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ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22.12.2017 № 14
м. Миколаїв
Голова ЕПК:

Колесник Н.А.

Секретар ЕПК:

Хозяшева Г.І.

Члени ЕПК:

Замкіна В.В., Іванова З.Д., Мартинюк Д.М., Мельник М.О.,
Нагорна С.Ю., Нечитайло В.В., Пікуль Г.Б.

Яковлева
Присутні:

Яковлева Альбіна Володимирівна – головний спеціаліст відділу
формування НАФ та діловодства держархіву області.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд положень про ЕК 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.
(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;
Нагорна С.Ю. – завідувач сектору кадрової та режимно-секретної роботи
відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи).
3. Про розгляд описів справ та актів.
(Доповідачі: Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний зберігач фондів, заступник
голови ЕПК;
Нагорна С.Ю. – завідувач сектору кадрової та режимно-секретної роботи
відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи).
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4. Про розгляд проекту плану роботи експертно-перевірної комісії держархіву області
на 2018 рік.
(Доповідач: Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний зберігач фондів, заступник голови
ЕПК).
5. Про винесення установи зі списку юридичних осіб – джерел формування
Національного архівного фонду, які передають документи до держархіву Миколаївської
області.
(Доповідач: Яковлева А.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та
діловодства).
1. СЛУХАЛИ:
1.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка
представила на розгляд положень про ЕК:
- управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;
- головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області;
- Миколаївської облдержадміністрації (апарат).
1.2. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства,
яка представила на розгляд положення про ЕК Прокуратури Миколаївської області.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Погодити положення про ЕК:
- управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;
- головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області;
- Миколаївської облдержадміністрації (апарат);
- Прокуратури Миколаївської області.
2. СЛУХАЛИ:
2.1. Хозяшеву Г.І. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка
представила на розгляд номенклатури справ на 2018 рік:
- департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції
Миколаївської міської ради, м. Миколаїв;
- адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, м. Миколаїв;
- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради, м. Миколаїв;
- управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;
- Миколаївської облдержадміністрації (апарат).
2.2. Замкіну В.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства,
яка представила на розгляд номенклатури справ на 2017 рік:
- Прокуратури Миколаївської області;
- Апеляційного суду Миколаївської області;
- Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій;
- Господарського суду Миколаївської області (за новим галузевим переліком);
- Миколаївського базового медичного коледжу;
- Миколаївського окружного адміністративного суду;
- головного територіального управління юстиції у Миколаївській області;
- Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, с. Надбузьке
Миколаївського р-ну.
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2.3. Іванову З.Д. - начальника відділу формування НАФ та діловодства, яка
представила на розгляд номенклатури справ на 2018 рік:
- управління Держпраці у Миколаївській області;
- департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
2.4. Нагорну С.Ю. – завідувача сектору кадрової та режимно-секретної роботи
відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи, яка представила на розгляд
номенклатури справ на 2018 рік:
- Арбузинської райдержадміністрації, смт Арбузинка (РСО);
- Баштанської райдержадміністрації, м. Баштанка (РСО);
- Березанської райдержадміністрації, смт Березанка (РСО);
- Березнегуватської райдержадміністрації, смт Березнегувате (РСО);
- Братської райдержадміністрації, смт Братське (РСО);
- Братської селищної ради, смт Братське;
- Веселинівської райдержадміністрації, смт Веселинове (РСО);
- Вітовської райдержадміністрації, м. Миколаїв (РСО);
- Вознесенської райдержадміністрації, м. Вознесенськ (РСО);
- Врадіївської райдержадміністрації, смт Врадіївка (РСО);
- Доманівської райдержадміністрації, смт Доманівка (РСО);
- Єланецької райдержадміністрації, смт Єланець (РСО);
- Казанківської райдержадміністрації, смт Казанка (РСО);
- Кривоозерської райдержадміністрації, смт Криве Озеро (РСО);
- Миколаївської райдержадміністрації, м. Миколаїв (РСО);
- Новобузької райдержадміністрації, м. Новий Буг (РСО);
- Очаківської райдержадміністрації, м. Очаків (РСО);
- Первомайської райдержадміністрації, м. Первомайськ (РСО);
- Снігурівської райдержадміністрації, м. Снігурівка (РСО);
- Очаківської міської ради, м. Очаків (РСО);
- Первомайської міської ради, м. Первомайськ (РСО);
- виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, м. Южноукраїнськ;
- ДП «Миколаївський бронетанковий завод», м. Миколаїв (РСО);
- ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (РСО);
- Прокуратури Миколаївської області (РСО).
ВИРІШИЛИ:
2.1. Погодити номенклатури справ на 2018 рік:
- департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції
Миколаївської міської ради, м. Миколаїв (107 ст.);
- адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, м. Миколаїв (332 ст.);
- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради, м. Миколаїв (160 ст.);
- управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (112 ст.);
- Миколаївської облдержадміністрації (апарат) (438 ст.);
- Прокуратури Миколаївської області (2884 ст.);
- Апеляційного суду Миколаївської області (354 ст.);
- Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій (243 ст.);
- Господарського суду Миколаївської області (за новим галузевим переліком) (248 ст.);
- Миколаївського базового медичного коледжу (377 ст.);
- Миколаївського окружного адміністративного суду (204 ст.);
- головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (5774 ст.);
- Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, с. Надбузьке
Миколаївського р-ну (1334 ст.);
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- управління Держпраці у Миколаївській області (350 ст.);
- департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (512 ст.);
- Арбузинської райдержадміністрації, смт Арбузинка (РСО) (28 ст.);
- Баштанської райдержадміністрації, м. Баштанка (РСО) (28 ст.);
- Березанської райдержадміністрації, смт Березанка (РСО) (28 ст.);
- Березнегуватської райдержадміністрації, смт Березнегувате (РСО) (28 ст.);
- Братської райдержадміністрації, смт Братське (РСО) (28 ст.);
- Братської селищної ради, смт Братське (164 ст.);
- Веселинівської райдержадміністрації, смт Веселинове (РСО) (28 ст.);
- Вітовської райдержадміністрації, м. Миколаїв (РСО) (28 ст.);
- Вознесенської райдержадміністрації, м. Вознесенськ (РСО) (28 ст.);
- Врадіївської райдержадміністрації, смт Врадіївка (РСО) (28 ст.);
- Доманівської райдержадміністрації, смт Доманівка (РСО) (28 ст.);
- Єланецької райдержадміністрації, смт Єланець (РСО) (28 ст.);
- Казанківської райдержадміністрації, смт Казанка (РСО) (28 ст.);
- Кривоозерської райдержадміністрації, смт Криве Озеро (РСО) (28 ст.);
- Миколаївської райдержадміністрації, м. Миколаїв (РСО) (28 ст.);
- Новобузької райдержадміністрації, м. Новий Буг (РСО) (28 ст.);
- Очаківської райдержадміністрації, м. Очаків (РСО) (28 ст.);
- Первомайської райдержадміністрації, м. Первомайськ (РСО) (28 ст.);
- Снігурівської райдержадміністрації, м. Снігурівка (РСО) (28 ст.);
- Очаківської міської ради, м. Очаків (РСО) (28 ст.);
- Первомайської міської ради, м. Первомайськ (РСО) (28 ст.);
- виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, м. Южноукраїнськ (РСО) (28 ст.);
- ДП «Миколаївський бронетанковий завод», м. Миколаїв (РСО) (24 ст.);
- ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (РСО) (22 ст.);
- Прокуратури Миколаївської області (РСО) (147 ст.).
3. СЛУХАЛИ:
3.1. Пікуль Г.Б. – головного зберігача фондів відділу зберігання, обліку та
довідкового апарату, заступника голови ЕПК, яка представила на розгляд описи справ
постійного зберігання ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод».
ВИРІШИЛИ:
3.1.1. Схвалити:
- опис № 7 справ постійного зберігання ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (після
удосконалення) за 1989-2013 (276 од. зб.);
- опис № 9 справ постійного зберігання ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»
(науково-технічні документи) (після удосконалення) за 1989-2000 (40 од. зб.).
3.2. Нагорну С.Ю. – завідувача сектору кадрової та режимно-секретної роботи
відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи, яка представила на розгляд
описи справ постійного зберігання, акти про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду:
- Вознесенської райдержадміністрації, м. Вознесенськ (РСО);
- держархіву Миколаївської області (РСО);
- Прокуратури Миколаївської області (РСО);
- головного управління ДФС у Миколаївській області (РСО);
- сектору режимно-секретної роботи Миколаївської облдержадміністрації (РСО).
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ВИРІШИЛИ:
3.2.1. Схвалити:
- опис справ постійного зберігання Вознесенської райдержадміністрації, м. Вознесенськ
(РСО) за 2003-2008, 2013-2014, 2016 (19 од. зб.);
- опис справ постійного зберігання держархіву Миколаївської області (РСО) 2005-2016
(8 од. зб.);
- опис справ постійного зберігання головного управління ДФС у Миколаївській області
(РСО) за 1994-2017 (165 од. зб.).
3.2.2. Погодити:
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, Вознесенської райдержадміністрації, м. Вознесенськ (РСО) за 2004-2006 (4 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, держархіву Миколаївської області (РСО) за 2003-2016 (6 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, Прокуратури Миколаївської області (РСО) за 2008-2014 (34 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, головного управління ДФС у Миколаївській області (РСО) (відділ охорони державної
таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації) (РСО) за 2005-2014 (89 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, головного управління ДФС у Миколаївській області (оперативно-технічний відділ
оперативного управління) (РСО) за 2009-2016 (16 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, головного управління ДФС у Миколаївській області (оперативне управління) (РСО)
за 2005-2012 (28 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, головного управління ДФС у Миколаївській області (управління внутрішньої
безпеки) (РСО) за 2009-2014 (6 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, головне управління ДФС у Миколаївській області (міжрегіональний відділ
оперативного документування) (РСО) за 2006-2016 (14 спр.);
- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду, сектору режимно-секретної роботи Миколаївської облдержадміністрації (РСО) за
2004-2016 (13 спр.).
4. СЛУХАЛИ:
4.1. Пікуль Г.Б. – головного зберігача фондів відділу зберігання, обліку та
довідкового апарату, заступника голови ЕПК, яка представила проект плану роботи
експертно-перевірної комісії держархіву області на 2017 рік. Пояснила, що у 2018 році
основними завданнями членів ЕПК залишається розгляд та схвалення (погодження) описів
справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення справ,
що не віднесені до НАФ, актів про вилучення документів з НАФ, списків установ,
підприємств, організацій, що є джерелами формування НАФ та інших списків, номенклатур
справ установ, інструкцій з доловодства, положень про архівні підрозділи та експертні
комісії тощо. У наступному році планується провести два виїзних засідання ЕПК: в архівних
секторах Новобузької та Миколаївської райдержадміністрацій. Протягом року на засідання
комісії запрошуватимуться начальники і спеціалісти архівних секторів/відділів
райдержадміністрацій та міських рад, які подають документи на розгляд ЕПК.
ВИСТУПИЛИ:
Хозяшева Г.І. – начальник відділу формування НАФ та діловодства, секретар ЕПК,
яка запропонувала продовжувати запрошувати на засідання комісії представників (голів ЕК,
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осіб, відповідальних за діловодства та архів) організацій, установ і підприємств та
заслуховувати їх звіти про роботу.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Внести пропозиції, надані членами ЕПК, до проекту плану роботи ЕПК на 2018
рік та схвалити його і подати на затвердження директору держархіву області.
5. СЛУХАЛИ:
5.1. Яковлеву А.В. – головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства
держархіву області, яка представила на розгляд комісії інформації (додаються) про
доцільність винесення із списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають
документи до Державного архіву Миколаївської області.
5.1.1. Доповіла, що у списку джерел формування документів Національного архівного
фонду (далі – НАФ) перебуває Інспекція з питань захисту прав споживачів у
Миколаївській області (фонд № 6172 ). Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
16 грудня 2015 року № 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» Інспекція з питань захисту
прав споживачів у Миколаївській області реорганізована шляхом приєднання до Головного
управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Документи постійного строку
зберігання за 2011-2016 роки передані на державне зберігання (акт приймання-передавання
від 26.06.2017 № 32) та документи з кадрових питань (особового складу) за 2012-2016 роки
передані на депоноване зберігання (акт приймання-передавання від 26.06.2017 № 6) до
державного архіву Миколаївської області.
Беручи до уваги вищевикладене, запропонувала винести Інспекцію з питань захисту
прав споживачів у Миколаївській області зі списку юридичних осіб-джерел формування
НАФ, які передають документи до державного архіву Миколаївської області (список джерел
комплектування архіву).
5.1.2. Доповіла, що у списку джерел формування документів НАФ перебувають
Миколаївське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі – відділення) та управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в Миколаївській області (далі – управління).
Згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності від 22 травня 2017 № 254-ос «Про припинення Миколаївського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
