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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО- 
ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
27.06.2013 № 7 
 
м. Миколаїв 
 
Голова ЕПК 
 

- Пікуль Г.Б. 

Секретар ЕПК 
 

- Хозяшева Г.І. 

Члени ЕПК: Замкіна В.В., Мартинюк Д.М., Нечитайло В.В., Удотова О.П,  
Чернова С.П. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 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). 
 

2. Про розгляд номенклатур справ установ, організацій та підприємств.  
(Доповідач: Хозяшева Г.І. - начальник відділу формування НАФ та діловодства; 
                     Замкіна В.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства; 
                      Удотова О.П. – діловод відділу формування НАФ та діловодства). 
 

3. Про розгляд описів справ та актів.  
(Доповідачі: члени ЕПК). 
 

4. Про винесення установи зі списку юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до держархіву Миколаївської 
області. 
(Доповідач: Замкіна В.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства). 
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1. СЛУХАЛИ: 
1.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд положення про архів та положення про ЕК Миколаївської 
митниці Міндоходів. 

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

яка представила на розгляд положення про архів та положення про ЕК Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Погодити положення про ЕК та архівний підрозділ: 
- Миколаївської митниці Міндоходів; 
- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд номенклатури справ на 2013 рік: 
- Веселинівської районної ради, смт Веселинове; 
- Врадіївської РДА, смт Врадіївка; 
- Управління Державної казначейської служби України у Кривоозерському районі,                   
смт Криве Озеро; 
- Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ; 
- Архівного відділу Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ; 
- Управління праці та соціального захисту населення Вознесенської міської ради,                             
м. Вознесенськ; 
- Управління Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнськ; 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. 
 

2.2. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка представила на розгляд номенклатури справ на 2013 рік: 
- Єланецької районної ради, смт Єланець; 
- Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації. 

 
2.3.Удотову О.П. – діловода відділу формування НАФ та діловодства, члена спілки 

архівістів, яка представила на розгляд номенклатури справ на 2013 рік: 
- Березанської РДА, смт Березанка; 
- Березанської районної ради, смт Березанка; 
- Братської районної ради, смт Братське; 
- Управління агропромислового розвитку Доманівської РДА, смт Доманівка; 
- Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої РДА, м. Миколаїв; 
- Миколаївський районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, 
м. Миколаїв. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Погодити номенклатуру справ на 2013 рік Управління комунальної 
власності Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ (215 ст.). 
 

