
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження Програми розвитку та функціонування  
комунальної установи «Києво-Святошинський районний Трудовий архів» 

Києво-Святошинської районної ради Київської області 
на 2013-2018 роки 

 
 
 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши подання районної державної адміністрації, на підставі висновків та 
рекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління комунальним 
майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Програму розвитку та функціонування комунальної установи  

«Києво-Святошинський районний Трудовий архів» Києво-Святошинської 
районної ради Київської області на 2013-2018 роки, що додається. 

 
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 
комплексу та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.). 

 
 
 
 

                   Голова ради                              В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
22 листопада 2012 року 
№ 266-23-VІ 



Затверджено 

                                                     рішенням ХХІІІ сесії Києво-Святошинської  

                                                     районної ради VІ скликання 

                                                     від 22.11.2012 року  № 266-23-VІ 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
розвитку та функціонування комунальної установи 
«Києво-Святошинський районний Трудовий архів» 
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ПРОГРАМА 
розвитку та функціонування комунальної установи 
«Києво-Святошинський районний Трудовий архів»  

Києво-Святошинської районної ради Київської області 
на 2013-2018 роки 

 
1. Києво-Святошинський районний Трудовий архів – це районна архівна установа 

для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі 
документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 
фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного 
архівного фонду (далі – Трудових архівів), відповідно до частини першої статті 38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 29 Закону України 
«Про національний архівний фонд та архівні установи». 

Трудовий архів створюється, як складова програми соціально економічного та 
культурного розвитку району для забезпечення захисту соціально-правових інтересів 
громадян. 

 
2. Мета та основні завдання Програми. 

 
Метою програми є забезпечення функціонування Трудового архіву для 

зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового 
складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій не 
залежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на відповідній 
території, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були 
зареєстровані) на цій території. 

 
Основними завданнями Програми є: 
 

-  зберігання відповідно до умов визначених Держкомархівом, документів з 
особового складу та документів тимчасового  зберігання підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності та підпорядкування; 

- приймання від підприємств, установ і організацій джерел комплектування 
архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших 
документів, строки зберігання яких не закінчилися; 

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та 
приймання облікових баз даних; 

- організація користування документами в службових, соціально-правових, 
наукових та інших цілях, надання юридичним особам і громадянам в установленому 
Держкомархівом порядку архівних довідок, копій  та витягів з документів, що 
знаходяться на зберіганні; 

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні; 
- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, 

архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – 
джерел комплектування. 
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3. Фінансове забезпечення Програми. 

 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету, коштів отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних 
документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом. 

 
4. Очікування результатів реалізації Програми. 
 

         Впровадження Програми дозволить: 
 

- поліпшити форми обслуговування підприємств, організацій, установ та 
населення по видачі довідок соціально-правового характеру та довідок по заробітній 
платі; 

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування 
або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами 
справ; 

- дозволити приймати від ліквідованих підприємств, установ і організацій архівні 
документи з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших 
документів, строки зберігання яких не закінчилися. 

 
5. Заходи щодо виконання Програми. 
 

5.1. Організувати виділення, (отримання у оперативне управління) 
комунальною установою додаткового приміщення для зберігання 
архівних документів тимчасового зберігання підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, або 
ліквідованих підприємств, установ та організацій. 

5.2. Провести ремонт приміщення, виділеного для Трудового архіву. 
5.3.  Довести до відома підприємств, установ та громадян інформацію про 

діяльність Трудового архіву в районі шляхом розміщення оголошення: 
на стендах райдержадміністрації, районної ради та ДПІ у Києво-
Святошинському районі; на сайті комунальної установи «Києво-
Святошинський районний Трудовий архів» Києво-Святошинської 
районної ради Київської області, опублікування статей в газетах району. 

5.4. Підбір кадрів для Трудового архіву. 
 

6. Виконавці Програми. 
 
Виконавцем Програми є Києво-Святошинська районна державна адміністрація 

та комунальна установа «Києво-Святошинський районний Трудовий архів» Києво-
Святошинської районної ради Київської області. 

. 


