file_0.wmf


ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Шостка      №
                                                                 №     
          02.03.2021

Про упорядкування та передавання документів до архівного відділу міської ради
в 2021 році







Згідно з п.4 ч.2 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» з метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду:
1.	 Затвердити графік подання на розгляд ЕК архівного відділу міської ради у 2021 році описів справ на документи постійного зберігання, що утворилися під час діяльності  юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду згідно з додатком 1.
2.	 Затвердити графік упорядкування та передачі документів постійного зберігання юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду на державне зберігання в 2021 році згідно з додатком 2.
3.	 Зобов’язати керівників установ, підприємств та організацій дотримуватись графіку упорядкування та передачі документів Національного архівного фонду,
4.	 Рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій  списку № 1 забезпечити належні умови зберігання документів, закінчених у діловодстві.
5.	 Начальнику архівного відділу міської ради надавати відповідальним за ведення архівної справи методичну та практичну допомогу при підготовці документів для передавання до архівного відділу міської ради.
6.	 В зв’язку з прийняттям даного розпорядження міського голови, вважати таким що втратило чинність розпорядження міського голови від 23.01.2020 № 5-ОД «Про упорядкування та передавання документів до архівного відділу міської ради в 2020 році».



Міський голова					                    		Микола Нога



Додаток 1
до розпорядження міського голови
                                                                                 від  02.03.2021    № 16-од




Г Р А Ф І К
подання на розгляд ЕК архівного відділу міської ради 
описів справ на документи постійного зберігання, що утворилися 
під час діяльності  юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до архіву та  юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, 
які не передають документи до архіву у 2021 році

№ з/п
Найменування установ, організацій та підприємств
Роки, за які упорядковуються документи
Строк подання описів




1
Шосткинський міськрайоний суд Сумської області
1961-1970
1971-1990
I квартал
III квартал
2
Управління освіти Шосткинської міської ради
2016-2017
III квартал
3
Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради
2018
II квартал
4
Шосткинська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
вперше
II квартал
5
ПАТ  «Шосткинський  завод  хімічних реактивів»
2017-2018
IV квартал
6
Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради
2015-2016
I квартал
7
Громадська організація «Шосткинська міська організація ветеранів» 
2019
II квартал
8
ВАТ АК «Свема»
2016-2019
III квартал




Керуючий справами виконкому                                                 Олена КРАВЧЕНКО




                                                                               





                                                                               Додаток 2
до розпорядження міського голови
                                                                               від        02.03.2021       №   16-од
  



Г Р А Ф І К
упорядкування та передачі документів постійного зберігання
 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду
 на державне зберігання в 2020 році 

№ з/п
Найменування установ, організацій та підприємств
Роки, за які передаються документи
Строк передавання справ




1
Шосткинська міська рада та її виконавчий комітет
2014-2017
I  квартал
2
Фінансове управління Шосткинської  міської ради
2016-2017
II  квартал
3
Управління освіти Шосткинської міської ради
2016-2017
III  квартал
4
Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради
2018
IV квартал
5
Шосткинська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
вперше
IV квартал
6
ПрАТ  «Шосткинський  завод  хімічних реактивів»
2018
IV квартал
7
Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради
2015-2016

I квартал

8
Громадська організація «Шосткинська міська організація ветеранів» 
2019
II квартал
9
ВАТ АК «Свема»
2016-2018
III квартал




Керуючий справами виконкому                                                 Олена КРАВЧЕНКО

