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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
,У9, r: /С'l}/ .(Zr|' l'//Pcl*7 м. Кам'янка-Бузька
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; Про заmверёuсення полозlсення про
,; архiвнuй вiddiл Кuлiянка-Бузькоt

районноi depucaBHot аdмiнiсmрацii
львiвськоt обласmi

Вiдповiдно до ст.ст.5,42 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.а9.2а|2 jlb887

кПро затвердження Типового положення про структурний пiдроздiл мiсцеdоi
державноТ qдмiнiстрацiii>, враховуючи Методичнi рекомендадii з розроблення
Положення про архiвний вiддiл районноi, районноi у MicTi Киевi i Севастополi
державноi qдмiнiстрацii, затвердженi нака:}ом Укрдержархiву вiд t8.01.201З
М4, на виконЕлнЕя розпорядженЕя голови районноТ державноi адr,,riнiстрацii вiд
29.а1,2018 .hlb49/02-08/18 <Про виконання Закону УкраiЪи вiд 9 листоIIада 2atr7
Nc219O-VIII):

1. Затвердити 11оложення гlро архiвний вiддiл Кам'янка-БузькоТ районноТ
держ€лвноТ адмiнiстрацii Львiвськоi областi, що дода€ться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженн.ý[ гOлов1,
'районноi 

державноТ адмiнiстрацii вiд 07.0б.2013 NЬl9б <Про затвердженfirI
положенЕя про архiвний вiддi.п Кадл'янка-Бузькоi районноi дерЖаВНОi

шlмiнiстрацiЬ>.

3. КонтрсlлЬ за виконання}d розпорядження покJIасти на заступникil
голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розпОДiЛlr

функцiонаJIьних обов'язкi в.

tri.I" Киркtлич

ý,:j

Голова



ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
рйонноi державноТ адмiнiстрацii
вiд У9 "lzа,u..эр д2/'' h/"Ё./xsry {*у

ПОЛОЖЕНIIЯ
про архiвппй вiддiл Кам'янка-Бузькоi районноi державпоI

адмiпiстрацii Львiвсько[ областi

1. Загагlънi положення

1.1. АрхiвниЙ вiддiЛ Калл'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii
ЛьвiвсьКоi областi (далi - вiддiЛ) утворюетъся головою районноi державноi
4дмiнiстрацiТ, входить до скJIаду районноi держ€лвноi адмiнiстраuii i в межах
району забезпечуе виконання покJIаденш( на вiддiл завд€лнь.

I.2. Вiддiл пiдпорядкований головi районноi державноi адмiнiстрацii,
ОПеРатиВно керiвниlсу апарату районноi державноi адмiфстрацii, а також
пiдзвiтний i пiдконтрольний ,Щержавному apxiBy JbBiBcbKoi областi.

1.2. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею Уцраiни, законами
Украihи, актами Президента Уцраhи, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, нак€вами
.ЩеРЖавноi apxiBHoi с:rужби Ущраihи, розпорядженнями голiв об.llасноi та
рЙонноi державнI,D( адмiнiстрацiй, наказами директора .Щержавного apxiBy
Львiвсъкоi областi, наказаrrаи керiвника апарату районноi державноТ адмiнiстрацii,
а також цим Положенням



2.б. ЗабеЗПеЧення у межФ( cBotx повноваrкень захисту прав i законних
iHTepeciB фiзичнlос та юридшryж осiб.

3.Функцii .:,,],,, ,,

Вiддiл вiдповiдно до .rоЙЙен-. на нього завдань:

3.1. Складае i за погодженЕям з ,Щержавним apxiBoM Львiвсъкоi областi
ПОДае ДЛя Затвердження в устано-вленому порядку проекти державних цiльових
ПРОIРам, затверджуе плани розвитку apxiBHoi справи в районi, забезпечуе ix
виконЕlння.

3.2.Забезпечуе зберiгшrня, облiк i охорону:

3.2.L .Щокументiв Нацiонагlьною архiвною фонду з рiзними носiями
7iнформацii переданих вцдiлу органап{и державноi вJIади та мiсцевою

|t.

, Самовряд/вання, пlдцриемстваIuи, установами та органiзаliями нез€tгIежно вiд
фОРми BпacнocTi та об'еднаннями цромадfi{, цромадськими спiлками, якi дiють
(дiяли) на територii району.

З .2.2. .Щоrсументiв особового походження.

З.2.З. .ЩрукованIоrп iшостровалпоr та iншlа< рлатерiшriв, що
використов).ються для довiдково-iнформацiйноiроботи. 

;li

З.2.4. Облiкових документiв i довiдковок) апарату до них.

