Відділ
формування
Національного
архівного фонду
та діловодства

Головний
спеціаліст
Вареник Інна
Олександрівна
працює з
09.02.2015

Архівіст 1
категорії Люльчак
Світлана Юріївна
працює з
13.05.2016

Начальник
відділу Алімова
Наталя
Миколаївна
працює з
21.04.2015

Відділ формування
НАФ та діловодства
розпочав роботу в
квітні 2015 року.
Жоден фахівець
відділу не мав
досвіду роботи в
архіві

Спеціаліст Бурова
Вікторія
Валеріївна
працює з
03.04.2017

Головний
спеціаліст
Мартиненко
Тетяна
Анатоліївна
працює з
22.02.2016

Відділ формування Національного
архівного фонду та діловодства
Організація,
координація та
контроль служб
діловодства

• Координація діяльності та здійснення
контролю за впровадженням законодавчих
актів та нормативних документів з питань
діловодства в юридичних особах області.

Організація,
координація та
контроль архівних
підрозділів

• Координація діяльності та здійснення
контролю за організацією роботи архівних
підрозділів в юридичних особах області.

Формування
Національного
архівного фонду
(НАФ)

• Здійснення комплексу заходів, спрямованих на
поповнення НАФ документами історикокультурної спадщини України на території
Донецької області.

Необхідність розшуку установ після переміщення з
міста Донецька на територію, підконтрольну органам
державної влади України, та встановлення контактів

в ЄДР, мережі інтернет, за телефонами…
Територіальна віддаленість юридичних осіб

Пошук нових шляхів співпраці
Відсутність досвідчених працівників (виїхали разом з
установами менше 10% співробітників) та документів
(вивезено менше 5 %)

Установи обласного та територіального
підпорядкування після переміщення з
міста Донецька працюють в містах
Маріуполі, Лимані, Краматорську,
Слов`янську, Покровську,
Мирнограді, Бахмуті, Дружківці,
Костянтинівці
8 обласних установ
переміщено в інші
області України

Більше 100 обласних
установ залишились
на тимчасово
непідконтрольній
Україні території

Складено список юридичних осіб – джерел
формування НАФ, які передають документи до
держархіву області
• До Списку включено 59 установ обласного підпорядкування та
територіальних органів ЦОВВ
Внесено зміни до Списку (станом на 01.09.2017 – 58
юридичних осіб)
• включено 7 юридичних осіб, виключено 8 юридичних осіб,
перейменовано 4 юридичні особи. Внаслідок оптимізації структури,
реорганізації установ, управлінські функції акумулюються на рівні
установ обласного підпорядкування. В структуру 11 установ включено
територіальні підрозділи міст та районів області. Крім того, існує
тенденція до об`єднання функцій декількох юридичних осіб
внаслідок їх реорганізації.
Складено список потенційних джерел формування
НАФ
• Включено 21 юридичну особу, проводиться експертиза цінності
документів дистанційно та з виходом в установи

Головне управління
+

Головне
управління

До структури
ГТУ юстиції у Донецькій
В результаті
області увійшло 62 відділи
державної реєстрації актів реорганізації
Територіальні
цивільного стану та 56 утворюється одна
управління в містах та відділів державної
юридична особа зі
районах області
виконавчої служби
структурою, що

охоплює всю область

Доведено
ідею
Виявлено відсутність
більш, ніж 90 %
архівних документів та
документів
діловодства установ

Розроблено
порядок

Обліковано
вивезені
справи

Складено
паспорти
архівних
підрозділів

Доведено необхідність
інвентаризації документів в
умовах переміщення.
Розроблено форми для фіксації
результатів інвентаризації

Акти
розглянуто
на ЕПК

Розпочато
упорядкування
справ

Дані про кількість наявної
документації стали основою
для складання облікових
документів архівів установ та
складання архівних описів

Організовано діловодство в
установах після переміщення
Затверджено
положення про
експертні комісії

Затверджено
положення про
архівні підрозділи

Погоджено інструкції
з діловодства 53 %
установ

Погоджено
номенклатури справ
88 % установ

Щорічно в поточному
діловодстві установ
утворюється близько
10 000 справ
постійного зберігання

Надається методично-консультативна допомога
співробітникам установ з профільних питань

Надано
консультацій
• 71 – в держархіві
• 7 – в установі
• 2184 – за
телефоном

Проведено
семінари /
навчання
• в 2015 - 1
• в 2016 - 2
• в 2017 – 3
проведено,
• 2 заплановано

Розроблено 3
примірні
номенклатури
справ,
розробляються
2 методичних
посібника

Відпрацьовано близько 500 документів в
електронному вигляді – актів інвентаризації,
положень, номенклатур,
інструкцій, описів справ тощо
Скорочення часу і витрат на
відпрацювання документів

Недосконалість проектів документів через
відсутність досвіду та зразків, великий обсяг
документів та нові форми документів
Неможливість надання особистих консультацій
фахівцям через територіальну віддаленість

Методичний супровід упорядкування
документів установами
Завершили
упорядкування в
зв`язку з
припиненням
Провели
упорядкування

• 7 установ

• По 2014 рік – 1 установа
• По 2015 рік – 1 установа
• По 2016 рік – 1 установа

• В 3 установах в
Триває упорядкування
стані реорганізації
документів
• Ще в 7 установах

Контроль за роботою архівних
підрозділів та служб діловодства
установ

2016 рік

• Аудит установ зони комплектування
• 28 тематичних перевірок архівних
підрозділів міських рад, РДА, установ
області
• Розгляд питання на колегії Донецької ОДА

2017 рік

• 20 тематичних перевірок установ зони
комплектування держархіву області
• Контроль за виконанням рішення колегії та
усуненням недоліків, виявлених при
перевірках
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Приміщення архівосховищ

Обладнання архівосховищ
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