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Про затвердження в новій редакції
положенНJI про архівний відділ

Броварської міської ради

РОЗГJIJJНYВШИ подання архівного відділу від 13 .11.2007р. Н!! 31,
керуючись наказом Державного комітету архівів Украіни від 05.06.2007р.
Н!!

84, СТ. 54

(п.4) Закону Украіни "Про місцеве самовряду8аннв в Украіні"

та, враховуючи висновки постійної комісії з гуманітарних питань, міська
рада

ВИРПІІИЛА:

І.Затвердити положеllВJl про архівний відділ Броварської міської
ради в новій редакції, згідно з додатком..

2. Визнати таким,
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що втратило чиввість рuпеllllJl БроварськО1 МІСЬКОІ
ради від 31.10.2002р. Н!! 104-07-24 "Про затвердження положення про

архівний відділ Броварської міської ради".
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ПОЛОЖЕННЯ
'. ~~o архівний відділ Броварської міської ради
".

1.

Ар~ний ...віді.ііЛ. Micь~oї ~ади (далі - відділ) є правонаступником всіх

м~ових 1 немаинових 'прав та обов' JlЗків Броварського міського державного
арХІВУ, JlВЛЯЄТЬ~JI виконавчим op~aнOM Броварської міської ради, yrвОРЮЄТЬСJl
за ~OД~ МІСЬКОГО гол.ови МІСЬКОЮ радою, підзвітний і підконтрольний
раді, ~a иого утворила,. ~IДПОРJlДКОВаний її виконавчому комітету, міському
ГОЛОВІ

а

з

питань

ЗДІиснеННJI

делегованих

йому

повноважень

органів

виконавчої влади У галузі архівної справи і діловодства також
підконтрольний відповідно Державному архіву Київської області в ПОРJlДКУ
встановленому законом.

2.

Відділ у своїй діяльності кеРУЄТЬСJl Конституцією Украіни, законами

України, апами Президента Украіни і Кабінету Міністрів Украіни, наказами

Держкомархіву, рішеннями обласної Ради, міської ради та її виконавчого
комітету, розпоряджеННJIМ міського голов~ наказами дирепора Державного
архіву Київської області, а також цим ПоложеННJIМ про відділ, затвердженим

.

~{lСЬКОЮ радою.

3. Освоввими завдаlllПlМll відцілу є:
реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,
здійснеННJI управління архівною справою і діловодством на терщорії міста;

координація діяльності органів державної ~л~, підпр~є~ств, установ та
організацій усіх форм власності у питаннях apXlВH01 справи 1 дшоводства;

BHeCeННJI до Національного архівного фонду архівних документів, що

мають місцеве значеllllJl, BeдellВJl іх обліку, збеР1ГaRIIJI та викориcтaннJI

Відомостей, що в них міСТJlТЬСJl;

ЗДЇЙснеННJI КОНТРОJПO за діяльВЇС'ПО архівних ~cтaнOB і ~~ діл.?водства,
забезпечеННJI додержання законодавства про Національнии арХІВНИИ фонд та
архівні установи.

ЗабезпечеНRJI поповнеННJI Національного apxiвH~~O фо~ Дбо~евтами,
..

Що мають місцеве значеННJI, іх державН01 реє

cтpaцn

,

обтку з ep1Г8IIВJI та

,

ВИJ(ОРИcтaННJI іх інформації

4. Відціл"
адeDИX ва RЬoro завдань:
4
ВIДПОВJ1:'Rо ДО ПОJ(Jl
З Державним архівом Київської області
.1 СЮІадає 1 за погоджеННЯМ
.,
і о амн та ІШани розвитку
nОд!1є на затверджеННJI міСЬКОМУ ГO~OBl ЦJJIЬOB ~ гр
арХІВної справи в Micri та забезпечує ІХ виконання,

4.2 Забезпечує зберігaННJI, облік і охорону:

дo~emiв Н~онального архівного

державно! влади, mдnриємствами

. .

