
Державний архів Харківської області 

 

Звіт про роботу експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Харківської області (далі – ЕПК Державного архіву) 

у 2017 році 

 

          Робота ЕПК Державного архіву упродовж 2017 року здійснювалась 

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

роботи на 2017 рік. 

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

про результати роботи комісії у 2016 році та планові завдання на 2017 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 6 установ-джерел комплектування Державного архіву з питань 

проведення науково-технічного впорядкування документів, забезпечення їх 

збереженості, а саме: Попову Ірину Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

документального забезпечення та контролю (відповідальну за архів) 

Харківського апеляційного господарського суду, Кириченко Оксану Іванівну, 

начальника організаційно-аналітичного відділу та Дейнека Людмилу 

Геннадіївну, завідуюча архівом Харківського національного медичного 

університету, Фартушну Олену Петрівну, архіваріуса  Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, Калмикову Олену Миколаївну, відповідальну за 

архів Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, Іванову Наталію Валеріївну, завідувача архівом Акціонерної 

компанії «Харківобленерго», Смахтіну Наталію Миколаївну, заступника 

начальника відділу з надання судово-адміністративних послуг Харківського 

окружного адміністративного суду. 

         На запрошення комісії у звітному періоді на її засіданнях з питань роботи 

ЕК заслухано начальників архівних відділів: Коник Людмилу Миколаївну, 

начальника Архівного відділу Ізюмської районної державної адміністрації, 

Троян Ольгу Володимирівну,  начальника Архівного відділу Барвінківської 

районної державної адміністрації; Оробченко Людмилу Михайлівну, начальника 

Архівного відділу Близнюківської районної державної адміністрації, Легушу 

Вікторію Юріївну, начальника Архівного відділу Сахновщинської районної 

державної адміністрації.  

За наданою ними інформацією прийнято відповідні рішення, виконання 

яких перебувало під особистим контролем заступника голови ЕПК Державного 

архіву. 
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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 2017 році на засіданні комісії розглянуто пропозиції ЕК однієї установи - 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, щодо визначення 

строків зберігання документів, не передбачених діючими переліками типових 

документів. У цілому прийнято рішення по трьох видах 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 6 

установ. Це, зокрема, Харківська обласна рада за 2013 рік, Харківський обласний 

комітет профспілки працівників нафтової і газової промисловості за 2012-2014 

роки, Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації  за 2011-2013 роки, Харківська обласна організація 

профспілки працівників соціальної сфери України за 2013-2014 роки, Харківська 

обласна профспілкова організація профспілки працівників державних установ 

України за 2011-2014 роки, Харківська обласна організація профспілки 

працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування 

України за 2010-2014 роки. 

Аналіз здійсненої роботи показав, що експертиза цінності 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, на засіданнях ЕПК розглянуто та схвалено удосконалені описи 

справ: 

           - Ф - 420, Ізюмський повітовий з’їзд земських начальників, м. Ізюм: опис 

№ 1 справ  постійного зберігання за 1890-1017 роки  на 94 справи; 

          - Ф - 588, Земський начальник 2-ої дільниці Вовчанського повіту 

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

постійного зберігання за 1898-1913 роки  на 267 справ;                                    

          - Ф - 419, Зміївський повітовий з’їзд земських начальників, м. Зміїв 

Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1890-1900роки  на 

2 справи; 

          - Ф - 598, Вовчанський з’їзд мирових посередників, м. Вовчанськ 

Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1862-1875 роки  

на 58 справ; 
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         - Ф - 713, Земський начальник 3-ї дільниці Богодухівського повіту, м. 

Богодухів Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1891 

рік  на 2 справи; 

         - Ф - 714, Земський начальник 4-ї дільниці Валківського повіту, м.Валки 

Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1896 рік  на 2 

справи; 

          - Ф - 715, Земський начальник 2-ї дільниці Зміївського повіту, с. Андріївка 

Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1890-1901, 1917-

1919 роки  на 6 справ; 

          - Ф - 966, Земський начальник 3-ї дільниці Валківського повіту, м. Валки 

Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1907-1912 роки  

на 3 справи; 

          - Ф - 487, Харківське губернське в міських справах присутствіє, м. Харків 

Харківської губернії: опис № 1справ  постійного зберігання за 1870-1879роки  на 

10 справ; 

         - Ф - 3, Канцелярія Харківської губернії, м. Харків: опис № 14 справ  

постійного зберігання за 1806-1810 роки  на 451 справ;  

         - Ф - 591, Земський начальник 5-ої дільниці Вовчанського повіту 

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

постійного зберігання за 1890,1892-1897,1902,1903,1909 роки  на 13 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 відеодокументів на дисках DVD –R 16Х, ТОВ Телерадіокомпанії  

«Регіон» на 2015 рік у кількості 23 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); 

 -  описи справ документів особового походження учасника бойових дій в 

Афганістані, заступника голови Харківської міської Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)  Ломакіна Г.І. за 1985 – 2017 роки у 

кількості 50 од. зб., серед яких: статті, присвячені бойовим діям в Афганістані, 

вітальні листівки, дипломи, атестати, сертифікати, фотографії тощо.  
На засіданнях ЕПК Державного архіву у 2017 році розглянуто та 

схвалено описи справ постійного зберігання  на 45355 од.зб. , з кадрових питань 

(особового складу) на 38393 од.зб., акти про вилучення для знищення  

документів, не внесених до НАФ на 1986085 справ, 285номенклатур справ, 16 

положень про експертні комісії,4- про служби діловодства та 1 – про архівний 

підрозділ.  

                       

Заступник голови ЕПК 

Державного архіву Харківської області                                      Л.О. Михасенко 