3.3. Органiзовуе робоry, пов'язану з внесенням профiлъних документiв до
Нацiона"пьною архiвною фонду, ''Укоiihи або виJýленням дочrментiв з ньою
незалежно вiд мiсця зберiгання i форми шlасностi на них.

3.4. Проводить в установпеному порядку облiк, обстежен}Iя та аналlз
дiяльностi архiвних пiдроздiлiв, якi cTBopeHi на територii району, незаJIежно вiд

форми ыIасностi та пiдпорялчрання,

3.5. Iнформуе,Щержавний apxiB JЬвiвсъкоi областi про виявпенflrI архiвriих
документiв, що не мають впасника або власник якlD( невiдомий, а також про
,здiйснення продilку документiв НаIдiональною архiвною фонду Украiни з метою

реалiзацiТ переважною црава держави на ik придбання.

3.6. Веде облiк юридичних осiб - джерел формування Нацiоналъfuого
архiвною фо"ду та юридичнпх осiб, у дiяльностi яких не утворюютЬСя
документи Нацiонапьною архiвною фонду, якi перебувають у зонi
комплекгування архiвного вiддiлу районноi державноi qдмiнiстрацii, на пiдставi
затверджених спискiв. ] 

,

3.7. Перевiряс робоry архiвних пiдроздiлiв i служб'дiловодства в tlрганаХ

державноi RIIади, органiв мiсцевого самоврядaмння, на пiдприемствах, в

установах та oрганiзацiях незапежно вiд форми впасностi з метою здiйснення

контроJIю за дотриманЕям законодавства про Нацiональний архiвний фонд та

apxiBHi устанOви шJIяхом цроведенЕя планових та позачергOвих перевiрок,

надання за:}начеЕим пiдrоздiлам i с.тгужбам методичIiоi допомоги в органiзацii

дiловодства та зберiганнi доцумёнтiв, "



3.8. Надае консультативно-методи.IIIу допомоry в органiзацii дiялъностi
apxiBHoT установИ для центрq.гliзованою тимIIасовою зберiгання архiвних
ДОКУМеНТiВ, нагромаджених у процесi доlсументув€lння с.гryжбових, трудових або
iНШИХ правовiдносин юридичнш< i фiзичнlдl осiб па територii району, та iнцих
архiвних документiв, що не наrrежать до Нацiональною архiвною фо"ду.

3.9. Веде зведений обlriк, архiвншс документiв, що зберiгають орг€tни
ДеРЖаВНОi Влади, органи мiсцевого'саrr,tоврядування, пiдприемства, установи та
ОРганiзацii району, подае на.пежнi вiдомостi цро цi доr.уr."Ъи ,Щержавному apxiBy
львiвськоi областi.

3.10. Передае .Щержавному apxiBy Львiвськоi областi у визначенi ним
ТеРмiни Документи та довiдковиЙ аIIарат до нш( дJIя постiйною зберiгання.

3.11. Створюе i вдосконаJIюе довiдковий апарат до доrсументiв
Нацiонально га архiвного фонду.

3.I2. Видае apxiBHi довiдки, копii документiв та iншим шJuIхом
заДовольЕя€ запити фiзичних i юридиtIних осiб, перегJIядае в ycT€lHoBJIeHoMy
пОРяДкУ рiшення про обмеження , дост}п} до документiв, забезпечуе у разi
виявпення в архiвних документа)( недостовiрнюr вiдомостей пр9 особу на вимоry
фiзичних осiб доrrуlення до архiвйих документiв писъмовогб обrрунтованою
спростування чи додаткових вiдомостей про особу.

З.13. фlя проведення експертизи цiнностi документiв вiддiл утворюе
експертну комiсiю вiдповiдно до вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
08.08.2007 Jф 1 004 кПро цроведенЕя експертизи цiнностi доlсументiв>>.

З.14. Вив,tас, узагапьнюе i пошцрю€ досвiд роботи архiвних установ.

3.15. Забезпечуе здiйснення iасодiв щодо запобiгання i протидiТ корупцii.

3"i6. Забезпечуе доступ до цryблiчноТ iнформацii, розпорядником якоТ BiH е.

3. 17. Забг,зпечу€ з€лхист персонапьнlD( дан}D(.

4. Права

Вiддiл мае право:

4.1. Оцэлiмувати в установленому порядку вiд iншrо< пiд

державноТ алп,riнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,:.
установ та оргаrriзацiй нез€rпежно вiд форми власностi iнформацiю, документи Та

iншi матерiаrти, ilеобхiднi для виконанЕя покJIадених на вiддiл завдань.

4.2. Проводити плановi та позаплановi перевiрки архiвних пiдроздiлiв i

сlryжб дiловодства держ€лвниХ органiв, органiв мlсцевого с€ll\dоврядування,

пiдприсМств, установ та оргQнiзацiй, незалежно вiд форм власностi, об'еднань

громадян, громадсъкlD( спiлок, релiгiйних оргшIiзацiй, а також тРУДОВИХ aPxiBiB З

} дотриманняМ законодавства IIро Нацiональний

архiвний фонд та apxiBнi установи.