фонду, перед~ B~ органами

від форми власності та об'єднаuuа:. установами та оргаюЗaцIJlМи незалежно
.....ппmИ

)Ііста;

грома ncr

"

•

~H, JПQ ДІЮть (ДIJfJJИ) на території

документів з особового Складу піка'
.
колекrивній та приватній формах
ІД~ваних ПІДприємств, заснованих на
.
власносn без правонаступників;
докуменnв особового ПОХодження що'...
..
,
НaдJипши до вІДДІЛУ;
фотодокументів та аудіовізуальних до

вивчеНIIJI історії міста;

.
кyмeнnв, що мають значеННJJ для

ДP~OB~ imoстр~тивиих та інших матеріалів, що використовуються

ДJUI ДОВІДКОВО-ІнформацІЙНОЇ роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

4.3 ОрганіЗОВУЄ роботу з BHece~ документів до Національного архівного
фонду або ~илучеlUlJl дoкyмe~B з нього фізичних і юридичних осіб
н~~ежно ВІД форм власноcn, що перебувають в зоні комnnеК'І}'Вання
ВІДДШУ

Проводить у встановленому порядку общ обстежеННJJ та аналіз
дUшьноcri архівних установ, які створені на території міста, незалежно від
форм власності та підпорядкувaННJJ
4.5 КОНТРОJПOЄ збирання на території міста та продаж антикварних

4.4

документів

За доручеННJJМ Держкомархіву КОВТРОJПOЄ дотримaННJJ власниками
документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо

4.6

ЗДЇЙснеНIIJI права власносri на зазначені документи

4.7 ІнфОРМУЄ Державний архів Київської обпаcri про ВWlВJlення архівних

ДOкyмeнriв, ЩО не мають власника або власник JIКИX невідомий, а також про
ЗдійснеНIIJI продажу документів Національного архівного фонду з метою
реалізації переважного права держави на іх придбання;

4.8 Складає за погодженням з державним архівом Київської облаcri та

подає на затверджеИIIJI міському голові списо~ підприєме:п,. rcтaнoB ,
ОРганізацій , документи JIКИX ПЇДЛJIГ8ЮТЬ зберІГаННЮ у В1ДДШ1, готує
nPопозиції щодо уточиеИIIJI цього списку
....
4.9 Приймає в установленому порЯДКУ ДJIJI ПОСТ1ИН.ого чи ~aCOBOГO
3берiraния документи Національного архівного фонду. ВІД op~~ ...Mlc~eBOГO
С8МоврJIдyВа.вия комунальних підприємств, установ

1'ilkож архівних ~окумеиriв ГPOMaДJIII і іх об' єднань.

4.1 О Приимає
w

caмOBplIJIVDa~n,

на

1

орган1Зац1И Мlста, а

..

берІГ·CIDПI&
",uпrl арmиі документи оргашв
МІсцевого
з
•
.о.
•

UVR'aJlЬВИХ ntnттnиємств, установ та орІ'8Н1Зац1И Мlста, ЩО

. . ·~и~, ко...&)'...
~&r
•
JlUcвІДуютьси без визначення правонаcтyпнmaв
.
4 11 П·
б
. вих шдр. озділів і служб Д1Ловодства в органах
.
ерев!риє ро оту архІВ
. .
.цеР)Qвиоі вп
. иємствах, в установах ~ орган1Зацщ ~o
переб\ID
ади,. ва mдпp
в. nтnv незалежнО ВІД форми вnacHocn з
.1 а8ІОТь У 30ІО комплекryвaDИJI ЦЧAt-6,1
2

етою здійснеННJI контролю за

М.

.

дотриманням СТРОКІВ зберігання архівних

докумеНТІВ, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та
доСТУПУ до ~
~~aє зазначеним підрозділам і службам методичну
допомогу в орган.IЗ~I~ Дшо~одства та зберіганні документів;

4.12.Подає МІСЬКlИ радІ пропозиції щодо створення трудового архіву для
цеитратзованого
тимчасового
зберігання
архівних
.
.
докумеНТІВ,
нагром~сених у процеСІ д~~ентування cny>Iсбових , трудових або інших
пр~ОВІДНОСИН юр~дичних J фІЗИЧНИХ осіб на території міста та інших
арХІВНИХ докумеНТІВ, що не належать до Національного архівного фонду,
надає консультативно-методичну допомогу організації його діяльності·

4.13 Інформує міську раду, державний архів Київської області пр~ факти

В'фати, DОІПКОД>lсенНJI,. знищення архівних документів та інші порушеННJI

законодавства про Нaцtональний архівний фонд та архівні установи;
4.14 Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи
місцевого

самовряДУвaнНJI,

комунальні

підприємствІ,

установи

та

організаціі, дхсерела комплектувaННJI відділу та документів національного
архівиого фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про ці
документи Державному архіву Київської області;

Організовує надання на договірних засадах поcnyr підприємствам,
установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з
науково-технічного опрацювання документів та викориCТ3ННJI їх інформації,

