.1998 № 41 та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами та доповненнями)), акт 
про нестачу справ з особового складу відділу освіти Очаківської РДА, м. Очаків за 1994-
2010 (30 од. зб.). 
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5.3. Чернову С.П. – заступника начальника відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, акт 
про нестачу справ постійного зберігання: 
- Братської районної ради, смт Братське; 
- Новобузької центральної районної лікарні, м. Новий Буг. 
 
ВИРІШИЛИ: 

5.3.1. Не схвалювати як такі, що не відповідають вимогам Правил роботи архівних 
установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013            
№ 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за № 584/23116) 
та 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)): 
- опис справ постійного зберігання Братської районної ради, смт Братське за 2003-2010   
(83 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Новобузької центральної районної лікарні, м. Новий 
Буг за 2000-2009 (56 од. зб.). 

5.3.2. Не погоджувати як такий, що не відповідає вимогам Правил роботи архівних 
установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013            
№ 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за № 584/23116), 
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 утворюються в 
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, 
установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (затверджено 
наказом Державного комітету архівів України від 20.07.1998 № 41 та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами та доповненнями)) акт 
про нестачу справ постійного зберігання Братської районної ради, смт Братське за 1996-
2010 (22 од. зб.). 
 

5.4. Мартинюк Д.М. – палітурника документів відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, члена спілки архівістів, яка представила на розгляд описи справ 
постійного зберігання, опис справ з особового складу, акти про вилучення для 
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду: 
- управління освіти Первомайської міської ради, м. Первомайськ; 
- Первомайської гімназії Первомайської міської ради, м. Первомайськ; 
- Братської районної ради, смт Братське; 
- відділу освіти Новобузької РДА, м. Новий Буг; 
- Новобузької міської ради, м. Новий Буг; 
- Новобузької центральної районної лікарні, м. Новий Буг. 
 
ВИРІШИЛИ: 

5.4.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання управління освіти Первомайської міської ради,                      
м. Первомайськ за 2000-2006 (46 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Первомайської гімназії Первомайської міської ради,                 
м. Первомайськ за 2001-2007 (12 од. зб.). 
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5.4.2. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з особового складу управління освіти Первомайської міської ради,              
м. Первомайськ за 2000-2006 (295 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Братської районної ради, смт Братське (167 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, управління освіти Первомайської міської ради, м. Первомайськ за 2000-2006               
(567 спр.). 
 

5.4.3. Не погоджувати як такі, що не відповідають вимогам Правил роботи 
архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України                       
від 08.04.2013 № 656/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р за 
№ 584/23116), 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 
утворюються в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 
підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів 
(затверджено наказом Державного комітету архівів України від 20.07.1998 № 41 та 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами та 
доповненнями)): 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, відділу освіти Новобузької РДА, м. Новий Буг за 2003-2011 (169 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Новобузької міської ради, м. Новий Буг за 2004-2009 (164 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Новобузької центральної районної лікарні, м. Новий Буг за 2000-2009 (1110 спр.). 
 

5.5. Авербух Н.В. – архівіста ІІ категорії сектору кадрової та режимно-секретної 
роботи, яка представила на розгляд опис справ постійного зберігання, акт про нестачу 
справ постійного зберігання, акт про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду: 
- Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені В.М. Образцова; 
- Миколаївського госпіталю інвалідів війни. 
 
ВИРІШИЛИ: 

5.5.1. Схвалити опис справ постійного зберігання Миколаївського технікуму 
залізничного транспорту імені В.М. Образцова за 2000-2012 (46 од. зб.). 

 
5.5.2. Погодити: 

- акт про нестачу справ постійного зберігання Миколаївського технікуму залізничного 
транспорту імені В.М. Образцова за 1999-2012 (21 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Миколаївського госпіталю інвалідів війни за 1986-1988 (9469 од. зб.). 
 

5.6. Удотову О.П. – діловода відділу формування НАФ та діловодства, члена 
спілки архівістів, яка представила на розгляд опис справ постійного зберігання, акт про 
нестачу справ постійного зберігання Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1. 
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ВИРІШИЛИ: 
5.6.1. Схвалити опис справ постійного зберігання Миколаївської обласної 

психіатричної лікарні № 1 за 1991-2010 (165 од. зб.). 
 
