
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до форми 8 звітної документації  архівного відділу виконавчого комітету 

Лиманської міської ради за ІІ квартал 2021 року
Розділ І.

1. Формування   НАФ та   експертиза цінності документів  

1.1. Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів
НАФ:

Протягом І півріччя прийнято на зберігання документи:
- відділу освіти Лиманської міської ради  за 2014-2017 роки 114 од. зб.;
- Лиманської міської ради. Виконавчого комітету за 2013 рік 116 од. зб.
Планові показники перевиконані на 100 % у зв’язку з тим, що від відділу освіти

Лиманської міської ради заплановано прийняти документи за 2014-2015 роки 57 од.
зб., у зв’язку з реорганізацією відділу освіти прийнято за 2014-2017 роки 114 од. зб..

1.2.  Передавання  до  держархіву  області  на  постійне  зберігання
управлінської документації

Згідно листа міського голови від 24.05.2021, за згодою  директора державного
архіву Донецької області передавання  документів 2 установ у кількості 252 справи до
держархіву області на постійне державне зберігання перенесене на липень 2021 року.

1.3. Робота комісій з проведення експертизи цінності документів
1.3.1. Схвалення ЕПК описів на управлінську документацію:

-  відділу  агропромислового  розвитку  Лиманської  міської ради  опис  №  1  –
(продовження) справ постійного зберігання на 79 од. зб. за 2014–2021 роки;

Планові  показники не виконані  через те,  що  опис № 1-(продовження) справ
постійного  зберігання  на  84  од.  зб.  за  2016-2018  роки  фінансового  управління
Лиманської міської ради втретє повернуто на доопрацювання.

1.3.2. Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):
- опис  № 2-о/с  справ  з кадрових питань (особового складу) на 128  од. зб. за

1984–2021 роки відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради;
-  акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного

архівного фонду  відділу агропромислового розвитку Лиманської  міської  ради  на  9
позицій, на 60 справ за 2003-2019 роки.

1.4.  Експертиза  цінності  документів  НАФ,  що  зберігаються  в  архівній
установі:

Протягом  кварталу  проведено  повторну  експертизу  цінності  документів
Тернівської  сільської  ради,  що  зберігаються  в  архівному  відділі  з  поаркушним
перевірянням справ на - 210 од.зб. за 1992-2015 роки.

За  результатами  проведення повторної  експертизи  цінності  документів
Новоселівської селищної  ради,  що зберігаються в архівному відділі  з  поаркушним
перевірянням справ, виявлено недоліки та розпочато роботу з перероблення описів
№ 1 (продовження) справ постійного зберігання - 198 од. зб. за 1992-2015 роки.

1.7.3. Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства,
архівних підрозділів та членів експертних комісій юридичних осіб:

Архівним відділом  в І кварталі  організовано та проведено семінар  з особами,
що  відповідають  за  архів в  установах  та  організаціях  на  тему:  «Про  підготовку
документів до передавання на державне зберігання до архівного відділу».



2.6. Картонування документів
Архівний відділ прийняв  на зберігання  у картонажі 230 од. зб. управлінської

документації. Планові показники перевиконані на 100%:
- відділу освіти Лиманської міської ради на 114 од. зб. за 2014-2017 роки;
- Краснолиманської міської ради виконавчого комітету 116 од. зб. за 2013 рік.
3.1. Робота із запитами

Надійшло всього, 480

з них:

прийнятих на особистому прийомі 84

від іноземців 0

Виконання запитів:

тематичних 7

з позитивним результатом 7

біографічних 0

з позитивним результатом 0

генеалогічних 0

з позитивним результатом 0

майнових 60

з позитивним результатом 60

соціально-правового характеру 407

з позитивним результатом 407

непрофільних 6

3.2. Підготовка виставок документів:
В І півріччі  2021 року архівним відділом організовано виставки та оформлено

інформаційні стенди:
-  до відзначення  Дня  Героїв  Небесної  Сотні загиблих  в  АТО  земляків  та

визволителів Лиманщини;
-  до  Дня  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав  та

виведення військ з Афганістану;
- до 35 роковин Чорнобильської трагедії;
- до відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій;
- до 25-ї річниці Дня прийняття Конституції України;
Онлайн-виставку до 35 роковин Чорнобильської трагедії.

3.3. Організація роботи користувачів у читальному залі:
Протягом  І  півріччя звітного  року  архівним  відділом  організовано  роботу

читального залу, в якому головний редактор газети “Зоря”  Пасічник О.А. працював з
річними підшивками газети “Зоря” за 1989, 1994, 2009 роки, вивчав матеріали, щодо



вшанування учасників бойових дій на території інших держав та виведення військ з
Афганістану , видано 3 од. зб. 

Дослідник Пасічник М.І.  працював з  документами фонду № 108 Управління
сільського  господарства,  вивчав  документи  ліквідованих  колгоспів  -  річні  звіти
колгоспів за 1935-1939 роки, щодо дослідження історії роду, видано 8 од. зб. 

Головний  редактор  газети  “Зоря”  Пасічник  О.А.  працював  з  річними
підшивками газети “Зоря” за  1996-2016 роки,  вивчав матеріали,  щодо вшанування
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, видано 20 од. зб. 

4.4. Ремонт пожежної сигналізації.
Проведено заміну застарілого обладнання пожежної  сигналізації.  Пожежною

сигналізацією  обладнано  всі  архівосховища.   У  2021  році  укладено  угоду  з  ТОВ
“ВИД-Д”  (договір  №  68/21  від  04.03.2021),  підключено  на  спостереження  за
установкою  системи  пожежної  сигналізації  типу  ППКП  “Тірас  —  4П.1”  та
проводиться постійне технічне обслуговування.

В  червні  поточного  проведене  планове  технічне  обслуговування  12
вогнегасників.

Розділ ІІ
1. Організаційна робота
1.1.  В  першому  кварталі  2021  року  на  апаратній нараді  при  міському  голові

заслухано звіт про роботу архівного відділу за 2020 рік.
1.2. Архівним відділом підготовлено та затверджено:
-  рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від  17.02.2021  №  110  “Про

затвердження Положення і  склад експертної  комісії  архівного відділу виконавчого
комітету Лиманської міської ради”;

-  рішенням міської ради від 20.05.2021 № 8/8-1137 Положення про архівний
відділ  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради,  Положення  доопрацьовано
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства.  До  Положення  внесено  доповнення
щодо  виконання  функцій  з  документами  з  кадрових  питань  (особового  складу)
ліквідованих установ та підприємств міста (трудового архіву).

Начальник відділу І.А. Войтенко

30.06.2021