4.з. Rил,лагатИ вiД юридшшиХ i фiзичнlоС осiб, якi мають apxiBHi

документи, вiл ,Iacy створення яких миIIуло понад 50 poKiB, або якi м€lють HaMip



I

здiйснитИ вiдчу;кення, вивезеннrI за межi Украiни архiвних документiв,
проведеннrI експертизи цiнностi таких документiв.

4-4. ЗвеРтатисЯ до судУ з позовом про позбавленIIя власника документiв
Нацiонального архiвного фонду, який не забезпечуе належну ik збереЙенiсть,
права власностi на цi документи.

4.5.. Порушувати в установленому порядку питання про зупинення
дrf,льностl архlвних установ, що не забезпечуютъ збереженiсть документiв
Нацiонального архiвного фонду.

4.6. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про
притягненшI до вiдповiда.пъностi працiвникiв архiвних установ, користувачiв
докуменТами Нацiон€tльноГо архiвного фонду та iнших осiб, винних у порушеннi

" 
законодавства про Нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi установи, а також про
вiдшкодування ними збиткiв, заподiяних власнику документiв Нацiон€tльного
архiвного фо"ду або уповноваженiй ним особi.

4.7. Скликати наради з питанъ, що н€Lлежатъ до його компетенцii.
5. Взаемодiя з iншими суб'ектами:

5.1. ВiдДiл у проЦесi виконання покладених на нього завдань взаемодiе з
iншими структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii, орган€lNли
мiсцевого самоврядування, а також пiдприсмствами, установаr", ор.uнiзацiями
та об'еднаннями цромадян.

5.2. Начальник вiддiлу мае право для виконання покладених на ньою
службовИх обов'яЗкiв вiдвiдувати apxiBHi пiдроздiли i служби дiловодства органiв
державноi влади, пiдприемств, установ та органiзацiй незаJIежно вiд форми
BJIacHocTi та об'еднань |ромадян, а т€жож право доступу до ix документiв, за
винятком тих, що згiдно iз законодавством спецiалъно охороняютъся.

6. Керiвництво:

6.1. Вiддiл очолюе нач€Lпъник, який призначаеться на посаду i звiлъня€ться
З ПОСаДИ ГОЛОВОЮ раЙонноi Державноi адмiнiстрацii згiдно iз законодавством про
ДеРЖаВНУ СЛУЖбУ За погодженЕям з директором ,Щержавного apxiBy Лъвiвськоi
областi. g

6.2. Началъник вiддiлу:

6.2.|. Здiйснюе керiвництво вiддiлом, несе персон€Lпьну вiдповiдальнiстъ
За ОРГаНiЗацiю та резулътати Його дiялъностi, сприяе створенню належних умов
працi у вiддiлi.

6.2.2. Подае на затвердження головi районноi державноi адмiнiстрацii
положенЕя про вiддiл.

6.2.3. ГIлануе робоry вiддiлу, вносить пропозицii щодо формування планiв
роботи районноi державноi 4дмiнiстрацii.

6.2.4 Вживае заходiв до удоскон€rлення органiзацii та пiдвищення
ефективностi роботи вiддiлу.



6.2.5. Звiтуе перед головою районноi державноi адмiнiстрацii про
виконанНя покJIаДениХ на вiддiЛ завданъ та затверджених планiв роботи.

6-2.6. МОже входИти дО скJIадУ колегii районноi державноi адмiнiстрацii.
6.2.7. Вносить пропозицiТ щодо розгляду на засiданнях колегii питанъ, що

н€Lпежатъ до компетенцiТ вiддiлу, та розробляе проекти вiдповiдних рiшень.
6.2-8. Може братИ )пIастъ у засiданнях орг€tнiв мiсцевого самоврядуванЕя.
6.2.9. Представляе iнтереси вiддiлУ у взаемовiдносинах з iншими

структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii, територiальними
органамИ MiHicTepcTB, iнших центр€lльних органiв виконавчоi влади, органаN,Iи
мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями - за
доруrенЕям керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii.

6.2.10. Проводить особистий прийом |ромадян з питанъ, Що належать до
повноваэкень вiддiлу.

6.2.11. Здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом.

7. ГраничнУ чисельнiсть, фонд оплати працi вiддiлу визначае голова
районнот державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних бюджетних призначень.

8. ШтатниЙ розпиС та кошториС вiддiлУ затверджу€ голова районпоi
державно1 адмlнrстрац11.

9. Вiддiл мае печатку iз cBoiM найменуваннrIм.