4.15

розроблення методичних
підвищення кваліфікації

посібників з архівної справи та діловодствІ,
працівників архівних підрозділів та служб

діловодства підприємств, установ і організацій;
4.16 Розглядає номеНЮ1атури справ, подані підприємствами, устаиовами,
організаціями незалежно від форм власності, об' єднаннями громадив, та
підготовлені ними описи справ постійного зберігання і справ з особового

складу, акти про знищення документів що не підлягають зберіганню, подає.їх
ва розгляд експертно-перевірній комісії дер>кввного архіву Киівськоі облаСТІ

4.17 Передає за угодою до державн.ого архіву ~CЬKoi облаcri у

Визначені ним терміни докумеиrи Національного арХІВНОГО фонду та
довідковий апарат до вих для постійнОГО з~еріг~
.

4.18

Створює

і

вдоскоНазпоє

довlДКОВИИ

. ап~~ат

до

докумеНТІВ

Національного архівного фонду, що зберігається у BI~;

4.19 Інформує органи державної влади, органи МI~цeB~ГO самовряд1?laRИJl,

niдnpиємства, установи і організації про .склад 1 зМІСТ. докумеНТІВ, що

зберігаються у відділі, надає документи НаЦ10Нальи~го архшиого фондr ~
kористув анни ф.1Зичним

та

юрD'tnnnnrМ'
особам· пубткує, експонує
таФв ІИШ1И
Dp.D _ _ _· · '
•
•

Формі популяризує архівні документи, а ~ож B~OНYЄ ~
СDpЯМОвані на ефепивне використавня ВІДомостеи,
.цokyмeнтax Національного архівного фонду

б

420
·

Організовує перегJDIд В.

о межеВНJI

.ц0kyм
ч

•

доступу д

о

до~еЕП1В

vставовлеиому
J

б

...

~~

ЩО МlCТJlТЬ

порядку

.

РШІеиь

про

"oтnraellНJl до архівних

за езпечує ~

_6J •

имогу фізичних осіб письмового спростування

eRТ1В на обrpуитоваву в

.

..

и АОПовиеНИJI недостовірних ВІДомостеи про

особ

У

Видає підприємствам установам ..
"
'"
ш"и до
.
'.
І оргаИ1Зaц1JlМ аРХІВНІ довІДКИ,
e
коПП та вит.
кyм lfТ1B, що ЗбеРІГаються у відділі а гpoMaдJJНaм _ довідки
соціально"ПРавового характеру;
,

4.21

'00

4.22 Вивчає, узагалЬ1ПQє і ПОширює досвід роботи архівних установ;

s. Відціл має право:
5.1 Отримувати в установленому порядку від інших вихонавчих ОРГанів

місцевого самОВРJl~анНJI, підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власноcn, що перебувають у зоні КОМІШектування відділу,

інформацію, документи та інші матеріали, стосовно зберігання і науково..

технічного опрацюванНJI документів Національного архівного фонду та
BeдeННJI діловодства , від місцевих органів державної статистики _
беЗОJШатно статистичні дані, необхідні ДЛJI виконання покладених на нього

завдань;

РозроБЛJIТИ і подавати у межах своіх повноважень підприємствам,
установам і організаціям, що перебувають у зоні КОМІШектування відділу,

5.2

вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та BeдeННJI діловодства
5.3 РозроБЛJIТИ і подавати на затверджеШIJJ в установленому порядку ціни
ва роботи (послуги), що виховуються (надаються) відділом на договірних
засадах;

Порушувати в установленому порядку ІІИТaнНJJ ~o зynинеНJ?l
Щильноcri архівних установ, що не забезпечують збережешсть дoкyмeнnв

5.4

Національного архівного фонду;
.
5.5 Подавати до суду з позов про позб~еННJI. власника дoкyмc:нnв
Національного архівного фонду права власносп на ЦІ документи, JIКИИ не

забезпечує належну іх збереженість;
..
. .
5.6 Вимагати від юридичних і фізичних ОСІб, ~ мають. арХІВШ
ДокумеlПИ, від часу створення JIКИX минуло понад 5.0 po~, або JПQ мають
вамір здійснити іх відчуження, вивезення за меЖІ Укрauш, проведеННJI
експертизи цівиосri цих документів;

5.7

Порушувати в порядку, встановлено~ з~онод~ством, IIИТaННJI

.
.
сті
прац1ВНИЮВ
арХІВНИХ
установ,
"б
КОРИстувачів документами Національного архівного фонду ~ ~ф ОСІ,

про

ПРИТJlГнеННJI

до

ВJДlIОВIД8ЛЬно

.

