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м. Миколаїв 

 

Голова ЕПК: 

 

Колесник Н.А. 

Секретар ЕПК: 

 

Хозяшева Г.І. 

Члени ЕПК:                 Замкіна В.В., Іванова З.Д., Кузьменко Н.В., Мартинюк Д.М.,  

                 Мельник М.О., Нагорна С.Ю., Нечитайло В.В., Пікуль Г.Б. 

 

Присутні:                 Бортник Світлана Іванівна – завідувач архівного сектору 

Новобузької райдержадміністрації; 

                Деркач Наталія Володимирівна – завідувач архівного сектору 

Снігурівської райдержадміністрації; 

               Клейбатенко Лілія Іванівна – завідувач архівного сектору 

Березанської райдержадміністрації; 

               Рябчинська Валентина Сергіївна – спеціаліст відділу формування 

НАФ та діловодства держархіву області; 

               Пригарінова Вікторія Валеріївна – начальника архівного відділу 

Первомайської райдержадміністрації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд інструкцій з діловодства установ - джерел формування НАФ. 

(Доповідач: Хозяшева Г.І. – начальник відділу формування НАФ та діловодства). 

 

2. Про розгляд положень про ЕК установ, організацій та підприємств. 

(Доповідач: Хозяшева Г.І. – начальник 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; 

                      Іванова З.Д. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства; 
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                      Нагорна С.Ю. – заступник начальника відділу організаційної, режимно-

секретної роботи та управління персоналом). 

 

4. Про розгляд описів справ та актів. 

(Доповідачі: члени ЕПК). 

 

5. Про виключення установи зі списку юридичних осіб – джерел формування 

Національного архівного фонду, які передають документи до держархіву Миколаївської 

області. 

(Доповідач: Рябчинська В.С. – спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

держархіву області). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Хозяшеву Г.І. – начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд Інструкції з діловодства: 

- Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України; 

- Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Погодити Інструкції з діловодства: 

- Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України; 

- Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Хозяшеву Г.І. – начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд положення про ЕК: 

- Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод»; 

- головного управління ДПС у Миколаївській області; 

- управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області. 

 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Погодити положення про ЕК: 

- Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод»; 

- головного управління ДПС у Миколаївській області. 

 

2.2. Не погоджувати положення про ЕК як таке, що не відповідає вимогам Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181) та Типовому положенню 

про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і 

комунального підприємства, установи та організації (затверджено наказом Міністерства 

юстиції Україні від 19.06.2013 № 1227/5 (із змінами)), управління Державної служби якості 

освіти у Миколаївській області. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд номенклатури справ на 2020 рік: 

- управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області; 

- головного управління ДПС у Миколаївській області. 
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3.2. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд номенклатури справ на 2020 рік: 

- Широколанівської сільської ради, с. Широколанівка Веселинівського р-ну; 

- Подільської сільської ради, с. Поділля Веселинівського р-ну; 

- Новобузького районного суду, м. Новий Буг. 

 

3.3. Іванову З.Д. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд номенклатури справ на 2020 рік: 

- управління соціального захисту населення Новобузької райдержадміністрації, м. Новий 

Буг; 

- відділу агропромислового розвитку Снігурівської райдержадміністрації, м. Снігурівка; 

- відділу освіти Снігурівської райдержадміністрації, м. Снігурівка; 

- управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ; 

- ТОВ Проектно-вишукувальний інститут «Миколаївагропроект». 

 

3.4. Нагорну С.Ю. – заступника начальника відділу організаційної, режимно-секретної 

роботи та управління персоналом, яка представила на розгляд номенклатуру справ на 

2020 рік головного управління ДПС у Миколаївській області (РСО). 

 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Погодити номенклатури справ на 2020 рік: 

- головного управління ДПС у Миколаївській області (2899 ст.); 

- Новобузького районного суду, м. Новий Буг (152 ст.); 

- управління соціального захисту населення Новобузької райдержадміністрації, м. Новий Буг 

(312 ст.); 

- управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ 

(349 ст.); 

- ТОВ Проектно-вишукувальний інститут «Миколаївагропроект» (87 ст.); 

- головного управління ДПС у Миколаївській області (РСО) (37 ст.). 

