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1. пАспорт прогрАми

ApxiBHa устiIнова

Комунальна установа <Обlеднаний ТрУдо""й apxiB сiл,
селищ, MicT Буlанського району> Борщагiвськоi сiлъськоi
ради Буlанського району Киiвськоi областi,

Коd е!РПОУ З6578О44,
лtiсцезнахо dэюення : YKpaiHa, 0 8 1 29, с. Петропавлiвська

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради

Пiдстави для
розробки Програми

засновника, змiну нzlзви та затвердженнJI ПолохеншI та
в новiй редакцiТ>

БучансьКоi районНоi радИ VIII скликанIUI КиiЪськЪi областi вiд
25.01 .202l р.Ns 45-04-VIII <Про безоплатну передачу майна
(майнових прав) зi спiльноi власностi териiорittльних громад
сiл, селищ, MicT Киево-Святошинського району КиiЪськоi
областi, лiквiдованого постановою BepxoBHoi irади УкраiЪи вiд
l7.07.2020 p.Ns 807-Ix <Про утворення та лiквiдачiю районiв> у
комунаJIьну власнiсть Борщагiвськоi сiльськоi територiальноi
цромади Бучанського району КиiЪськоi обдастi (у особi
Борщагiвськоi сiльськоi ради), рiшення 4 ceciТ ViII скrrикання
БорщагiвськоТ сiльськоi Ради Бучанського району КиiЪськоТ
областi вiд 12.02.2021 р,Nе 15-4-VIII кПро б..оппur".
прийнятгя майна iз спiльноi власностi територittльних громад
сiл, селищ, MicT Киево-Святошинського району КиiЪськоi
областi у комунtшьну власнiсть Борщагiвськоi'-сiльськоi
територiальноi громади в особi Борщагiвськот сiльськоi РадиБучанського району КиiЪськоi областiо а саме комунальноi
устtlновИ <Киево-СвятошинСькиЙ районний трудовий apxiB>
Кисво-Святошинськоi районноi ради КиiЪськЬi: областi, змiну

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi

вiдповiда-пьнi
виконавцi

Учасники
Програми

Вишнева MicbKa рада,
Борщагiвська сiльська рада,
КУ <об'еднаний Трудовий apxiB сiл, селищо MicT
Бучансъкого району>.

загальний обсяг
фiнансових
pecypciB,
необхiдних для
реалiзацii

512,00 тис. грн.



2.зАгАльнI положЕнII'I

ApxiBHi документи е складовою частиною cBiToBoi культурноТ спадщини таiнформацiйних pecypciB, якi викорисТовуютъся з науковою метою, длязабезпеченFuI управлiнськоi дiяльносъi органiв виконавчоi влади та мiсцевого
СаМОВРЯДУВаННЯ, ПiДПРИеМСТВ Bcix фОРм впасностi, а також задоволення запитiв
|ромадян соцiалъно-гIравового характеру.

у зв'язку з лiквiдацiею пiдпр"u*ъru та органiзацiй рiзних форм власностiгострО стоiтЪ питаннЯ щодО забезпеЧення .б.р"*."о"ri 
"оцiй"о ."u"y*"*

документiв з кадрових питань (особово.о 
"nnuly) 

та документiв тимчасовогозберiгання, щО утворилися У результатi ikHboT дiялъностi, iнших архiвних
документiв, що не належать до Нацiонального архiвного бонду. Тому необхiдносистематизувати документи з особового складу ycix лiквiдо"u""*.riдrrр"ur.r",
забезпеЧити ix збереження, нЕUIагодити видачу вiдповiдних архiвних довiдокгромадянам, якi цього потребуютъ.

ЦЯ проблема може бутп вирiшена шляхом забезпечення подальшоi
дiяльностi в громадi трудового up"i"y для зберiгання даних документiв та
реалiзацii Програми пiдтримки комунальноi установи <<об'еднаний ТрудовийapxiB сiл' селищ' MicT Бучанс_ького районр Борщагiв."ооi' сiлъськоi РадиБуrанського району КиiЪськоi областi (далi - Про.рЪrа).

З прийнЯттяМ Програми зможуть виконуватися завдання щодо зберiгання
документiв, що не наJIежать до Нацiонал""оiо архiвного фонду, вiдповiдно донорм чинного законодавства.

Пiдставою для прийняття Програми на 2о2З piK е Закони Украiни кПронацiональний архiвний фо"д,u up*i""i установио, ппро мiсцеве самоврядуванняв yкpalнl>.

Трудовим apxiBoM надаються послуги з: виявленшI документiв засправами, виконання соцiально-правових запитiв |ромадян за документамиapxiBy про прийняття, переведення, звiЛьнення працiвЪикiв, про трудовий стаж,про розмiр заробiтноi плати, такоЖ 
""оо"ч"й запитiв .р"д""""" осiб задокументами apxiBy, виконання запитiв з icTopii пiдприемств, установ,органiзацiй.