шляхом приєднання, створення комісії з реорганізації Миколаївського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та затвердження
персонального складу цієї комісії» та наказом виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 26 травня 2017 № 633 «Про припинення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в Миколаївській області» діяльність установ припинено шляхом приєднання до
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Миколаївській
області. Відповідно до розділу VII п. 5 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Фонд соціального страхування
України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої
дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення, а
також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої
дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі та їх робочих органів.
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Документи постійного строку зберігання відділення за 1991-2001 роки (фонд
№ Р-6311; акт приймання-передавання від 28.07.17 № 51) та управління за 2000-2010 роки
(фонд № 6312; акт приймання-передавання від 27.07.17 № 50) передані на державне
зберігання до державного архіву Миколаївської області. Документи з кадрових питань
(особового складу) відділення за 1991-2017 роки та управління за 2000-2017 роки передані до
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській
області як правонаступнику для подальшого зберігання та використання.
Беручи до уваги вищевикладене, запропонувала винести Миколаївське обласне
відділення Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності та
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області зі списку
юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до державного архіву
Миколаївської області (список джерел комплектування архіву).
5.1.3. Доповіла, що з метою виконання Перспективного плану організаційної роботи
державного архіву Миколаївської області у листопаді 2016 року заплановано проведення
комплексної перевірки стану діловодства, роботи архівного підрозділу та експертної комісії
Миколаївської обласної організації Національної спілки архітекторів України (далі –
спілка).
Згідно з державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань спілка зареєстрована за адресою: вул. Морехідна, 10, кв. 8, м.
Миколаїв, 54010; її головою є Сисоєв Володимир Валерійович. 20 жовтня 2016 року
відбулася телефонна розмова з головою організації щодо з’ясування дати перевірки та
місцезнаходження документів. Під час телефонної розмови з’ясовано, що документи
організації з 1975 року відсутні, їх місцезнаходження голові невідоме. На сьогоднішній день
організація існує формально, документи не складаються. Згідно з вищезазначеним реєстром
за даною адресою зареєстровано фізичну особу-підприємця Сисоєва Володимира
Валерійовича, який відмовився надати доступ до приміщення, аргументуючи, що це його
власний офіс та відношення до організації не має, а також відмовився надати копії
установчих та розпорядчих документів, що регламентують архівну діяльність і діловодство
спілки. На пропозицію головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства щодо
зустрічі на території держархіву області з метою надання методичних рекомендацій щодо
організації і подальшого провадження діловодства та архівної справи Володимир
Валерійович категорично відмовився від співпраці.
Протягом 2017 року від спілкування ухилявся. Відповідно до змісту статуту, що
розміщений на офіційному сайті Миколаївської обласної організації Національної спілки
архітекторів України, з’ясовано, що дана організація є підрозділом всеукраїнської творчої
спілки – суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує на добровільних засадах професійних
архітекторів Миколаївської області. Відомості щодо діяльності організації на сайті відсутні.
Документи спілки передано на державне зберігання до держархіву області по 1974 рік
включно.
Беручи до уваги вищевикладене, запропонувала виключити Миколаївську обласну
організацію Національної спілки архітекторів України зі списку юридичних осіб-джерел
формування НАФ, які передають документи до державного архіву Миколаївської області
(список джерел комплектування архіву).
5.1.4. Доповіла, що з метою виконання Перспективного плану організаційної роботи
державного архіву Миколаївської області у грудні 2016 року заплановано проведення
комплексної перевірки стану діловодства, роботи архівного підрозділу та експертної комісії
Миколаївського обласного осередку Національної спілки майстрів народного
мистецтва України (далі – осередок). Під час виходу в установу 08 грудня 2016 року за
адресою, вказаною в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, відбулася зустріч з головою осередку Лістуновою
Ліаною Олегівною, яка повідомила, що осередок зареєстрований за її адресою проживання та
