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Х Е Р С О Н С Ь К А О БЛ АСН А ДЕРЖ А В Н А АДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

/6 . № Л і'ІЇ

№ Щ

Про затвердж ення П олож ення
про держ авний архів
Х ерсонської області

В ідповідно до Закону У країни від 09 листопада 2017 року № 2190-VIII
“Про внесення змін до деяких законів У країни щ одо окремих питань
проходж ення держ авної служби», постанови К абінету М іністрів України від
26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердж ення Т ипового положення про
структурний підрозділ м ісцевої держ авної адм іністрації» (зі змінами),
М етодичних реком ендацій з розроблення П олож ення про держ авний архів
області, м іст К иєва і Севастополя, затвердж ених наказом Д ерж авної архівної
служби У країни від 18 січня 2013 року № 4 (зі змінами), керую чись статтею 6,
пунктами 1, 4-1 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону
У країни «П ро місцеві держ авні адміністрації»:
1. Затвердити П олож ення про держ авний архів Х ерсонської області
(додається).
2. Д иректору держ авного архіву Х ерсонської області Л ебедю В.О. вжити
заходів щ одо держ авної реєстрації установчих докум ентів архіву.
3. В изнати таким, що втратило чинність, розпорядж ення голови обласної
держ авної адм іністрації від 02 вересня 2016 року № 656 «Про затвердж ення
П олож ення про держ авний архів Х ерсонської області».

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

/6. М .

