
Державний архів Харківської області 

 

Звіт про роботу експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Харківської області (далі – ЕПК Державного архіву) 

у 2016 році 

 

          Робота ЕПК Державного архіву  упродовж 2016 року здійснювалась 

відповідно до Положення про ЕПК Державного архіву, та на виконання плану її 

роботи на 2016 рік. 

У звітному році  проведено 12 засідань ЕПК, на яких розглянуто питання 

про результати роботи комісії у 2015 році та планові завдання на 2016 рік; 

пропозиції експертних комісій (ЕК) юридичних осіб щодо визначення строків 

зберігання документів, не передбачених діючими переліками документів; про 

якість науково-технічного впорядкування документів на підприємствах, в 

організаціях та установах; про зміни у списках з якими працюють архівні відділи 

райдержадміністрацій та міськрад області; описів справ, номенклатур справ, 

положень про ЕК та архівні підрозділи (архіви), інструкцій з діловодства, актів 

про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, установ, 

підприємств та організацій міста й області, тощо. 

         На запрошення комісії у звітному році на її засіданнях заслухано 

представників 5 установ-фондоутворювачів Державного архіву з питань 

проведення науково-технічного впорядкування документів, забезпечення їх 

збереженості, а саме: Роман Марію Михайлівну, відповідальну за архів 

Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації, Муржу Ольгу Олексіївну, відповідальна за архів Департаменту у 

справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, 

Олішевську Валентину Іванівну, голову ЕК, Служби у справах дітей Харківської 

обласної державної адміністрації,  Бурякову Наталію Степанівну, відповідальну 

за архів Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської 

обласної державної адміністрації, Ковардіну Ольгу Олександрівну, 

відповідальна за архів Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області. 

На запрошення комісії у звітному періоді на її засіданнях заслухано 

Юрченко Валентину Анатоліївну, начальника Архівного відділу Первомайської 

районної державної адміністрації, Репенко Юлію Михайлівну, начальника 

Архівного відділу Виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської 

області,  Лапко Світлану Анатоліївну, начальника Архівного відділу Печенізької 

районної державної адміністрації Харківської області, Рибак Лідію Павлівну, 

начальника Архівного відділу Зміївської районної державної адміністрації 

Харківської області з питань роботи ЕК.  

За наданою ними інформацією прийнято відповідні рішення, виконання 

яких перебувало під особистим контролем заступника голови ЕПК Державного 

архіву. 

Практика залучення до роботи комісії представників установ-

фондоутворювачів Державного архіву з питань стану забезпечення збереженості 



документів та ведення діловодства позначається на ефективності роботи 

останніх: ними вчасно здійснюються заходи, визначені на виконання рішень 

ЕПК Державного архіву. 

У 2016 році на засіданнях комісії розглянуто пропозиції ЕК трьох установ, 

щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених діючими 

переліками типових документів. У цілому прийнято рішення по чотирьом видам 

документів. 

Певна увага приділялася якості проведення науково-технічного 

впорядкування документів. На підставі плану роботи  ЕПК Державного архіву 

експертами на місцях в установах, організаціях та підприємствах здійснювалася 

перевірка якості робіт із науково-технічного впорядкування документів, 

проведених співробітниками установ-фондоутворювачів, приватних архівних 

установ, трудових архівів та приватними підприємцями. Серед перевірених 4 

установи. Це, зокрема, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»  за 1992-2012 роки, Національний фармацевтичний 

університет за 2007-2009 роки, Харківська обласна організація профспілки 

працівників охорони здоров’я України за 2011-2013 роки, Департамент 

економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації  
за 2012-2014 роки. 

Аналіз здійсненої роботи показав, що роботи із науково-технічного 

впорядкування документів підприємств, установ та організацій здійснювалися 

відповідно до вимог Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 року №1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181. 

          Крім того, розглянуто та схвалено удосконалені описи справ: 

         - Ф - 88, Станова квартира пристава 1-го стану Богодухівського повіту 

Харківської губернії, слоб. Велика Писарівка: опис № 1 справ  постійного 

зберігання за 1864-1880, 1887-1890 роки  на 158 справ;                                    

         -  Ф - 89,  Станова квартира пристава 2-го стану Богодухівського повіту 

Харківської губернії, м. Краснокутськ  Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання за 1868-1880,1888-1890 роки на 107 справ; 

 -  Ф - 174,  Станова квартира пристава 3-го стану Старобільського повіту 

Харківської губернії, м. Старобільськ Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання за 1864, 1866, 1881 роки на 4 справи; 

- Ф - 186,  Станова квартира пристава 1-го стану Ізюмського повіту 

Харківської губернії, слоб. Піски Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання за 1876, 1882, 1887 роки на 4 справи; 

-  Ф - 187,  Станова квартира пристава 2-го стану Ізюмського повіту 

Харківської губернії, слоб. Барвінкове Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання за 1884 рік на 2 справи; 

-  Ф - 188,  Станова квартира пристава 3-го стану Ізюмського повіту 

Харківської губернії, м. Слов’янськ Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання на 1870,1877,1886 роки на 4 справи;  



