
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА І<ИІВСЬКОУОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затвердження Міської програми 
розвитку архівної справи та забезпечення 

архівних фондів на 2007-201 О роки 

На виконання РОЗПОРJlД>ІсеННJI Президента України 1& Про невідкладні 
заходи щодо збереженНJI національних архівних цінностей" від 13.04.2005 
заН! 9571200Sр-п, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006р. 
N! 92 && Про затвердженНJI Державної програми розвитку архівної справи 
на 2006-2010 роки", Постанови Верховної Ради 1& Про посилення охорон-
шtX заходів щодо збереженНJI культурних цінностей 1& від 28.11.2006р., 
N! 384-У, Закону Украіни" Про Національний архівний фонд та архівні 
установи" від 1 З .12.200 1 р. Н!! 2888-111 та РОЗПОРJlДЖеННJI голови Київської 
обласвоі держадміністрації від 05.04.2006р. Н!! 275, щодо cxвaneННJI проекту 
обласвоі програми розвитку архівної справи, керуючись пунктом 22 eтaтri 26 
Закону Украіни "Про місцеве самОВРJlду8ВННJ1 в Україні", враховуючи 
рекомендації комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін Броварська міська рада 

ВНРІШ НЛА: 

І.Затвердити Міську програму розвитку архівної ~прави та забезпечен
НJI збережеННJI архівних фондів на 2007-201 О .. po~( д~-Програма) дoдa~. 

2.фінансовому управлінню БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради проводити фІНан
СУВання kОМШІексних заходів визначених програмою в межах, затверджених 
в бюджеті міста коштів ва відповідний період. 

3 К даного рішеВНJI покласти на керуючого спра-. овтроль за виконанням 
B;u.m виконкому Дворського В.П. 
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Начальник архівного відділу ~ '-= ~ Біленко Б.Б. 

ПОДАННЯ: 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови _---='-~_I__- Бозняк С.М. 

-
Начальник фінансового . 
управлІННЯ 
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~ 

Начальник IОрИДИЧНОГО . . 
вщдшу r dЛ8Вер І.Г. 

~-НаЧIIIJЬНИК загального відділу ~ __ Гна11ОК Н.І. 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету 

фінансів і цін 
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1 
Додаток 

до рішенНJI Броварської 
міської ради 

від P(.e~AeDfI.) ~ 
Н!! r;/~o-~~-()r' 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
розвиТІ<! архівної ~прави та забезпечення збереження 

аРХІВНИХ фОНДІВ м.Бровари на 2007- 2010 роки. 

1.Загальні QQложення: 

Мtська про~ама розвитку архівноі справи та забезпеченНJI збережен-
ня архівних фОНДІВ на 2007-201 О ( далі- міська програма) розроблена на 
ВlІконання Розпорядження Президента України" Про невідкладні заходи щодо 
збереження націон~ьних архівних цінностей" від 13.04.2005 за Н!!957/2005р
п, Постанови КМУ ВІД О 1.02.2006р. Н!! 92 " Про затвердження Державної 
програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки", Постанови Верховноі 
Ради "Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних 
цінностей "від 28.11.2006р. Н!! 384-У, Закону України "Про Національний 
архівний фонд та архівни установи" від 13.12.2001 р. Н! 2888- 111 та 
Розпорядження Київської обласної держадміністрації від 05.04.2006р. Н!! 275, 
щодо схвалення обласної програми розвитку архівної справи, ст. 38 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
2. ОБГРУllтуванни прийни1ТЯ необхідності міської ПрограJ\IІІ 
Архівна справа є важливою складовою інформаційної T~ куль~н~~ . 
сфери життєдіяльності суспільств&, що охоплює наУКОВІ, органlзацlИНI, 

правові технологічні економічні та інші питання, пов'язані з нагромад-" . 
женням, обліком, зберіганням архівних докуменТІВ та використанням 

відомостей, що В них містяться. .. . 
Документи, що зберігаються у сховищах арХІВНОГО BIДД~Y охоплю-. ._ 
ЮТь середину хх- початок ХХІ століття. Всі ці іСТОРИЧ~1 джерела з ICТOPll 
нашого міста є складовою частиною Національного аРХІВНОГО ~OHДY Укра
іни.стан архівної сфери потребує вжиття кардинальних вЗ~ОДІв.~окумен- .. 