2.2. Не погоджувати номенклатури справ установ як такі, що не відповідають 
вимогам Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого 
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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 
України від 12.04.2012 № 578/5 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17.04.2012 за № 571/20884: 
- Веселинівської районної ради, смт Веселинове (108 ст.); 
- Врадіївської РДА, смт Врадіївка (406 ст.); 
- Управління Державної казначейської служби України у Кривоозерському районі, смт 
Криве Озеро (532 ст.); 
- Архівного відділу Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ (110 ст.); 
- Управління праці та соціального захисту населення Вознесенської міської ради, м. 
Вознесенськ (359 ст.); 
- Управління Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнськ (399 ст.); 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області (224 ст.); 
- Єланецької районної ради, смт Єланець (185 ст.); 
- Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації (137 ст.). 
- Березанської РДА, смт Березанка (329 ст.); 
- Березанської районної ради, смт Березанка (114 ст.); 
- Братської районної ради, смт Братське (94 ст.); 
- Управління агропромислового розвитку Доманівської РДА, смт Доманівка (155 ст.); 
- Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої РДА, м. Миколаїв                   
(389 ст.); 
- Миколаївський районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, 
м. Миколаїв (43 ст.). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Пікуль Г.Б. – заступника директора – головного зберігача фондів, яка 
представила на розгляд описи справ постійного зберігання, описи справ з особового 
складу, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, акт про нестачу справ постійного зберігання: 
- Любоіванівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Любоіванівка 
Арбузинського р-ну; 
- Садівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Садове Арбузинського р-ну; 
- Новокрасненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новокрасне 
Арбузинського р-ну; 
- виконавчого комітету Арбузинської селищної Ради народних депутатів, смт Арбузинка 
Арбузинського р-ну; 
- виконавчого комітету Малоукраїнської сільської Ради народних депутатів,                                
с. Малоукраїнка Єланецького р-ну; 
- Калинівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Калинівка Єланецького р-ну; 
- Веселобалківської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Весела Балка 
Казанківського р-ну; 
- Виконавчого комітету Веселобалківської сільської Ради народних депутатів, с. Весела 
Балка Казанківського р-ну; 
- виконавчого комітету Новофедорівської сільської Ради народних депутатів,                             
с. Новофедорівка Казанківського р-ну; 
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- Новофедорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новофедорівка 
Казанківського р-ну; 
- виконавчого комітету Ониськівської сільської Ради народних депутатів, с. Ониськово 
Кривозерського р-ну; 
- Ониськівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Ониськово Кривоозерського  
р-ну; 
- виконавчого комітету Курячелозівської сільської Ради народних депутатів, с. Курячі 
Лози Кривоозерського р-ну; 
- Курячелозівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Курячі Лози 
Кривоозерського р-ну; 
- виконавчого комітету Кумарівської сільської Ради народних депутатів, с. Кумари 
Первомайського р-ну; 
- Кумарівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Кумари Первомайського р-ну; 
- Довгопристанської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Довга Пристань 
Первомайського р-ну; 
- виконавчого комітету Довгопристанської сільської Ради народних депутатів, с. Довга 
Пристань Первомайського р-ну; 
- Софіїської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Софіївка Первомайського р-ну; 
- Кам’яномостівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Кам’яний Мост 
Первомайського р-ну; 
- колекції «Документи окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України». 
Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 130, м. Первомайськ; 
- Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 134 з виборів 
Президента України, м. Первомайськ; 
- Відділу державної реєстрації апарату виконкому Первомайської міької ради,                           
м. Первомайськ; 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області; 
- Миколаївської філії Українського державного центру радіочастот; 
- Товариства з додатковою відповідальністю «МОНОЛІТБУД», м. Миколаїв; 
- Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ-АГРО», м. Миколаїв; 
- Малого колективного підприємства аудиторської компанії «МВН», м. Миколаїв; 
- Товариства з обмеженою відповідальністю внедренський госпрозрахунковий центр 
«Вертикаль», м. Миколаїв; 
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЕРРА», м. Миколаїв; 
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІАЛ», м. Миколаїв; 
- Приватного підприємства «Заготплодовоч», м. Миколаїв; 
- Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт». 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання Любоіванівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Любоіванівка Арбузинського р-ну за 1994-2004 (55 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Садівської сільської ради та її виконавчого комітету,   
с. Садове Арбузинського р-ну за 1994-2002 (36 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Новокрасненської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Новокрасне Арбузинського р-ну за 1994-2002 (31 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Арбузинської селищної Ради 
народних депутатів, смт Арбузинка Арбузинського р-ну за 1988-1991 (46 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Малоукраїнської сільської Ради 
народних депутатів, с. Малоукраїнка Єланецького р-ну за 1990-1993 (19 од. зб.); 
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- опис справ постійного зберігання Веселобалківської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Весела Балка Казанківського р-ну за 1994-2007 (97 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Ониськівської сільської Ради 
народних депутатів, с. Ониськово Кривозерського р-ну за 1990-1994 (16 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Ониськівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Ониськово Кривоозерського р-ну за 1994-1996 (12 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Курячелозівської сільської Ради 
народних депутатів, с. Курячі Лози Кривоозерського р-ну за 1990-1994 (23 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Курячелозівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Курячі Лози Кривоозерського р-ну за 1994-2002 (39 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Кумарівської сільської Ради 
народних депутатів, с. Кумари Первомайського р-ну за 1989-1993 (15 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Довгопристанської сільської 
Ради народних депутатів, с. Довга Пристань Первомайського р-ну за 1990-1993                        
(10 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Софіїської сільської ради та її виконавчого комітету,  
с. Софіївка Первомайського р-ну за 1994-2005 (72 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кам’яномостівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Кам’яний Мост Первомайського р-ну за 1994-2004 (72 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання колекції «Документи окружної виборчої комісії з 
виборів народних депутатів України». Окружна виборча комісія одномандатного 
виборчого округу № 130, м. Первомайськ за 2012 (28 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Регіональної торгово-промислової палати 
Миколаївської області за 1998-2010 (29 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Миколаївської філії Українського державного центру 
радіочастот за 2006-2010 (23 од. зб.). 
 

3.1.2. Не схвалювати як такі, що не відповідають вимогам Основних правил 
роботи державних архівів України, схвалених колегією Держкомархіву України 
03.02.2004 № 2 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 Веселобалківської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Весела Балка Казанківського р-ну за 1985-1993 (76 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Виконавчого комітету Веселобалківської сільської 
Ради народних депутатів, с. Весела Балка Казанківського р-ну за 1990-1993 (27 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання виконавчого комітету Новофедорівської сільської Ради 
народних депутатів, с. Новофедорівка Казанківського р-ну за 1994-2008 (97 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Кумарівської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Кумари Первомайського р-ну за 1994-2006 (49 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Довгопристанської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Довга Пристань Первомайського р-ну за 1994-2005 (51 од. зб.). 
 