П О Л О Ж ЕН Н Я
П РО Д ЕРЖ А В Н И Й АРХІВ Х Е РС О Н С ЬК О Ї ОБЛАСТІ

Херсон 2018
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Загальні положення
1. Д ерж авний архів Х ерсонської області (далі - держ авний архів)
утворю ється головою обласної держ авної адміністрації, входить до її структури
і в меж ах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Д ерж авний архів є ю ридичною
особою
публічного права,
підпорядковується голові обласної держ авної адміністрації, а також підзвітний і
підконтрольний Д ерж авній архівній службі України.
3. Д ерж авний архів у своїй діяльності керується Конституцією та
законами У країни, актами П резидента У країни, В ерховної Ради України,
Кабінету М іністрів України, наказами Д ерж авної архівної служби України,
актами інш их центральних органів виконавчої влади, розпорядж еннями та
дорученнями голови обласної держ авної адміністрації, ріш еннями обласної
ради та цим П олож енням.
Основні завдання
4. Д ерж авний архів виконує такі завдання:
4.1. О рганізовує виконання К онституції і законів У країни, актів
П резидента У країни, К абінету М іністрів України, наказів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та здійсню є контроль за їх реалізацією .
4.2. Забезпечує у меж ах своїх повноваж ень захист пріав і законних
інтересів ф ізичних та ю ридичних осіб.
4.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціальноекономічного та культурного розвитку області.
4.4. В носить пропозиції щ одо проекту обласного бюджету.
4.5. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бю джетних
коштів.
4.6. Бере участь у підготовці заходів щ одо регіонального розвитку.
4.7. Розробляє проекти розпорядж ень голови обласної держ авної
адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових
актів з питань реалізації галузевих повноважень.
4.8. Бере участь у погодж енні проектів нормативно-правових актів,
розроблених інш ими органами виконавчої влади.
4.9. Бере участь у розробленні проектів розпорядж ень голови обласної
держ авної адміністрації, проектів норм ативно-правових актів, головними
розробниками яких є інші структурні підрозділи.
4.10. Бере участь у підготовці звітів голови обласної держ авної
адм іністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
4.11. Г отує самостійно або разом з інш ими структурними підрозділами
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держ авної
адміністрації.
4.12. Забезпечує здійснення заходів щ одо запобігання і протидії корупції.
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4.13. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів,
меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх
повноважень.
4.14. Розглядає в установленом у законодавством порядку звернення
громадян.
4.15. О працьовує запити і звернення народних депутатів України та
депутатів місцевих рад.
4.16. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
4.17. П остійно інформує населення про стан здійснення визначених
законом повноваж ень.
4.18. Здійсню є контроль за діяльністю органів м ісцевого самоврядування
та надання м етодичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом
повноваж ень органів виконавчої влади.
4.19. Здійсню є
повноваж ення,
делеговані органами
місцевого
самоврядування.
4.20.
Забезпечує у меж ах своїх повноваж ень виконання завдань з
м обілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог
законодавства з охорони праці, пож еж ної безпеки.
4.21.О рганізовує роботу зукомплектування,
зберігання, обліку та
використання архівних документів.
4.22.
Забезпечує у меж ах своїх повноваж ень реалізацію держ авної
політики стосовно захисту інф ормації з обмеженим доступом.
4.23. Бере участь у виріш енні відповідно до законодавства колективних
трудових спорів (конфліктів).
4.24. Забезпечує захист персональних даних.
4.25. Забезпечує реалізацію держ авної політики у галузі архівної справи
та діловодства на території області.
4.26. Здійсню є управління архівною справою і діловодством на території
області, координацію діяльності держ авних органів, органів місцевого
сам оврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності,
зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або
ю ридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної
справи і діловодства.
4.27. Здійсню є внесення до Н аціонального архівного фонду архівних
документів, що маю ть місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання
цих докум ентів, а також використання відомостей, що в них містяться.
4.28. П роводить науково-методичну роботу в галузі архівознавства,
докум ентознавства та археографії, впровадж ує досягнення науки, техніки,
передового досвіду в практику діяльності архівних установ.
4.29. Здійсню є контроль за діяльністю архівних установ і служб
діловодства, забезпечує додерж ання законодавства про Н аціональний архівний
фонд та архівні установи.
4.30. Здійсню є інші передбачені законом повноваж ення.
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Функції
5. Д ерж авний архів відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію , консервацію:
документів Н аціонального архівного фонду з різними матеріальними
носіями інформації, які передані до держ авного архіву держ авним и органами,
органами
м ісцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами,
організаціями незалежно від форми власності та о б ’єднаннями громадян,
громадськими спілками, які дію ть (діяли) на території області;
докум ентів особового походження;
служ бових видань, що не надходять у встановленому порядку до
К ниж кової палати У країни та бібліотек-депозитаріїв;
докум ентів ю ридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку
надійш ли у власність держ ави з-за кордону;
страхового фонду копій унікальних документів, копій документів з історії
області, що зберігаю ться в інш их архівах, музеях і бібліотеках;
облікових докум ентів держ авного архіву та архівних довідників, а також
друкованих видань та інш их матеріалів, що належ ать до довідковоінф ормаційного фонду держ авного архіву.
5.2. С творю є страхові копії та копії фонду користування документів, що
зберігаю ться в держ авном у архіві, та проф ільних унікальних документів
незалежно від місця зберігання і форми власності на них.