 

3.2. Не погоджувати номенклатури справ як такі, що не відповідають вимогам 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181) 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 (із змінами)): 

- управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області (177 ст.); 

- Широколанівської сільської ради, с. Широколанівка Веселинівського р-ну (231 ст.); 

- Подільської сільської ради, с. Поділля Веселинівського р-ну (231 ст.); 

- відділу агропромислового розвитку Снігурівської райдержадміністрації, м. Снігурівка 

(102 ст.); 

- відділу освіти Снігурівської райдержадміністрації, м. Снігурівка (184 ст.). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Пікуль Г.Б. – головного зберігача фондів відділу зберігання, обліку та довідкового 

апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, описи справ з 

кадрових питань (особового складу), акт про вилучення для знищення документів, не 

внесених до Національного архівного фонду: 
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- управління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі, 

смт Арбузинка; 

- Березанської райдержадміністрації, смт Березанка; 

- Матіясівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Матіясове Березанського р-ну; 

- Василівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Василівка Березанського р-ну; 

- колекції «Документи територіальних і окружних виборчих комісій з виборів Президента 

України». Окружна виборча комісія ТВО № 131. Чергові вибори Президента України 

31 березня 2019 року. Повторне голосування 21 квітня 2019 року. м. Вознесенськ; 

- Водяно-Лоринської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Водяно-Лорине 

Єланецького р-ну; 

- Красненьківської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Красненьке Кривоозерського 

р-ну; 

- Тридубської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Тридуби Кривоозерського р-ну; 

- Кривоозерського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, смт Криве Озеро; 

- колекції «Документи з виборів депутатів сільських, міської рад об’єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських, міського голів у Новобузькому районі». Новобузька районна, 

Новобузька міська, Вільнозапорізька та Софіївська сільські виборчі комісії. Перші вибори 

23 грудня 2018 року, що не відбулися, та перші вибори 30 червня 2019 року; 

- колекції «Документи з виборів депутатів сільських, міської рад об’єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських, міського голів у Новобузькому районі». Новобузька районна, 

Новобузька міська, Вільнозапорізька та Софіївська сільські виборчі комісії. Перші вибори 

23 грудня 2018 року, що не відбулися, та перші вибори 30 червня 2019 року; 

- Рівненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Рівне Очаківського р-ну; 

- Очаківської райдержадміністрації, м. Очаків; 

- колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України». 

Позачергові вибори 21 липня 2019 року Окружна виборча комісія ТВО № 132, 

м. Первомайськ; 

- Першотравневої сільської ради та її виконавчого комітету, с. Першотравневе 

Снігурівського р-ну; 

- Снігурівської міської ради та її виконавчого комітету, м. Снігурівка; 

- Новотимофіївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новотимофіївка 

Снігурівського р-ну; 

- Баратівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Баратівка Снігурівського р-ну; 

- Горохівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Горохівське Снігурівського р-ну; 

- управління Державної казначейської служби України у Первомайському районі, 

м. Первомайськ; 

- Миколаївського обласного центру зайнятості; 

- особового фонду Крючкова Юрія Семеновича (1928-2015) – доктора технічних наук, 

професора Миколаївського кораблебудівного інституту, краєзнавця; 

 

ВИРІШИЛИ: 

4.1.1. Схвалити: 

- опис справ постійного зберігання управління Державної казначейської служби України в 

Арбузинському районі, смт Арбузинка за 2016-2017 (21 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Березанської райдержадміністрації, смт Березанка за 

2015-2018 (116 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Матіясівської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Матіясове Березанського р-ну за 1994-2017 (119 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Василівської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Василівка Березанського р-ну за 1997-2017 (114 од. зб.); 

- опис № 4 справ постійного зберігання колекції «Документи територіальних і окружних 

виборчих комісій з виборів Президента України». Окружна виборча комісія ТВО № 131. 
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Чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року. Повторне голосування 21 квітня 

