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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО- 
ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
13.10.2016 № 11 
 
смт Врадіївка 
 
Заступник голови ЕПК: 
 

Пікуль Г.Б. 

Секретар ЕПК: 
 

Хозяшева Г.І. 

Член ЕПК:                  Нечитайло В.В. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд списків юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування 
архівного сектору Врадіївської райдержадміністрацій. 

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

2. Про розгляд описів справ та актів. 
(Доповідачі: члени ЕПК). 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: 

1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка 
представила на розгляд списки юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування 
архівного сектору Врадіївської райдержадміністрацій: 
- список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архівного 
сектору Врадіївської райдержадміністрації; 
- список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до 
архівного сектору Врадіївської райдержадміністрації; 
- список юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, у зоні 
комплектування архівного сектору Врадіївської райдержадміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: 
1.1. Схвалити: 

- список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архівного 
сектору Врадіївської райдержадміністрації (20 юр. ос.); 
- список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до 
архівного сектору Врадіївської райдержадміністрації (15 юр. ос.); 
- список юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ у зоні 
комплектування архівного сектору Врадіївської райдержадміністрації (14 юр. ос.). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Пікуль Г.Б. – заступника директора – начальник відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, головного зберігача фондів, яка представила на розгляд опис справ 
постійного зберігання, опис справ з кадрових питань (особового складу), акт про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, 
Іванівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Іванівка Врадіївського р-ну. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1.1. Схвалити опис справ постійного зберігання Іванівської сільської ради та її 
виконавчого комітету, с. Іванівка Врадіївського р-ну за 2008-2014 (40 од. зб.). 
 

2.1.2. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Іванівської сільської ради та її 
виконавчого комітету, с. Іванівка Врадіївського р-ну за 2008-2014 (20 од. зб.); 
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, Іванівської сільської ради та її виконавчого комітету, с. Іванівка Врадіївського р-ну за 
2007-2012 (48 спр.). 
 

2.2. Нечитайло В.В. – заступника начальника відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, яка представила на розгляд опис справ постійного зберігання та опис 
справ з кадрових питань (особового складу) Адамівської сільської ради та її виконавчого 
комітету, с. Адамівка Врадіївського р-ну. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.2.1. 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 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 № 2 
справ постійного зберігання Адамівської сільської ради та її виконавчого комітету,                        
с. Адамівка Врадіївського р-ну за 2006-2014 (62 од. зб.). 
 

2.2.2. Погодити: 
- опис № 1-ос справ з кадрових питань (особового складу) Адамівської сільської ради та її 
виконавчого комітету, с. Адамівка Врадіївського р-ну за 2006-2014 (27 од. зб.). 
 
 
Заступник голови ЕПК 
 
 

Г.Б. Пікуль 

Секретар ЕПК Г.І. Хозяшева 
 