. . ПО ово руйнуються. IДCyrHICТЬ сучаСНОІ 
ти ТРивалого терМІНУ збеРlr:sн~. СТУП ат вхідних металевих дверей, 
охоронно-пож~жної сигналlзацll, метале~их ~зп~чити у сховищах оптимальний 
СИстем КОНДИЦІЮВання не дає моЖЛИВОСТІ за их фізико-хімічних 
В .. отримання нормативн 
олого-температурнии режим, Д . . оо оо охорони архівних фондів. 
ПОказників зберігання докумеНТІВ та Н8ДІИНОІ 

3. Мета ПрограМl1 б передбачається Державною 
РОзвязання перелічених ~ і~~ИХ про :e:006-20 1 о роки затвердженою пос
програмою розвитку apXlBHOl c~aв~ н 1 лютого 200бр. N! 92. 
новою Кабінету Міністрів УкраlllИ ВІД створення належних умов 
Головною метою міськоі Програми полягає використання Національного 
ДпJI rapaHTOBaнoгo зберігання, збільшенНЯ та 
apxiBHoro фонду. 1 



4. ВJIIСОllаllllЯ Програl\lll дает .. змогу: 

• створити умови дnя гарантованого зберіганн .. 
архівного фонду; я ДОКУМеНТІВ НаЦІОНального 

• забезпечити повноцінний захист усіх цінних . . 
надбанням української нації; аРХІВНИХ докумеНТІВ, що є 

• зміцнити матеріально- технічну базу архівних устано . 
роботи іх працівників; В та ПОЛІПШИТИ умов ... 

• наблизитися до євро~ейських стандартів рівня зберігання та користуван
ня документами НаЦІОНального архівного фонду; 

-створити засади дnя вдосконалення фінансово-економічного забезпечення 
архівних установ; 

-запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформа _ 
ційних ресурсів; 

-задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держа
ви В інформації; 

-забезпечити створення мережі архівних установ ДJIJI централізованого тим
часового зберігання архівних документів, що не належать до Національно

го архівного фонду ( трудові архіви). 

-створити виставкові експозиції ДЛJI збереженНJI та примноженНJI історич -, . 
них цінностей та документальних пам яток нашого МІста. 
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КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 
щодо РОЗВ •• ТКУ архіВllОЇ спраВl1 та за6езПСІІІШІІSl ЗБСРСЖСllllЯ 

а»іВIIIIХjJОllдів 1\1. БJ!ОВ8....1!11118 2007-2010 J!OKII 
rOnOB- ОріаІ 

~'88IIJlII3axoдy 

~.n •• n6DIIIIII ТСХllіКl1 та 
р- •. ЛЯ 

rdllТllllX &tDТСРIIІЛIВ Д 

f.;реопя UВJlСЖIIUХ • 
&ерігаllПЯ докумеНТІВ та _3 .... ,_ . 

• роетаllllЯ іх іН~ОJ!маЦII. 
j;безпечеиWl арХІВНИХ 
naиов обладианНJIМ ДJIJI 
ССІІВраціі, ремонту, 

xqюкопіюВaшuI, СК~ВаиWl, 
, ИJI A~eHnB 
~ . 
Qпрuдбания картонажІВ 

9прuдбвння та оновлення 

111І0 

розпо

PJIДIIIIK 

коштів 

2 

Міськ 
викон 

ком 

" - -

" --

iuдиaнви і устаткуваиWl ДJIJI • " 

&рiraнuя документів (стелажі, - -
Ридм переміщеННJI справ, 
~Ii) 
Q3дiJiсиеННJI спеціального 
~ellНJl документів 
І_фещія, дезінсеІЩЇЯ, 
'btl 

Ui1печенни волого
tnJlJepaТYPRoro режиму 

1111& Ащgrмевтів 

lhbaiiовnенlUI нових систем 
~ціlOваll1Ul повітря в 

-.....;,;OB~i 

~ДбанНJI Приладів для 
~вaalUl і контролю 
'~А~teмпературного режиму 
~ll~ 

~~ - " I~ Щаllще.IВИ рівня DоженmОI 
~RМіщевь архіву: 

" - -

" - -

" - -

строк 
BIIKOHall

ІІІ, РОКІ. 