2019 року. м. Вознесенськ за 2019 (27 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Водяно-Лоринської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Водяно-Лорине Єланецького р-ну за 2007-2017 (59 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Красненьківської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Красненьке Кривоозерського р-ну за 1998-2014 (118 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Тридубської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Тридуби Кривоозерського р-ну за 1998-2014 (102 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Кривоозерського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України, смт Криве Озеро за 2016-2019 (50 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Рівненської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Рівне Очаківського р-ну за 2007-2016 (80 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Першотравневої сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Першотравневе Снігурівського р-ну за 2014-2017 (42 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Снігурівської міської ради та її виконавчого комітету, 

м. Снігурівка за 2015-2016 (67 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Новотимофіївської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Новотимофіївка Снігурівського р-ну за 2015-2017 (29 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Баратівської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Баратівка Снігурівського р-ну за 2017-2018 (22 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання управління Державної казначейської служби України у 

Первомайському районі, м. Первомайськ за 2011-2015 (33 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Миколаївського обласного центру зайнятості за 2002-

2006 (53 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Миколаївського обласного центру зайнятості за 2007-

2012 (74 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання особового фонду Крючкова Юрія Семеновича (1928-

2015) – доктора технічних наук, професора Миколаївського кораблебудівного інституту, 

краєзнавця за 1951-2015 (11 од. зб.). 

До описів справ постійного зберігання долучено акти про нестачу справ постійного 

зберігання, оформлення яких відповідає вимогам пункту 9 глави 2 розділу V Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181): 

- Матіясівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Матіясове Березанського р-ну за 

1994-2014 (29 од. зб. та 45 док.); 

- Василівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Василівка Березанського р-ну за 

1997-2017 (68 од. зб.); 

- Водяно-Лоринської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Водяно-Лорине 

Єланецького р-ну за 2007-2017 (23 од. зб. та 1 док.); 

- Красненьківської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Красненьке Кривоозерського 

р-ну за 1998-2014 (29 од. зб.); 

- Тридубської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Тридуби Кривоозерського р-ну за 

1998-2014 (74 од. зб. та 46 док.); 

- Кривоозерського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, смт Криве Озеро за 

2016-2019 (10 од. зб.); 

- Рівненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Рівне Очаківського р-ну за 2007-

2016 (4 од. зб.); 

- Першотравневої сільської ради та її виконавчого комітету, с. Першотравневе 

Снігурівського р-ну за 2014-2017 (5 од. зб.); 

- Снігурівської міської ради та її виконавчого комітету, м. Снігурівка за 2015-2018 

(12 од. зб.); 
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- Новотимофіївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новотимофіївка 

Снігурівського р-ну за 2015-2017 (4 од. зб.); 

- Баратівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Баратівка Снігурівського р-ну за 

січень-вересень 2017 (9 док.); 

- управління Державної казначейської служби України у Первомайському районі, 

м. Первомайськ за 2011 (1 од. зб.). 

 

4.1.2. 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 року за № 584/23116) 

та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181): 

- опис № 1, том 1 справ постійного зберігання колекції «Документи з виборів депутатів 

сільських, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, міського 

голів у Новобузькому районі». Новобузька районна, Новобузька міська, Вільнозапорізька та 

Софіївська сільські виборчі комісії. Перші вибори 23 грудня 2018 року, що не відбулися, та 

перші вибори 30 червня 2019 року за 2018 (12 од. зб.); 

- опис № 1, том 1 справ постійного зберігання колекції «Документи з виборів депутатів 

сільських, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, міського 

голів у Новобузькому районі». Новобузька районна, Новобузька міська, Вільнозапорізька та 

Софіївська сільські виборчі комісії. Перші вибори 23 грудня 2018 року, що не відбулися, та 

перші вибори 30 червня 2019 року за 2019 (19 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Горохівської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Горохівське Снігурівського р-ну за 2007-2015 (82 од. зб.). 

До опису справ постійного зберігання Горохівської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Горохівське Снігурівського р-ну долучено акт про нестачу 11 од. зб. та 11 док. 

постійного зберігання за 2007-2015, оформлення якого не відповідає вимогам пункту 9 

глави 2 розділу V Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181).  