5.3. П роводить в установленому порядку облік, обстеж ення та аналіз
діяльності
архівних
установ
незалежно
від
форми
власності
та
підпорядкування, веде їх реєстр.
5.4. В еде о б о в’язковий державний облік проф ільних документів
Н аціонального архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми
власності на них, виду носія інф ормації та доступу, здійснення контролю за їх
збереж еністю , обліком та використанням відомостей, що в них містяться.
5.5. О рганізовує роботу, п о в’язану з внесенням профільних докум ентів до
Н аціонального архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно
від місця зберігання і форми власності на них.
5.6. О рганізовує роботу щодо віднесення документів Н аціонального
архівного ф онду до унікальних документів та їх страхування.
5.7. В еде облік ю ридичних осіб та фізичних осіб - дж ерел формування
Н аціонального архівного фонду, які перебуваю ть у зоні комплектування
держ авного архіву, на підставі затвердж ених списків.
5.8. Затвердж ує списки джерел формування Н аціонального архівного
фонду, які перебуваю ть у зоні комплектування архівних відділів районних
держ авних адміністрацій, міських рад.
5.9. П роводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік,
повернення, придбання або відтворення в копіях проф ільних документів, які
знаходяться за кордоном, та документів іноземного походж ення, що стосую ться
історії області.
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5.10. П рийм ає на прохання ю ридичних і ф ізичних осіб документи
Н аціонального архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи
тимчасове зберігання.
5.11. Здійсню є контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними
речами в частині продаж у архівних документів, реалізацію переваж ного права
держави на придбання проф ільних документів Н аціонального архівного фонду
в разі їх продаж у, звернення до суду з позовом про передачу у власність
держави архівних документів, які не маю ть власника або власник яких
невідомий.
5.12. П еревіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства
держ авних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалеж но від форми власності, зокрем а о б ’єднань громадян,
громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за
дотриманням законодавства про Н аціональний архівний фонд та архівні
установи ш ляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання
зазначеним підрозділам і службам м етодичної допомоги в організації
діловодства та зберіганні документів.
5.13. Здійсню є контроль за складанням та додерж анням номенклатури
справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та
о б ’єднань громадян, що перебуваю ть у зоні комплектування держ авного архіву.
5.14. С творю є і вдосконалю є довідковий апарат до архівних документів,
забезпечує автом атизацію інформаційних процесів.
5.15. Н адає користувачам архівних документів і довідкового апарату до
них інф ормування про документи, відомості з яких можуть бути ними
використані, забезпечує у разі виявлення в архівних докум ентах недостовірних
відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних
докум ентів
письмового
обґрунтованого
спростування
чи
додаткових
відомостей про особу.
5.16. Забезпечує у м еж ах своїх повноваж ень охорону відомостей та
збереж еність документів, що становлять держ авну таємницю , перегляд в
установленому порядку ріш ення про обмеження доступу до документів, у тому
числі скасування ріш ення про віднесення інф орм ації до держ авної або інш ої
таємниці.
5.17. Забезпечує видачу архівних довідок, копій документів та інш им
ш ляхом задовольняє запити фізичних і ю ридичних осіб.
5.18. П ублікує в установленому порядку докум енти Н аціонального
архівного фонду, випускає довідково-інф ормаційні видання і посібники з
архівної справи та діловодства.
5.19. П одає обласній держ авній адм іністрації пропозиції щодо створення
архівних установ для централізованого тим часового зберігання архівних
документів, нагром адж ених у процесі документування служ бових, трудових
або інш их правовідносин ю ридичних і ф ізичних осіб на відповідній території,
та інш их архівних докум ентів, що не належ ать до Н аціонального архівного
фонду (трудових архівів).
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5.20. С кладає і подає для затвердж ення в установленом у порядку проекти
обласних цільових програм та затвердж ує плани розвитку архівної справи в
області, забезпечує їх виконання.
5.21. В ж иває заходів для вдосконалення мережі державних та інших
місцевих архівних установ.
5.22. Здійсню є науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю
архівних відділів, архівних секторів районних держ авних адміністрацій,
архівних відділів міських рад, трудових та приватних архівів.
5.23. Здійсню є грош ову оцінку документів Н аціонального архівного
фонду, що зберігаю ться в держ авному архіві, у ф ізичних і ю ридичних осіб, які
перебуваю ть у зоні його комплектування.
5.24. О рганізовує страхування докум ентів Н аціонального архівного
фонду, які надаю ться у користування поза архівними установами, у порядку,
встановленому законодавством.
5.25. Н адає допомогу ю ридичним і фізичним особам, які є власниками
докум ентів Н аціонального архівного фонду, в поліпш енні умов їх зберігання,
реставрації та створенні фондів користування.
5.26. Н адає платні послуги ю ридичним і ф ізичним особам.
5.27. Бере участь у плануванні капітальних вкладень на будівництво
місцевих архівних установ.
5.28. С прияє залученню фахівців до роботи в архівних установах області,
організовує підвищ ення їх кваліфікації, проведення навчань працівників
діловодних, архівних служб та експертних комісій підприємств, установ,
організацій всіх форм власності на курсах підвищ ення кваліфікації.
5.29. Здійсню є разом з науковими установам и або самостійно наукові
дослідж ення з архіво- і документознавства, археограф ії, впровадж ує в практику
їх результати, пош ирю є науково-технічну інформацію з архівної справи та
діловодства.
5.30. О рганізовує вивчення, узагальнення і пош ирення передового
досвіду.
5.31. О рганізовує консультації з громадськістю з питань, що належ ать до
компетенції держ авного архіву, та сприяє проведенню гром адської експертизи
його діяльності.
5.32. Здійсню є інші передбачені законом повноваж ення.
Права