3.1.3. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з особового складу колекції «Документи окружної виборчої комісії з 
виборів народних депутатів України». Окружна виборча комісія одномандатного 
виборчого округу № 130, м. Первомайськ за 2012 (7 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Товариства з додатковою відповідальністю 
«МОНОЛІТБУД», м. Миколаїв за 1989-2013 (3 од. зб.); 
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- опис № 1-ос справ з особового складу Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ-
АГРО», м. Миколаїв за 1999-2005 (3 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Малого колективного підприємства аудиторської 
компанії «МВН», м. Миколаїв за 1994-2013 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Товариства з обмеженою відповідальністю 
внедренський госпрозрахунковий центр «Вертикаль», м. Миколаїв за 1991-2012 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ВІТЕРРА», м. Миколаїв за 2010-2013 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТРІАЛ», м. Миколаїв за 2002-2004 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Приватного підприємства «Заготплодовоч»,                  
м. Миколаїв за 2007-2012 (2 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Регіональної торгово-промислової палати 
Миколаївської області за 1998-2010 (43 од. зб.); 
- опис № 2-ос справ з особового складу Регіональної торгово-промислової палати 
Миколаївської області (особові справи) за 1998-2010 (69 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Миколаївської філії Українського державного 
центру радіочастот за 2006-2012 (31 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Державного підприємства «Миколаївський 
морський торговельний порт» (особові картки звільнених працівників) за 1946-2012              
(265 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Державного підприємства «Миколаївський 
морський торговельний порт» (особові справи звільнених працівників) за 1950-2012             
(588 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 134 з виборів 
Президента України, м. Первомайськ за 2010 (243 коробки, 3 мішка, 6 пакунків); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, відділу державної реєстрації апарату виконкому Первомайської міької ради, м. 
Первомайськ за 1998-2011 (545 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» за 1984-
2012 (50 спр.). 
 

3.1.4. Не погоджувати як такий, що не відповідає вимогам Основних правил 
роботи державних архівів України, схвалених колегією Держкомархіву України 
03.02.2004 № 2, 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 Калинівської сільської ради 
та її виконавчого комітету, с. Калинівка Єланецького р-ну за 1995-2009 (77 од. зб.). 
 

3.2. Чернову С.П. – начальника відділу начальника відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, 
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опис погосподарських книг, опис справ нотаріальних дій, акти про нестачу справ 
постійного зберігання: 
- відділу освіти Миколаївської РДА, м. Миколаїв; 
- Управління агропромислового комплексу Миколаївської РДА, м. Миколаїв; 
- Лоцкинської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Лоцкине Баштанського р-ну 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.2.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання відділу освіти Миколаївської РДА, м. Миколаїв за 
1991-2003 (71 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання відділу освіти Миколаївської РДА, м. Миколаїв за 
2004-2007 (28 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Управління агропромислового комплексу 
Миколаївської РДА, м. Миколаїв за 2004-2010 (28 од. зб.). 

 
3.2.2. Погодити: 

- опис справ нотаріальних дій Лоцкинської сільської ради та її виконавчого комітету,                  
с. Лоцкине Баштанського р-ну за 2006-2010 (14 од. зб.); 
- опис погосподарських книг Лоцкинської сільської ради та її виконавчого комітету,                        
с. Лоцкине Баштанського р-ну за 2006-2010 (15 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання відділу освіти Миколаївської РДА,                              
м. Миколаїв за 2004 (1 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Управління агропромислового комплексу 
Миколаївської РДА, м. Миколаїв за 2004-2010 (21 од. зб.). 
 