 

4.1.3. Погодити: 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) управління Державної 

казначейської служби України в Арбузинському районі, смт Арбузинка за 2016-2017 

(8 од. зб.); 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Березанської 

райдержадміністрації, смт Березанка за 1998-2018 (35 од. зб.); 

- опис № 2-ос справ з кадрових питань (особового складу) Березанської 

райдержадміністрації, смт Березанка за 1998-2018 (34 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Василівської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Василівка Березанського р-ну за 1990-2017 (38 од. зб.); 

- опис № 2-к справ з кадрових питань (особового складу) Василівської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Василівка Березанського р-ну за 2004-2005, 2008, 2010-2011 

(9 од. зб.); 

- опис № 4-ос справ з кадрових питань (особового складу) колекції «Документи 

територіальних і окружних виборчих комісій з виборів Президента України». Окружна 

виборча комісія ТВО № 131. Чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року. 

Повторне голосування 21 квітня 2019 року. м. Вознесенськ за 2019 (20 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Водяно-Лоринської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Водяно-Лорине Єланецького р-ну за 2007-2017 (22 од. зб.); 
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- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Красненьківської сільської ради та 

її виконавчого комітету, с. Красненьке Кривоозерського р-ну за 1998-2014 (33 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Тридубської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Тридуби Кривоозерського р-ну за 1998, 2000-2014 (28 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Кривоозерського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України, смт Криве Озеро за 2016-2019 (48 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Рівненської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Рівне Очаківського р-ну; 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Очаківської райдержадміністрації, 

м. Очаків за 2014-2016 (15 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Першотравневої сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Першотравневе Снігурівського р-ну за 2014-2017 (14 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Снігурівської міської ради та її 

виконавчого комітету, м. Снігурівка; 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Новотимофіївської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Новотимофіївка Снігурівського р-ну за 2015-2017 (10 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Новотимофіївської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Новотимофіївка Снігурівського р-ну за 2017-2018 (8 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Баратівської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Баратівка Снігурівського р-ну за 2015-2016 (8 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) Горохівської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Горохівське Снігурівського р-ну за 2007-2015 (32 од. зб.); 

- опис № 1-к справ з кадрових питань (особового складу) управління Державної 

казначейської служби України у Первомайському районі, м. Первомайськ за 2011-2015 

(22 од. зб.). 

До описів справ з кадрових питань (особового складу) долучено акти про нестачу справ 

з кадрових питань (особового складу), які оформлено відповідно до пункту 9 глави 2 

розділу V Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181): 

- Василівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Василівка Березанського р-ну за 

2000-2017 (19 од. зб.); 

- до опису № 1-ос Березанської райдержадміністрації, смт Березанка за 1998-2018 (21 од. зб.); 

- до опису № 2-ос Березанської райдержадміністрації, смт Березанка за 1992-1997 (6 од. зб.) 

- колекції «Документи територіальних і окружних виборчих комісій з виборів Президента 

України». Окружна виборча комісія ТВО № 131. Чергові вибори Президента України 

31 березня 2019 року. Повторне голосування 21 квітня 2019 року. м. Вознесенськ за 2019 

(2 од. зб.); 

- Водяно-Лоринської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Водяно-Лорине 

Єланецького р-ну за 2007-2015 (7 од. зб.); 

- Красненьківської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Красненьке Кривоозерського 

р-ну за 1998-2014 (18 од. зб.); 

- Тридубської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Тридуби Кривоозерського р-ну за 

1998-2014 (18 од. зб.); 

- Кривоозерського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, смт Криве Озеро за 

2016-2019 (4 од. зб.); 

- Горохівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Горохівське Снігурівського р-ну 

за 2007-2015 (9 од. зб. та 2 док.). 

 

4.1.4. 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 року за № 584/23116), 
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Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181): 

- опис № 1-к, том 1 справ з кадрових питань (особового складу) колекції «Документи з 

виборів депутатів сільських, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських, міського голів у Новобузькому районі». Новобузька районна, Новобузька міська, 

Вільнозапорізька та Софіївська сільські виборчі комісії. Перші вибори 23 грудня 2018 року, 

що не відбулися, та перші вибори 30 червня 2019 року за 2018 (16 од. зб.); 

- опис № 1-к, том 2 справ з кадрових питань (особового складу) колекції «Документи з 

виборів депутатів сільських, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських, міського голів у Новобузькому районі». Новобузька районна, Новобузька міська, 

Вільнозапорізька та Софіївська сільські виборчі комісії. Перші вибори 23 грудня 2018 року, 

що не відбулися, та перші вибори 30 червня 2019 року за 2019 (15 од. зб.); 

- опис № 4-ос справ з кадрових питань (особового складу) колекції «Документи окружних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України». Позачергові вибори 21 липня 

2019 року Окружна виборча комісія ТВО № 132, м. Первомайськ за 2019 (15 од. зб.). 