6.
Д ерж авний архів для здійснення повноваж ень та виконання завдан
має право:
6.1.
О держ увати в установленому законодавством порядку від інши
структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації, органів місцевого
сам оврядування, підприємств, установ та організацій незалеж но від форми
власності та їх посадових осіб інформацію , докум енти і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.
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6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної
держ авної адм іністрації, підприємств, установ та організацій (за погодж енням з
їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
6.3.
В носити
в
установленому
порядку
пропозиції
стосовно
удосконалення роботи обласної держ авної адм іністрації у галузі архівної
справи та діловодства.
6.4. К ористуватись в установленому порядку інформаційними базами
органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами
спеціального зв'язку та інш ими технічними засобами.
6.5. С кликати в установленом у порядку наради, проводити семінари та
конф еренції з питань, що належ ать до його компетенції.
6.6. В имагати від ю ридичних і фізичних осіб, які маю ть архівні
документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які маю ть намір
здійснити відчуж ення, вивезення за межі У країни архівних документів,
проведення експертизи цінності таких документів.
6.7. О трим увати в установленому порядку документи ю ридичних осіб з
метою виявлення документів, що підлягаю ть внесенню до Н аціонального
архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеж еним доступом.
6.8. П роводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і
служб діловодства держ авних органів, органів м ісцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, о б ’єднань
громадян, гром адських спілок, релігійних організацій, а також трудових,
приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства
про Н аціональний архівний фонд та архівні установи.
6.9. Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів
Н аціонального архівного фонду, який не забезпечує належ ну їх збереженість,
права власності на ці документи.
6.10. П оруш увати в установленому порядку питання про зупинення
діяльності архівних установ, які не забезпечую ть збереж еність документів
Н аціонального архівного фонду.
6.11. П оруш увати в порядку, встановленому законодавством, питання про
притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів
докум ентами Н аціонального архівного фонду та інш их осіб, винних у
поруш енні законодавства про Н аціональний архівний фонд та архівні установи,
а також про відш кодування ними збитків, заподіяних власнику документів
Н аціонального архівного фонду або уповноваж еній ним особі.
6.12. В становлю вати ціни на роботи і послуги, що виконуються
держ авним архівом.
6.13. В ідвідувати архівні підрозділи і служби діловодства держ авних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності та об'єднань громадян з правом доступу до їх
документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально
охороняю ться.
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Взаємодія з іншими су б’єктами
7. Д ерж авний архів в установленому законодавством порядку та у межах
повноваж ень взаєм одіє з іншими структурним и підрозділами обласної
держ авної адм іністрації та її апарату, органами м ісцевого самоврядування,
територіальними органами міністерств, інш их центральних органів виконавчої
влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення
умов для провадж ення послідовної та узгодж еної діяльності щодо термінів,
періодичності одерж ання і передачі інформації, необхідної для належного
виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
Керівництво
8. Д ерж авний архів очолю є директор, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою обласної держ авної адм іністрації згідно із
законодавством про держ авну службу за погодж енням з Держ авною архівною
службою У країни.
9. Д иректор держ авного архіву здійсню є повноваж ення з питань
держ авної служ би та організації роботи інш их працівників архіву.
Д иректор держ авного архіву:
9.1. Здійсню є керівництво держ авним архівом, несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належ них умов праці у ньому.
9.2. П одає на затвердж ення голові обласної держ авної адм іністрації
П олож ення про держ авний архів.
9.3. Затвердж ує посадові інструкції працівників держ авного архіву та
розподіляє обов'язки між ними.
9.4. П ланує роботу держ авного архіву, вносить пропозиції щодо
формування планів роботи обласної держ авної адміністрації.