това

ІІІІА 

оБСlr 
Фіllаll 
суван

ІІІ 

(аПІС, 

~IIJ 

2007 

3 4 5 

2007-
2010 

2007-
2010 

9,3 

5,5 

2007- 22,0 
2009 

2007- 2,0 
2010 

2007- 5,0 
2009 

2007-
2010 1,6 

3,3 

у тому ЧIICnї 3В POКDIII 

2008 2009 2010 

6 7 8 

2,0 2,0 2,0 

2,5 1,5 1,5 

10,0 5,0 7,0 

1,0 0,5 0,5 

5,0 

1,0 0,3 0,3 

з 



~еИИJlта 
4 

&& 
вуваиИJI нових систем - - 2007- 11,8 

~IЧI.Оro пожежегасіННJI і 2010 
9,4 1,2 1,2 

~oi 
irtIanізаціі 
~lДбанията обслуговування -" 2007--
!'ІСИІІХ засобів пожежегасіння 2010 0,69 0,39 0,15 0,15 
Iоl1lсгаСИlfків) 
~ведения профілактичних 
lllробуввнь і замірів опору 
OJIIЦii електрообладнання та 2007- 0,9 0,5 0,2 0,2 
іеl\IPDмереж обслуго вання " 2010 - -
tcreM пожежної сигналізації 
~6езпечеllllR Ilадіііllоі 
IOPOIIII архіВllllХ ПРllміщень: 
1)'СТВНDвnення та " 2007- 26,8 14,8 - - 6,0 6,0 
5cnyroвування нових систем 2010 

~OHHoi сигналізації 
)звміна вікон " 2007 11,0 11,0 - -
)вcraновnення металевих грат " 2007 12,0 12,0 

(дверей 

З\lіЦllеllllR матеріально-

RвіЧllОЇ баЗl1 зберігання 
Dk')'llellTiB Національного 
~BOГO фондУ: 
)6удівництво або виділення " - 2010 50,0 50,0 -
і: (додаткових) приміщень 

ІВ 

)реКОНСТРУІЩія, а також 2009- 10,4 5,4 5,0 

б.~анНJI наданих архівам " 2010 - -
!рВміЩень ДJIJI зберігання 

ентїв 

1)~~ЧНИй ремонт приміщень " - 2007--
ВІВ 2008 18.3 18,3 

~nPІIДБаНIfJI робочих меблів &с --UI.' • 2007- 11,5 5,5 4,0 2,0 
~ -у та госп. інвентарю 
\ор ОСDС. драбини) 2009 

fallba • ~ ЦІП цептралЬовапого 
_ Doro зберігаПl1В AoкyalclJТЇB 111,5 154,0 42,0 

Ilе Ьап 2007- 307,5 t · l!11111'n. до , ЦiObaпIalloro &с - 2010 
І !Вв -
Ito ,ОГО фОIIДУ, але є 
L,. 6~1Д~lllalll 

It1aпIaIIoro заХІІСТУ 
.1~lli ~PYДOBi архіВII) 4 



11111I архіву коа.п'lотер- 1& - -"'11 оо 
eJllїKOlo.CтвopellllR ~nлy.sеDО' 

, цїАllоі СI8C:теаlll, ПIДКJlIО'lеll- 2007-p~. рсжі JNТEИNЕТ, PO:lpo6Kn ,-" 2010 10,6 2,7 4,6 2,4 0,9 I .. Clirn'~ 
~IIIII BIICТDBKOBIIX .... 
IJ"UIII. 
"'1іа11Ul811СТ8ВКО80ГО обладнан- && 2007-- -,~ 

2008 3,5 2,0 1,5 
jк1118lnpaТIIIIX матеріалів ДJIJI && 2007-- -
едCJl1Ul811craвок 2010 2,0 1,0 0,5 0,5 
oro 

522,3' 2',0 184,4' 18',б5 11',25 

-
5.30ключні положення 

Фінансування заходів міської Програми здіЙСIDOЄТЬСJl за рахунок коштів 
ltlісцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Виконавчому коміте1У Броварської міської ради щороку ВКJIЮчати в 
бюджетні запити кошти на видатки, пов' Jlзані з виконанням Міської програми. 

. Секретар ради І.В. Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

Начальник архівного відділу 

ПОГ ДЖЕНО: 

КерYlОЧИЙ справами виконкому 

___ --..,.~_ B.IJ. ~ineHKO 



БРОВАРСЬКА М!СЬ1СА РАДА ICИlВСЬ1Соl ОВJIAС'П 

АРХІВШІЙ ВІДДІЛ 
, Ш400, ІЩівська Об&,fШРРW" Clyn.JJnВDea;upm,riВ, П& Ф1424) 5.Q4·24\) 

В ів 19.",L 2007 К! О. 
на в ів :/ .!!; 

&J-() v.{v./ Міському ronoBi 
e~J,~()ttL е;.. ~ Антовевку в.о. 

а,....о .~~ot .)-1· o~ · or 
~(( -1. g. 

Прошу ВКЛЮЧИТИ В порндок денииі lIeproBot сссі1 Броварськоt місько} 
ради розrмд та затв срДжснНJI Місько1 Проrpами розвитку архівпо} справи та 
забсзпеllеиии збережсвии архіввих фондів ва 2007-2010 РОКО. 

НаllВЛЬВИК архівиоrо відділу В.В.Білеоко 
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