До ТруДовогО apxiBY станоМ на 01 .l0.2O22 Р. прийнято на зберiгання вiд277 лtкВiдованиХ пiдприеМств та органiзаЦiй Вишневоi мiсъкоi територiалъноi
громади, що становить 8зз2 архiвних одиниць збереження.

ВсьогО в Трудовому apxiBi на зберiганнi знаходятъся 1590З архiвних сtIрав.

3.мЕтА прогрАми
Мета Програми полягае у 

. 
вирiшеннi прiоритетних завдань пiдтримкиapxiBHoi справи, задоволеннi соцiалirr" .rо.р.б громадян щодо забезпеченнязберiганнЯ вiдповiднО до умов, визначених {ержавною архiвною службою

IiО=Т_::,_ДОКУМеНТiВ 
З ОСОбового складу та документiв тимчu.о"о.о зберiгання

1aI|".*"r", установ та органiзацiй незаJIежно вiд форм власностi та
пlдпOрядкування, що розташованi на територii м.Вишневе.u..Крrокiвщина, або



лiквiдованих пiдприемств, установ та органiзацiй, що дiяли (були зареестрованi)
на цiй територiТ.

4.оБrрунтувАння шляхIв I зАходIв здIЙснЕння прогрАми
основними шляхами та способами, передбаченими в Програмi, та якi

спрямованi на розв'язання проблем е:

- реалiзацiя державноi полiтики в галузi apxiBHoi справи;
- пiдвиЩення рiвня економiчних i соцiалъних гарантiй для професiйноi

самореЕlлiзацii працiвникiв apxiBHoi установи;
- змiцнення матерiально-технiчноi бази apxiBHoi установи для створення

умоВ гарантованого зберiгання документiв Вишневоi MicbKoi територiальноi
громади, збiльшення ik обсяry та розширення фондiв;- створення належних умов для забезпечення захисту вiд
несанкцiонованого доступу, незаконного використання конфiденцiйноТ
iнформацii щодо документiв, що не н€шежатъ до Нацiонального архiвного фо"ду;- приведення дiловодства у вiдповiднiсть з чинним законодавством,
забезпеЧенIUI зберiганНя та викОристання в соцiалъно-правових цiлях документiвз особового скJIаду пiдприемств, установ i органiзацiй Вишневот Micbkoi
територiалъноi гр омади;

- органiзацiя користування документами у службових, соцiа-пьно-правових,
наукових та iнших цiлях, видаваннrI юридичним особам i громадянам у
встановленому .Щержавною архiвною службою Украiни порядку видачi архiвних
довiдок, копiй та витягiв з докуМентiв, що знаходяться 

"uЪб.рi.аннi 
в iнЪересах

громади;
- веденНrI прийому громадЯНi, РОЗГля.щ звернень громадян, та вирiшення

iнших питань, що входятъ до компетенцii Трудового up*by;
- забезпечення прав i законних iHTepeciB громадян щодо iнформацii

соцiалъно-правового характеру шляхом своечасноi видачi довiдок;- участь у заходах з пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв служб
дiловодства, архiвних пiдроздiлiв та експертних комiсiй пiдприемств, установ та
органiзацiй - джерел комплектування.

5.ФIНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фiнансування Програми здiйснюватиметъся у виглядi субвенцiй з бюджету
вишневот мiсъкоi територiальноi громади до бюджету Борщагiвськоi сiльськоi
територiальноi громади в межах коштiв, затверджених у MicbkoMy бюджетi на
зазначенi цiлi на вiдповiдний piK.

кошти, видiленi вiдповiдно до прийнятот Програми, направляютъся до
Трудового apxiBy на здiйсненшI заходiв:

- оплата працi працiвникiв apxiBHoi установи;
- оплата енергоносiiЪ;
- утримання apxiBHoi установи та поточний ремонт- придбаннЯ та оновленнЯ обпаднання i устаткування для зберiгання

документiв та iншi поточнi видатки.



6-ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змоry:

- створити умови для гарантованого
MtcbKot територiалъноi громади ;

зберiгання документiв Вишневоi

- задовольнити у необхiдних обсягах потреби Вишневоi мiськоi
територiальноi гр омади щодо iнф ормацiI соцiа_гlъно-правов ого хар актеру ;

- забезпечити повноцiнний захист документiв;
- створиТи ефектИвнi умовИ для роботи працiвникiв apxiBy;
-створити засади дJuI вдосконалення фiнансово-економiчного забезпечення

Трудового apxiBy.

TepMiH виконання Програми: 2О2З piK.
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