ВИННИХ у порymенm законодав~а

. .
РХ1Вш установи, а також

а

про

про Національний арХІВНИИ

ВJIасНИКу документів Національного арХІВНОГО
особі'
,

ними
,
фонду або уповноваженій ним

В1ДJПКОдування

.

!lnvaY

5.8 Обмежувати у вИІІ~-,

онд та

збитків заподіяних

передбачених законодавством доcnyn до

о збе ігвються У відділі;

ДОКУМентів Національного арХІВНОГО фо~, ~цінн:сті та КОШТИ, обмішовати,
5.9 Одержувати в даруноК матеРІальНІах або позичати інвентар та інші
lІадавати в користув8ННJI на договірних засад увати іх з балансу, за ВИНJ1Т.Ком
ltIатеріальні цінності й ресурси, а також спис

м'

.
них законодавство ,
'00
Х1Виих фондів в межах визначе
о належать до його КОМПетеlЩU.
5.1 О СIOIИЮlТИ нар8J:tИ ~ питань, щ аво ДJIJI викоНання ПОЮІадених на
5.11 Працівники віддШУ мають пр mМlIнi підрозділи і слу>кби
IUSX СЛУЖбових обов'язків вїдвїдуваш ar · -

ар

4

діловодства органів державної вл

.
незалежно від форми власності та оа;и, ПІДприємств, установ та організацій
до іх документів, за ВИНятком т
ЄДHa~ь ГP~Maдsm, а також право доступу
ОХОРОНJПQТЬся.

ИХ, щО зпдно ІЗ законодавством спеціально

Відділ
у процесі Виконанн
с
.
я покладених на нього завдань взаємодіє з
ІНШИМИ
труктурними ПІДрозділами районної державної адміністрації

. 6.

орган~и. МlсцеВОГб~ самоврядування, а також підприємствами , установами'
органIЗ~~ та о єднаннями громадян.

'

7. ВІДДІЛ
.
. ОЧОЛЮЄ начальник ' яки"и призначається на посаду І. звшьняється
З
ПОС~кМІ:ЬКИМ .;ОБЛОВО~ за погодження відповідно з директором Державного
арХІВУ

ИІВСЬКОI о лаСТІ.

8. Начальник відділу:

. з~іЙСНЮ~

керівництво

діяльністю

відділу,

несе

персональну

ВІДПОВІдалЬНІСТЬ за виконання покладених на відділ завдань·

затверджує функціональні обов'язки працівників відді;У;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх

ВИКОНання;

розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його
утримання кошторису;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників підрозділу, що
утримуються за рахунок спецкоштів.

9. Статус посадових осіб відділу визначається згідно з із Законом Украіни

«Про службу в органах місцевого самоврядування».

1о. для розгляду питань, пов'язаних з проведеННJIМ попередньої

експертизи цінності документів, та подання ії результатів на розгJIJJД

експертно-перевірній комісії державного архіву Київської області, а також
інших питань, у відділі створюється експертна комісія .
Положення про персональний склад експертної комісії затверджує
начальник

відділу

на

підставі

типового

положення,

затвердженого

Держкомархівом

11. Відділ утримується за рахунок коштів Mi~ЬKOГO ~ю~ету.

Граничну чисельність, фонд оплати працІ працшникш, кошторис та

IDТaтвий розпис відділу затверджУЄ міський голова. ... ..
12. Відділ є юридичною особою, має самОСТІйНИИ бал~с, рахунки

.8

органах Державного казначейства .. та в !.cтaн~Bax бавкш, печатку ІЗ
зображенням Державного Герба У a1~.~a,,,.
~ \t у
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І.В. Сапожко

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИJвськоІ ОБЛАСТІ

АРХІВний ВІДДІЛ

_. ( 07400,..Киівськв Обл,t/пnвапи, бул, НC1DDеж"ості:6-в, тел, (04494) S-04-94})
Від {J..-q_аДОО7 N!! ..

-

ІІа

від
Секретарю міської ради
І.В. Сапожку

ПоданНJI.

Згідно наказу Державного комітету архівів України від 05.06.2007р..Н!! 84 та
листа державного архіву Київської області від 18.06.07 Н!! 01-20/189
прошу рОЗГJDIНYТи на черговій сесії Броварської міської ради положенНJI про
архівний відділ в новій редакції, згідно додатку.

Начальник архівного відділу

В.В.Біленко