 

4.2. Нечитайло В.В. – головного спеціаліста відділу зберігання, обліку та довідкового 

апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, описи 

погосподарських справ та опис справ з кадрових питань (особового складу): 

- Новогригорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка 

Арбузинського р-ну; 

- Новокрасненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новокрасне Арбузинського 

р-ну; 

- Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новомар’ївка Братського р-ну; 

- виконавчого комітету Новомар'ївської сільської Ради народних депутатів, с. Новомар’ївка 

Братського р-ну; 

- Новогригорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка 

Вознесенського р-ну; 

- Ольгопольської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Ольгополь Єланецького р-ну; 

- Маломечетнянської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Мала Мечетня 

Кривоозерського р-ну; 

- управління освіти Первомайської міської ради, м. Первомайськ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

4.2.1. Схвалити: 

- опис справ постійного зберігання Новогригорівської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Новогригорівка Арбузинського р-ну за 2007-2017 (108 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Новомар’ївка Братського р-ну за 2001-2018 (80 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Новогригорівської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Новогригорівка Вознесенського р-ну за 2070-2018 (106 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Ольгопольської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Ольгополь Єланецького р-ну за 2009-2017 (60 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання Маломечетнянської сільської ради та її виконавчого 

комітету, с. Мала Мечетня Кривоозерського р-ну за 2006-2014 (49 од. зб.); 

- опис справ постійного зберігання управління освіти Первомайської міської ради, 

м. Первомайськ за 2007-2014 (94 од. зб.); 

- опис погосподарських справ Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, 

с. Новомар’ївка Братського р-ну за 1996-2015 (31 од. зб.); 

- опис погосподарських справ виконавчого комітету Новомар'ївської сільської Ради 

народних депутатів, с. Новомар’ївка Братського р-ну (199 од. зб.). 
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До описів справ постійного зберігання  долучено акти про нестачу справ постійного 

зберігання, оформлення яких відповідає вимогам пункту 9 глави 2 розділу V Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181): 

- Новогригорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка 

Арбузинського р-ну за 2007-2017 (35 од. зб.); 

- Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новомар’ївка Братського р-ну 

за 2001-2018 (167 од. зб. та 25 док.); 

- Новогригорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка 

Вознесенського р-ну за 2009, 2007-2013, 2016-2018 (11 од. зб. та 4 док.); 

- Ольгопольської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Ольгополь Єланецького р-ну за 

2009-2017 (22 од. зб. та 44 док.); 

- Маломечетнянської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Мала Мечетня 

Кривоозерського р-ну за 2006-2014 (24 од. зб. та 4 док.); 

- управління освіти Первомайської міської ради, м. Первомайськ за 2007-2008, 2012-2014 

(2 од. зб.). 

 

4.2.2. Погодити: 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Новогригорівської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка Арбузинського р-ну за 2004-2017 (28 од. зб.); 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Новокрасненської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Новокрасне Арбузинського р-ну за 2002-2014 (25 од. зб.); 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Новомар'ївської сільської ради та 

її виконавчого комітету, с. Новомар’ївка Братського р-ну за 2001-2018 (34 од. зб.); 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Новогригорівської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка Вознесенського р-ну за 2005-2018 (46 од. зб.); 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Ольгопольської сільської ради та її 

виконавчого комітету, с. Ольгополь Єланецького р-ну за 2009-2017 (25 од. зб.); 

- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Маломечетнянської сільської ради 

та її виконавчого комітету, с. Мала Мечетня Кривоозерського р-ну за 2006-2014 (18 од. зб.). 