3.3. Нечитайло В.В. – головного спеціаліста відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, 
описи справ з особового складу, акти про нестачу справ постійного зберігання, акт 
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду: 
- Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Сонячне»,                              
с. Комсомольське Миколаївського р-ну; 
- Державного підприємства «Племрепродуктор «Степове», с. Степове Миколаївського                 
р-ну; 
- Трихатської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Трихати Миколаївського р-ну; 
- СТОВ «Ульянівське», с. Ульянівка Новобузького р-ну; 
- Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства (ПОСП) «Злагода»,                              
с. Максимівка Новобузького р-ну; 
- ПОСП ім. Москаленка,с. Вільне Запоріжжя Новобузького р-ну; 
- відділу у справах релігій облдержадміністрації. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.3.1. Схвалити: 
- опис справ постійного зберігання Державного підприємства «Сільськогосподарське 
підприємство «Сонячне», с. Комсомольське Миколаївського р-ну за 2005-2008 (27 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Державного підприємства «Племрепродуктор 
«Степове», с. Степове Миколаївського р-ну за 2004-2006 (17 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання Трихатської сільської ради та її виконавчого комітету, 
с. Трихати Миколаївського р-ну за 2005-2007 (22 од. зб.); 
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- опис справ постійного зберігання СТОВ «Ульянівське», с. Ульянівка Новобузького р-ну 
за 2000-2010 (8 од.зб.); 
- опис справ постійного зберігання Приватно-орендного сільськогосподарського 
підприємства (ПОСП) «Злагода», с. Максимівка Новобузького р-ну за 2001-2009                 
(10 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання ПОСП ім. Москаленка,с. Вільне Запоріжжя 
Новобузького р-ну за 2001-2009 (19 од. зб.); 
- опис справ постійного зберігання відділу у справах релігій облдержадміністрації за 1996-
2013 (70 од. зб.). 
 

3.3.3. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з особового складу ПОСП ім. Москаленка,с. Вільне Запоріжжя 
Новобузького р-ну за 2001-2009 (35 од. зб.); 
- опис № 1-ос справ з особового складу Приватно-орендного сільськогосподарського 
підприємства (ПОСП) «Злагода», с. Максимівка Новобузького р-ну за 2001-2009                        
(17 од. зб.) 
- опис № 1-ос справ з особового складу відділу у справах релігій облдержадміністрації за 
1993-2013 (39 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, відділу у справах релігій облдержадміністрації за 1996-2010 (113 спр.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Державного підприємства 
«Племрепродуктор «Степове», с. Степове Миколаївського р-ну за 2004 (1 од. зб.); 
- акт про нестачу справ постійного зберігання Державного підприємства 
«Сільськогосподарське підприємство «Сонячне», с. Комсомольське Миколаївського р-ну 
за 2005-2008 (11 од. зб.). 
 

3.4. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд описи справ з особового складу, акт про вилучення для 
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду: 
- Відокремленого структурного підрозділу «Дніпро-Бузький» ДП «Миколаївський 
морський торговельний порт»; 
- Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. 

 
ВИРІШИЛИ: 

3.4.1. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з особового складу Відокремленого структурного підрозділу «Дніпро-
Бузький» ДП «Миколаївський морський торговельний порт» за 2000-2013 (перероблений) 
(45 од. зб.); 
- опис 2-ос справ з особового складу Відокремленого структурного підрозділу «Дніпро-
Бузький» ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (особові справи) за 2000-
2013 (114 од. зб.). 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області за 2007, 2009, 
2011 (30 спр. та 8709 док.). 
 

3.5. Мартинюк Д.М. – палітурника документів відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, члена спілки архівістів, яка представила на розгляд акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду: 
- ПОСП ім. Москаленка,с. Вільне Запоріжжя Новобузького р-ну; 
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- Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства (ПОСП) «Злагода»,                        
с. Максимівка Новобузького р-ну. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.5.1. Не погоджувати як такі, що не відповідають вимогам Основних правил 
роботи державних архівів України, схвалених колегією Держкомархіву України 
03.02.2004 № 2, 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, ПОСП ім. Москаленка,с. Вільне Запоріжжя Новобузького р-ну за 2001-2009                
(450 спр.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства (ПОСП) «Злагода»,               
с. Максимівка Новобузького р-ну за 2000-2009 (511 спр.). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, 
яка подала на розгляд комісії інформацію про доцільність винесення із списку юридичних 
осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву 
Миколаївської області, Представництво закритого акціонерного товариства лікувально-
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у м. Миколаєві 
(колишнє Миколаївське дочірнє підприємство ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»). 

Доповіла, що протягом 2011-2012 ліквідовано Представництво закритого 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» у м. Миколаєві (службова записка додається). 

 
ВИРІШИЛИ: 

4.1. Винести із списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 
документи до Державного архіву Миколаївської області, Представництво закритого 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» у м. Миколаєві. 

 
 

Голова ЕПК                Г.Б. Пікуль 
 
 
Секретар ЕПК                                                                                         Г.І. Хозяшева 