-  Ф - 189,  Станова квартира пристава 1-го стану Зміївського повіту 

Харківської губернії, слоб. Олексіївка Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання за 1844, 1848- 1853 роки на 12 справ; 

-  Ф - 190,  Станова квартира пристава 2-го стану Зміївського повіту 

Харківської губернії, слоб. Ново-Борисоглібськ Харківської губернії: опис справ 

№1 постійного зберігання за 1848-1850 роки на 4 справи; 

-  Ф - 215,  Станова квартира пристава 2-го стану Валківського повіту 

Харківської губернії, слоб. Коломак Харківської губернії: опис справ №1 

постійного зберігання за 1895-1896 роки на 2 справи; 

-  Ф - 306,  Богодухівська повітова земська управа Харківської губернії, 

місто Богодухів Харківської губернії: опис справ №1 постійного зберігання за  

1901-1905,1907-1920 роки на 109 справ. 

          - Ф – 308,Вовчанська повітова земська управа, м.Вовчанськ Харківської 

області за 1866-1919 роки на 300 справ, та за 1866-1900 роки на 25 справ.                                    

          -  Ф - 3,  Канцелярія Харківського губернатора, м. Харків за 1805-1808 

роки на 377 справ. 

         - Ф - 756, Ізюмська міська дума, м. Ізюм Харківської губернії: опис № 1 

справ  постійного зберігання за 1804-1842 роки  на 50 справ;                                    

         - Ф - 767,  Богодухівська міська управа, м. Богодухів Харківської губернії: 

опис справ №1 постійного зберігання за 1915-1919 роки на 7 справ; 

 - Ф - 1028, Костянтиноградська повітово земська управа,   м.  Костянтино-

град  Харківської губернії: опис справ №1 постійного зберігання за 1874,1879, 

1882, 1886-1888, 1895 роки на 8 справ; 

- Ф - 1029,  Костянтиноградська міська управа, м. Костянтиноград 

Харківської губернії: опис справ №2 постійного зберігання за 1880-1882,1900-

1902,1911,1914 роки на 7 справи. 

         - Ф - 776, Камера мирового суду 8-ої дільниці міста Харкова: опис № 1 

справ  постійного зберігання за 1918-1919 роки  на 12 справ;                                    

         - Ф - 227,  Харківський губернський магістрат міста Харкова: опис справ 

№1 постійного зберігання за 1781-1786 роки на 3 справ; 

 - Ф - 298, Ізюмська міська ратуша, місто Ізюм Харківської губернії: опис 

справ №1 постійного зберігання за 1831-1853, 1862-1865 роки на 17 справ; 

- Ф - 307,  Валківська повітова земська управа, місто Валкі Харківської 

губернії: опис справ № 1 постійного зберігання за 1915-1919 роки на 17 справ, 

опис № 2 постійного зберігання за 1908-1919 на 13 справ. 

         - Ф - 3, Канцелярія Харківського губернатора, м. Харків: опис № 13 справ  

постійного зберігання за 1807-1810 роки  на 300 справ;                                    

         - Ф - 311,  Харківська повітова земська управа, м. Харків: опис справ №1 

постійного зберігання за 1867-1869,1897-1919 роки на 71 справ; 

 - Ф - 309, Зміївська повітова земська управа, м. Зміїв Харківської губернії: 

опис справ №1 постійного зберігання за 1899-1919 роки на 58справ; 

- Ф - 327, Старобільська повітова земська управа, м. Старобільськ 

Харківської губернії: опис справ № 1 постійного зберігання за 1891-1892 роки на 

55 справ, опис № 2 постійного зберігання за 1891-1892 на 6справ. 



- Ф - 283, Богодухівська міська ратуша, м. Богодухів Харківської губернії: 

опис справ №1 постійного зберігання за 1795-1806, 1835-1836, 1866 роки на 57 

справ. 

Розглянуто та схвалено на засіданнях ЕПК Державного архіву: 

- описи  фотодокументів О. Лейбфрейда  за 1984 рік у кількості 50 од. зб.; 

- опис звукозапису (фонодокументи) на дисках DVD –R Харківського 

обласного радіо на 2015 рік у кількості 10 од. зб.; 

-  опис відео документів на дисках DVD –R 16Х, ТОВ Телерадіокомпанії  

«Регіон» на 2015 рік у кількості 27 сюжетів на 4 од. зб. (урочисті засідання, 

присвячені різним подіям, що відбувалися в місті Харкові та Харківській 

області; мітинги, наради голови та заступників голови обласної державної 

адміністрації, виставки, конкурси тощо); 

 А також, описи справ особового походження: 

- Рубинського Олексія Юрійовича, актора Харківського державного 

академічного театру ляльок імені В.А. Афанасьєваза 1944-2015 роки на 50 од. зб. 

На засіданнях ЕПК Державного архіву у 2016 році розглянуто та схвалено  

див. (додаток 1).            

 

 

 

Заступник голови ЕПК 

Державного архіву Харківської області                                  Л.О.Михасенко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