До описів справ з кадрових питань (особового складу) долучено акти про нестачу справ 

з кадрових питань (особового складу), оформлення яких відповідає пункту 9 глави 2 

розділу V Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181): 

- Новогригорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка 

Арбузинського р-ну за 2004-2017 (14 од. зб.); 

- Новокрасненської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новокрасне Арбузинського 

р-ну за 2002-2013 (12 од. зб.); 

- Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новомар’ївка Братського р-ну 

за 2001-2018 (46 од. зб.); 

- Новогригорівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новогригорівка 

Вознесенського р-ну за 2005-2006 (2 од. зб. та 1 док.); 

- Ольгопольської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Ольгополь Єланецького р-ну за 

2009-2010, 2014-2015 (5 од. зб.); 

- Маломечетнянської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Мала Мечетня 

Кривоозерського р-ну за 2006-2014 (9 од. зб.). 

 

4.3. Мартинюк Д.М. – зберігача фондів документів відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату, яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, описи 
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справ з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення 

документів, не внесених до Національного архівного фонду: 

- фонду № 5924 колекції «Документи окружних виборчих комісій з виборів народних 

депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній». Позачергові вибори 21 липня 

2019 року. Окружна виборча комісія ТВО № 129; 

- Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новомар’ївка Братського р-ну; 

- управління Державної казначейської служби України у Первомайському районі, 

м. Первомайськ; 

- управління освіти Первомайської міської ради, м. Первомайськ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

4.3.1. Схвалити: 

- опис справ № 12 постійного зберігання фонду № 5924 колекції «Документи окружних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих 

кампаній». Позачергові вибори 21 липня 2019 року. Окружна виборча комісія ТВО № 129 за 

2019 (10 од. зб.); 

- опис справ № 11 постійного зберігання фонду № 5924 колекції «Документи окружних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих 

кампаній». Позачергові вибори 21 липня 2019 року. Окружна виборча комісія ТВО № 128 за 

2019 (12 од. зб.); 

- опис справ № 10 постійного зберігання фонду № 5924 колекції «Документи окружних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих 

кампаній». Позачергові вибори 21 липня 2019 року. Окружна виборча комісія ТВО № 127 за 

2019 (13 од. зб.). 

 

4.3.2. Погодити: 

- опис № 12-ос справ з кадрових питань (особового складу) фонду № 5924 колекції 

«Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні 

матеріали виборчих кампаній». Позачергові вибори 21 липня 2019 року. Окружна виборча 

комісія ТВО № 129 за 2019 (10 од. зб.); 

- опис № 11-ос справ з кадрових питань (особового складу) фонду № 5924 колекції 

«Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні 

матеріали виборчих кампаній». Позачергові вибори 21 липня 2019 року. Окружна виборча 

комісія ТВО № 128 за 2019 (12 од. зб.); 

- опис № 10-ос справ з кадрових питань (особового складу) фонду № 5924 колекції 

«Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні 

матеріали виборчих кампаній». Позачергові вибори 21 липня 2019 року. Окружна виборча 

комісія ТВО № 127 за 2019 (21 од. зб.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, Новомар'ївської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Новомар’ївка Братського 

р-ну за 1999-2016 (147 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, управління Державної казначейської служби України у Первомайському районі, 

м. Первомайськ за 2009-2015 (5440 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, управління освіти Первомайської міської ради, м. Первомайськ за 2007-2014 

(493 спр.). 

 

4.4. Хозяшеву Г.І. – начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 

представила на розгляд акти про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду: 

- Березанської райдержадміністрації, смт Березанка; 

- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». 



11 

ВИРІШИЛИ: 

4.4.1. Погодити: 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, Березанської райдержадміністрації, смт Березанка за 1992-2014 (4487 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» за 1993-2017 (296 спр.). 

 

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

яка представила на розгляд описи справ постійного зберігання, акти про вилучення для 

знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду:  
- КЗК «Миколаївський обласний художній музей імені В.В.Верещагіна»; 

- господарського суду Миколаївської області; 

- управління виконавчої дирекції Фонду страхування України в Миколаївській області; 

- Миколаївського обласного центру зайнятості. 

 

ВИРІШИЛИ: 

4.5.1. Схвалити: 

- опис справ постійного зберігання КЗК «Миколаївський обласний художній музей імені 

В.В.Верещагіна» за 2009-2016 (58 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2002 

(180 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2003 

(245 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2004 

(383 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2005 

(350 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2006 

(479 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2007 

(665 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2008 

(460 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2009 

(399 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2010 

(296 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2011 

(223 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2012 

(150 од. зб.); 

- опис № 2 справ постійного зберігання господарського суду Миколаївської області за 2013 

(130 од. зб.). 