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відмовилась надати доступ до приміщення. Голова осередку повідомила, що вона не має
намірі співпрацювати з держархівом, оскільки оригінали документів (накази, протоколи,
звіти) постійного зберігання та особові справи передаються до Національної спілки майстрів
народного мистецтва України за адресою: вул. Рейтарська 27-а, м. Київ, 01030.
Доповідач додатково повідомила, що осередок створено 1992 року. За час існування
осередку жодних документів на державне зберігання до держархіву області не передавалось.
Беручи до уваги вищевикладене, запропонувала виключити Миколаївський обласний
осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України зі списку юридичних
осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до державного архіву
Миколаївської області (список джерел комплектування архіву).
5.1.5. Доповіла, що з метою виконання Перспективного плану організаційної роботи
державного архіву Миколаївської області у грудні 2016 року здійснено комплексну
перевірку стану діловодства, роботи архівного підрозділу та експертної комісії
Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України (далі –
спілка). Під час виходу в установу 06 грудня 2016 року встановлено, що експертиза цінності
документів постійного зберігання, з особового складу та їх науково-технічне опрацювання не
проводилася з 1987 року, що стало першопричиною втрати документів постійного зберігання
за 1987-2000 роки.
Документи (розпорядження голови з основної діяльності, плани роботи, звіти з
основної діяльності, протоколи загальних зборів) складаються формально, носять
адміністративно-господарський характер, наукової та історичної цінності не мають.
Документи з кадрових питань (особового складу) спілки зберігаються (зі слів голови
Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Кременя
Дмитра Дмитровича) у Національній спілці письменників України за адресою: вул. Гончара,
52, м. Київ, 01054.
Документи спілки передано на державне зберігання до держархіву області по 1986 рік
включно.
Беручи до уваги вищевикладене, запропонувала виключити Миколаївську обласну
організацію Національної спілки письменників України зі списку юридичних осіб-джерел
формування НАФ, які передають документи до державного архіву Миколаївської області
(список джерел комплектування архіву).
5.1.6. Доповіла, що з метою виконання Перспективного плану організаційної роботи
державного архіву Миколаївської області у квітні 2017 року заплановано проведення
комплексної перевірки стану діловодства, роботи архівного підрозділу та експертної комісії
Миколаївського художньо-виробничого комбінату Миколаївської обласної організації
Національної спілки художників України (далі – комбінат). Під час виходу в установу
25 квітня 2017 року встановлено, що організація за юридичною адресою, зареєстрованою в
єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, не знаходиться. Зі слів бухгалтера Миколаївської обласної організації
Національної спілки художників України комбінат не веде господарську та фінансову
діяльність з 01 січня 2000 року. Під час телефонної розмови з директором Миколаївського
художньо-виробничого комбінату Миколаївської обласної організації Національної спілки
художників України Дончиком Миколою Аркадійовичем (номер мобільного телефону –
0674179091) з’ясовано, що документи організації з 1986 року відсутні та їх
місцезнаходження йому невідоме.
На сьогоднішній день організація існує формально, документи не складаються.
Документи комбінату передано на державне зберігання до держархіву області по 1985 рік
включно.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість потрапити на територію
та до приміщень комбінату, відмову керівництва комбінату співпрацювати із спеціалістом
відділу формування НАФ та діловодства, запропонувала виключити Миколаївський
художньо-виробничий комбінат Миколаївської обласної організації Національної спілки
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художників України зі списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають
документи до державного архіву Миколаївської області (список джерел комплектування
архіву).
ВИРІШИЛИ:
5.1. Винести із списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають
документи до Державного архіву Миколаївської області:
- інспекцію з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області;
- Миколаївське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності;
- управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області;
- Миколаївську обласну організацію Національної спілки архітекторів України;
- Миколаївський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва
України;
- Миколаївську обласну організацію Національної спілки письменників України;
- Миколаївський художньо-виробничий комбінат Миколаївської обласної організації
Національної спілки художників України.
Голова ЕПК

Н.А.Колесник

Секретар ЕПК

Г.І.Хозяшева