5.6.2. Погодити акт про нестачу справ постійного зберігання Миколаївської 

обласної психіатричної лікарні № 1 за 1991-2010 (36 од. зб.). 
 
5.7. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд акт про непоправні пошкодження документів постійного 
зберігання, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до 
Національного архівного фонду: 
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод»; 
- Державного реєстратора Новоодеської РДА, м. Нова Одеса. 
 
ВИРІШИЛИ: 

5.7.1. Погодити: 
- акт про непоправні пошкодження документів постійного зберігання Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» за 1976-1987                
(111 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» за 
1976-1987 (111 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Державного реєстратора Новоодеської РДА, м. Нова Одеса (фізичні особи - 
підприємці) за 2004-2006 (234 спр.). 
 

5.8. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка представила на розгляд акт про нестачу справ постійного зберігання, акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду: 
- Комунального закладу культури «Миколаївський обласний художній музей імені                   
В.В Верещагіна»; 
- Прокуратури Миколаївської області (м. Миколаїв); 
- Прокуратури Миколаївської області (Центральний район м. Миколаєва); 
- Прокуратури Миколаївської області (Заводський район м. Миколаєва); 
- Прокуратури Миколаївської області (Ленінський район м. Миколаєва); 
- Прокуратури Миколаївської області (Корабельний район м. Миколаєва); 
- Прокуратури Миколаївської області (Миколаївська міжрайонна природоохоронна 
прокуратура); 
- Прокуратури Миколаївської області (Миколаївська транспортна прокуратура); 
- Прокуратури Миколаївської області (Арбузинський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Баштанський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Березанський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Березнегуватський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Братський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Веселинівський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Вознесенська міжрайонна прокуратура); 
- Прокуратури Миколаївської області (Доманівський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Єланецький район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Жовтневий район); 
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- Прокуратури Миколаївської області (Казанківський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Кривоозерський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Миколаївський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Новобузький район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Новоодеський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (Очаківська міжрайонна прокуратура); 
- Прокуратури Миколаївської області (Первомайська міжрайонна прокуратура); 
- Прокуратури Миколаївської області (Снігурівський район); 
- Прокуратури Миколаївської області (м. Южноукраїнськ). 

 
ВИРІШИЛИ: 

5.8.1. Погодити: 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Комунального закладу культури 
«Миколаївський обласний художній музей імені В.В Верещагіна» за 1989-1991, 1993, 
1995-1996 (10 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Комунального закладу культури «Миколаївський обласний художній музей імені 
В.В Верещагіна» за 1958-2009 (253 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (м. Миколаїв) за 2003-2008 (43 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Центральний район м. Миколаєва) за 1958-
2004 (7457 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Заводський район м. Миколаєва) за 1999-
2009 (1097 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Ленінський район м. Миколаїв) за 1990-2011 
(3515) 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Корабельний район м. Миколаєва) за 1982-
2010 (4181 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Миколаївська міжрайонна природоохоронна 
прокуратура) за 1996-2011 (1426 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Миколаївська транспортна прокуратура) за 
2000-2009 (674 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Арбузинський район) за 1992-2011                   
(6391 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Баштанський район) за 1988-2010 (3155 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Березанський район) за 2004-2006 (406 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Березнегуватський район) за 1950-2008             
(1080 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Братський район) за 1951-2010 (4082 спр.); 
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- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Веселинівський район) за 1947-2010                    
(658 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Вознесенська міжрайонна прокуратура) за 
1974-2012 (14796 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Доманівський район) за 2001-2009 (277 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Єланецький район) за 2000-2009 (1385 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Жовтневий район) за 1987-2011 (2683 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Казанківський район) за 2003-2006                     
(1067 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Кривоозерський район) за 1998-2009                 
(451 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Миколаївський район) за 2002-2010                    
(1406 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Новобузький район) за 1985-2009 (4595 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Новоодеський район) за 2001-2009                   
(1175 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Очаківська міжрайонна прокуратура) за 1991-
2011(827 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Первомайська міжрайонна прокуратура) за 
2005-2011 (5360 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (Снігурівський район) за 2003-2007                 
(2932 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Прокуратури Миколаївської області (м. Южноукраїнськ) за 1991-2009 (1282 спр.). 
 
 
Голова ЕПК            Г.Б. Пікуль 
 
 
Секретар ЕПК                                                                                         Г.І. Хозяшева 