 

4.5.2. Погодити: 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, КЗК «Миколаївський обласний художній музей імені В.В.Верещагіна» за 1975-2016 

(63 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, управління виконавчої дирекції Фонду страхування України в Миколаївській області 

за 1991-2017 (473 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, господарського суду Миколаївської області (судові справи) за 2012 (1784 спр.); 
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- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, господарського суду Миколаївської області (судові справи) за 2013 (1282 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, господарського суду Миколаївської області (судові справи) за 2000, 2003-2011 

(854 спр.); 

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, Миколаївського обласного центру зайнятості за 2003-2018 (322 спр.). 

 

4.6. Нагорну С.Ю. – заступника начальника відділу організаційної, режимно-секретної 

роботи та управління персоналом, яка представила на розгляд опис справ постійного 

зберігання, акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду, Миколаївської облдержадміністрації (сектор режимно-секретної роботи 

апарату). 

 

ВИРІШИЛИ: 
4.6.1. Схвалити опис справ постійного зберігання Миколаївської облдержадміністрації 

(сектор режимно-секретної роботи апарату) за 1962-2018 (15 од. зб.). 

 

4.6.2. Погодити акт про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду, Миколаївської облдержадміністрації (сектор режимно-

секретної роботи апарату) за 2009-2017 (22 спр.). 

 

5. СЛУХАЛИ: 
5.1. Рябчинську В.С. – спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства 

держархіву області, яка представила на розгляд комісії інформацію (додається) про 

доцільність виключення із списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 

передають документи до державного архіву Миколаївської області, Миколаївської філії 

Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (далі – Миколаївська філія ПАТ 

«Укртелеком»). 

6.3.1. Доповіла, що з 1998 року Миколаївська філія ПАТ «Укртелеком» втратила статус 

юридичної особи, але функції, права та обов’язки залишалися без змін. 

Наказом директора Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком» від 01 жовтня 2014 року 

№ 518 «Щодо організації структури філій ПАТ «Укртелеком» з 01 жовтня 2014 року введено 

в дію організаційну структуру філій ПАТ «Укртелеком», у тому числі Південного 

макрорегіону у складі: Одеської філії – керуючої, Миколаївської та Херсонської. 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» та глави XV, розділу 3 Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 

2015 року № 1000/5, документи постійного строку зберігання філії передані на державне 

зберігання до держархіву Миколаївської області до 2014 року (акт приймання-передавання 

від 24.07.2019 № 34). 

Наказом директора Одеської філії (керуючої) ПАТ «Укртелеком» від 29 травня 

2015 року № 287 «Щодо централізації функцій з організації та оплати праці, обліку 

розрахунків з персоналом на рівні ПМР» введено централізацію функцій з організації та 

оплати праці, обліку розрахунків з персоналом на рівні відділу організації та оплати праці та 

відділу бухгалтерського та податкового обліку Одеської філії Південного макрорегіону. 

Відповідно документи з кадрових питань (особового складу) до 2008 року передані на 

зберігання до Одеської філії ПАТ «Укртелеком» у кількості 1051 (одна тисяча п’ятдесят 

одна) одиниця зберігання згідно з актом приймання-передавання від 27.07.2015 № 1. 

Відповідно до службової записки начальника відділу підтримки бізнесу Миколаївської 

філії ПАТ «Укртелеком» від 28.11.2017 № 48М100/169-МК-17 особа, відповідальна за 

ведення архіву, не несе відповідальності за збереженість документів з кадрових питань 
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(особового складу) за 2009-2015 роки, так як вони зберігаються в групі бухгалтерського та 

податкового обліку Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком». 

У зв’язку з вищевикладеним, запропонувала виключити Миколаївську філію ПАТ 

«Укртелеком» із списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 

документи до державного архіву Миколаївської області (список джерел комплектування 

архіву). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Виключити зі списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 

документи до держархіву Миколаївської області, Миколаївську філію ПАТ «Укртелеком». 

 

 


