
Юридична служба



Головний спеціаліст-
юрисконсульт –

Кохановська Ольга Леонідівна



Основні напрямки 
роботи:

Методичне керівництво щодо
впровадження чинного 

законодавства

Організація та 
ведення

претензійної
роботи

Організація та 
ведення
позовної
роботи

Забезпечення дотримання
чинного законодавства в 

архівних установах області

Укладання договорів, контроль 
за виконанням договірних

зобов’язань



Створення бази нормативних документів у сфері архівної 
справи в електронному вигляді за 2016 рік та формування 

нормативної бази за 2017 рік. 

Укладена грантова угода між держархівом області та 
компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. «Відновлення 

Державного архіву Донецької області». 

Відповідно до цієї угоди держархівом області отримано 
спеціальне обладнання для сканування та зберігання 

документів Національного архівного фонду в електронному 
вигляді

Досягнення у роботі юридичної служби за 2015 – 2017 роки :



2015 рік

• укладені 
господарські 
договори - 29

2016 рік

• укладені 
господарські 
договори - 34

• укладені договори 
через систему 
електронних 
закупівель
«Prozzoro» – 2 

2017 рік (станом на 
01.09)

• укладені 
господарські 
договори – 19 

• укладені договори 
через систему 
електронних 
закупівель
«Prozzoro» - 2

Організація договірної роботи:



Подано адміністративний позов до Державної податкової 
інспекції у м. Краматорськ Головного управління ДФС у 

Донецькій області про визнання протиправним та 
скасування рішення про застосування штрафних санкцій. 

Позов задоволений у повному обсязі (постанова 
Донецького окружного адміністративного суду від 31 

серпня 2016 року справа № 805/1923/16а).

Організація позовної роботи :



У 2017 році затверджені:

Розпорядження 
облдержадміністрації
від 12.01.2017 № 20
«Про затвердження 

Положення про 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Розпорядження 
облдержадміністрації

від 10.01.2017 № 3 
«Про затвердження 

складу колегії 
державного архіву 
Донецької області» 

Розпорядження 
облдержадміністрації
від 22.06.2017 № 701  
«Про затвердження 

складу колегії 
державного архіву 

Донецької області»  у 
новій редакції



Проведена юридична експертиза

2015 рік

•135 наказів 

2016 рік

•208 наказів 

2017 рік (на 
01.09)

•177 наказів 



Регламент роботи держархіву 
області 

Положення про 
преміювання 
службовців та 

робітників 
держархіву області

Положення про 
структурні підрозділі 
держархіву області

Положення про 
Науково-методичну 

раду держархіву 
області

Положення про 
постійно діючий 

тендерний комітет 
держархіву області

Положення  про держархів 
області 

Після переміщення держархіву області на територію, підконтрольну українській владі, 
протягом 2015-2017 років розроблені основні документи, які регулюють діяльність 

держархіву області



• наказ держархіву області від 12.04.2015 № 12 
«Про внесення змін до Положення про експертно 
– перевірну комісію державного архіву Донецької 
області», зареєстрований в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Донецькій 
області 14 травня 2015 року № 13/2052

2015

• наказ держархіву області від 05.04.2016 № 18 
«Про внесення змін до Положення про експертно-
перевірну комісію державного архіву Донецької 
області», зареєстрований в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Донецькій 
області 12 квітня 2016 року за № 36/2104)

2016

Проведено реєстрацію нормативно-правових актів в 
Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій 

області:


