
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Баштечківської  

сільської ради 

від 24.11.2020 р. № 2-17/VІІІ 

  

Програма 

збереження архівних фондів та розвитку архівної справи 

 на 2021-2023 рр. 

  

Загальні положення 

  

Програма збереження архівних фондів та розвитку архівної справи розроблена 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України “Про Національний архівних фонд та архівні установи” та 

інших нормативних документів. 

Мета та основні завдання 

Мета  Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, поповнення 

та використання документів НАФ, інтеграція архівної справи регіону в загально 

український, європейський та світовий інформаційний простір. 

         Основними завданнями Програми є: 

 забезпечення надання населенню об’єднаної територіальної громади послуг по 

видачі архівних довідок, копій, витягів з архівних документів. 

  

Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

  

         Програмою передбачено такі шляхи розв’язання проблеми у сфері архівної 

справи і діловодства району за рахунок надання субвенції з сільського бюджету: 

 зміцнення матеріально-технічної бази для створення умов гарантованого 

зберігання документів архівного фонду; 



 створення умов для більш ефективного впровадження в архіві сучасних 

інформаційних технологій; 

 отримання обладнання і освоєння необхідних площ для належного збереження 

всього обсягу архівних матеріалів; 

 створення умов для безпеки фондів архіву; 

 проведення конкретних заходів для повного збереження документів 

реформованих підприємств сільськогосподарської галузі та суб'єктів діяльності, що 

ліквідовуються без правонаступництва; 

 підвищення особистої відповідальності керівників установ, організацій, 

підприємств, суб'єктів діяльності всіх форм власності за порядок формування, 

здійснення діловодних процесів та збереження архівних фондів; 

 координація фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для 

забезпечення довготривалого збереження документів та їх використання. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

  

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в бюджеті  

90,0 тис.грн Баштечківської ОТГ на відповідний бюджетний рік, за рахунок залишків 

коштів на рахунку на початок року, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. Фінансування може бути збільшено за рахунок додаткових 

надходжень до бюджету сільської ради. 

  

Очікувані результати 

  

Виконання Програми дасть змогу: 

 створити умови для гарантованого зберігання документів трудового архіву; 

      забезпечити належне фінансування трудового архіву; 

 задовольняти у необхідних обсягах потреби громадян, суспільства і держави в 

інформації.  

 

 

Сільський голова                                                                   Сергій МЕЛЬНИК 



 


