ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проект змін до програми
розвитку архівної справи в області
на 2017 - 2021 роки
З метою збереження документів Національного архівного фонду,
відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи», керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 18
статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проект змін до програми розвитку архівної справи в області
на 2017 - 2021 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради
від 23 грудня 2016 року № 307 (зі змінами), а саме:
1.1. У розділі IV Програми:
- виключити рядок «2017 рік - 1072,1 тис. грн»;
- у рядку, що стосується обсягу фінансування Програми у 2018 році,
цифри «415,7» замінити цифрами «1487,8».
1.2. Викласти стовпчики 1 - 5 плану заходів щодо розвитку архівної
справи в області на 2017 - 2021 роки в новій редакції, що додається.
2. Державному архіву області підготувати відповідний пакет документів
щодо проекту змін, зазначеного у пункті 1 даного розпорядження, для надання
його в установленому порядку на розгляд обласної ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.
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1. Освоєння додаткового приміщення державного архіву
області та облаштування архівосховищ, у т.н.:
1.1. Виготовлення проекту та монтаж пожежної
сигналізації
1.2. Виготовлення проекту та монтаж охоронної
сигналізації
1.3. Виготовлення та встановлення металевого стелажного
обладнання
1.4. Придбання та монтаж протипожежних дверей
1.5. Транспортні послуги на перевезення фондів
2. Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень
архівних установ:
2.1. Виготовлення проекту автоматичної системи
пожежної сигналізації та системи пожежогасіння у будівлі
державного архіву області по вул. Ярослава Мудрого
(Радянська), 3
2.2. Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації
та системи пожежогасіння
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3. Поліпшення матеріально-технічної бази зберігання
документів НАФ:
3.1. Реставраційно-відновлювальні роботи фасаду будівлі
державного архіву області по вул. Михайлівській
(Петренка), бум. Херсоні, у тому числі:
3.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації
4. Інформатизація архівної галузі
4.1. Придбання скануючого обладнання
Разом:
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