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РозпоРяджвння

м /4/9уц!в

|1ро стан оргаш1зац!| д!ловодства та
збере:кеност! документ!в нАФ в
установах та орган!зац!ях' що
перебувапоть у зон! комплектування
арх|вного в!лд!лу районно1 леряса вно|
адм!н!страц!!

81дпов1дно до статей 6' 16' 25 3акону !кра1ни <|{ро м!сцев| дерл<авн!
адм|н1ощац1!>, на виконання 3акону 9кра!ни <<|1ро Ёац1ональний арх1вний

фонд та арх|вн| установи>>, |!равил роботи арх!вних установ !кра|ни,
затверджених наказом й!н|стерства тостиц|| }кра!ни в1д 08 кв|тня 2013 року
.]тгр 65675' зареестрованих у й|н!стерств! тостиц1| !кра!ни 10 кв|тгтя 2013 року
за .]т|р 584/23 | !6. [1равил роботи арх!вних п!лрозл!л1в орган|в лержавно| влади,
м|сцевого самовр'ц1у ван н я. л!ллрисмств. установ та орган!зац!й. затверджених
наказом державного ком|тету арх[в|в }кра!ни в|д 16 березтля 2001 року !\о 16,
заре€стованих у \4|н!стерств1 юстиц|т укратни 08 травня 2001 роч
за .]х[р 40715598 ([з зм1нами), з метото свосчаоного, як|сного формування, обл1ч,
тимчасового збер!гання арх|вних локумент|в та удосконалення. п1двищення
ефектттвноот[ документац1йного забезпечення врахову!очи р1тшення колег1|

районнот державно! адм1н|страц|! в1д 28 кв|тня 2015 року:
1. ||ертшому заоц/пнику голови, кер1внику а||ара\у районно| дертсавно|

адм|н1страц!{, кер1вникам сщуктрних п|дрозд1л|в районяот державно1
адм1н1срац1| посилити конщоль за ст:1ном арх!вно! справи ! д[ловолства у
сщукг1рних п1дрозд|лах районно| дерхсавно| адм|н|сщац!|.

2' Ёанальнику аФопРомиолового розвитку районно} дер:кавно|
адм!н|срац1| Альошин|й ('[. провести експертизу ц!нност1 документ!в
до 20 вересня 2015 роч.

3. Рекоменлувати кер|вникам дер)кавних орган!в. орган!в м|сцевого
оамоврядування, п|дприсмств, установ та орган!зац1й району:

3.]. (восчасно проводити експертизу ш!нност! локумент|в.
3.2. €творити оптимальн| умови збер|гання арх|вних докуиент|в.
3.3. .(оцменцвання управл!нсько| |нформац!| та орган|зац!го роботи з

доцментами зд1йснтовати в|дпов|дно до власних 1нсщукц|й з д!ловодства.
3'4. 11ро проведен1 заходи 1нформувати голову районно| дер>кавно{

адм[н1сщац1] нерез арх|вний в|дд|л районно| дерл<авно| адм!н!срац|]
до 01 серпня 2015 року.
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4. Рекомендувати Бведеноькому, !(онетоцькому, Бсхар|вськопту,
{каловському селищним та Базал1!воькому, 8олохово_9рському,
йосьпан!вському' €тарогнилицькому с!льським голов:1м, кер!вникам
управп|ння,{ерхсземагентства у 9уц!вськопту район! !,арк|всько| област|,

щомадсько-|нформац|йно! газети {уц!вщини <(расная звезда))' комунального
закладу охорони здоров'я <9уц!вська центрапьна районна л1карня
!м. м.|' (ононенка>. територ!ального центу соц|ального
обслуговування (надання соц|альних послуг) 9уфвсько! районно| дертсавно|
алм|н|страц||:

4.|. |{ровести експертизу ц1нност| документ|в до 20 вересня 2015 роч.
4.2. |ро проведен| заходи |нформувати голову районно| державнот

адм!н!страц|| нерез арх|вний в1дд|л районно| дер)кавно! адм|н!сщац1|
до 01 >ковтня 2015 року.

5. Ёанальнику арх|вного в|дд|лу районно| дер>кавно| адм!в!страц|!
€ав|нов|й Ф.Ф.:

5.1. 3д1йснтовати контоль за орган|зац!сго веденгш арх|вно! справи [

дйоводства в державних органа\, органах м]сцевого самовряд}ъан}{'{' на
п!дприсмствах' в установах та орган1зац!ях району.

5.2. |{ро виконання розпоряд)кення !нформувати голову районно|
лержавно| алм!н!сраш!| через сектоР контолю апарац районно| лержавно|
адм1н1сщац|! до 10 жовтня 2015 року.

6. 1(онтроль за виконанням ро3порядхенн'{ пок.]1аоти на пер1шого
засц/пника голови районно! дерт<авно! адм|н!страц!! 8арже!ъова 10.к.

|олова районно!дер'кавно1
адм!н!страц!1 €.о.коРолк)к