9.5. Вж иває заходів з удосконалення організації та підвищ ення
ефективності роботи держ авного архіву.
9.6. Звітує перед головою обласної держ авної адм іністрації про
виконання покладених на держ авний архів завдань та затвердж ених планів
роботи.
9.7. М ож е входити до складу колегії обласної держ авної адміністрації.
9.8. В носить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що
належ ать до ком петенції держ авного архіву, та розробляє проекти відповідних
рішень.
9.9. М ож е брати участь у засіданнях органів м ісцевого самоврядування.
9.10. П редставляє інтереси держ авного архіву у взаємовідносинах з
інш ими структурними підрозділами обласної держ авної адміністрації,
міністерствами та інш ими центральними органами виконавчої влади, органами
місцевого сам оврядування, підприємствами, установам и та організаціями - за
дорученням керівництва обласної держ авної адміністрації.
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9.11. В идає у м еж ах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх
виконанням.
Н акази нормативно-правового характеру, які зачіпаю ть права, свободи і
законні інтереси громадян або маю ть м іж відомчий характер, підлягаю ть
державній реєстрації у територіальному органі М іністерства ю стиції України.
9.12. П одає на затвердж ення голови обласної держ авної адм іністрації
проекти кош торису та ш татного розпису держ авного архіву в межах визначеної
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
9.13. Розпорядж ається кош тами у межах затвердж еного головою обласної
держ авної адм іністрації кош торису держ авного архіву.
9.14. Здійсню є добір кадрів.
9.15. О рганізовує роботу з підвищ ення рівня проф есійної компетентності
держ авних служ бовців держ авного архіву.
9.16. Здійсню є призначення на посаду та звільнення з посади у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, держ авних службовців
держ авного архіву, присвоєння їм рангів держ авних служ бовців, їх заохочення
та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.17. П рийм ає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому
законодавством про працю , працівників держ авного архіву, які не є
держ авними служ бовцями, здійсню є їх заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності.
9.18. П роводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноваж ень держ авного архіву.
9.19. Забезпечує дотримання працівниками держ авного архіву правил
внутріш нього служ бового, трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
9.20. Затвердж ує списки дж ерел ф ормування архівних відділів, архівних
секторів районних держ авних адміністрацій та архівних відділів міських рад.
9.21. В иріш ує питання про видачу докум ентів Н аціонального архівного
фонду, що зберігаю ться в держ авном у архіві, ю ридичним особам у тимчасове
користування поза держ авним архівом та про доступ користувачів до роботи
над документами.
9.22. П огодж ує призначення та звільнення з посади керівників архівних
відділів, секторів районних держ авних адміністрацій.
9.23. Здійсню є інші повноваж ення, визначені законом.
10. Н акази директора державного архіву, що суперечать К онституції та
законам У країни, актам П резидента У країни, Кабінету М іністрів України,
м іністерств, інш их центральних органів виконавчої влади, можуть бути
скасовані головою обласної держ авної адміністрації, Д ерж авною архівною
службою У країни, інш им центральним органом виконавчої влади або власним
наказом.
11. Д иректор держ авного архіву має заступників, які призначаю ться та
звільняю ться з посади керівником держ авної служ би відповідно до
законодавства про держ авну службу.
12. Д ля погодж еного виріш ення питань, що належ ать до компетенції
держ авного архіву, в ньому мож е утворю ватися колегія.
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П ерсональний склад колегії затвердж ується головою обласної держ авної
адм іністрації за поданням директора держ авного архіву.
Ріш ення колегії провадяться в життя ш ляхом видання наказів директора
держ авного архіву.
13. Д ля проведення експертизи цінності документів у держ авном у архіві
утворю ється експертно-перевірна комісія, для розгляду питань організації,
визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та
м етодичної роботи - науково-методична рада.
Для виріш ення інш их питань відповідно до покладених завдань у
держ авному архіві мож уть утворю ватися постійно дію чі та тимчасові ради і
комісії.
Склад рад та комісій, полож ення про них затвердж ує директор
держ авного архіву.
П рикінцеві положення
14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників державного
архіву визначає голова обласної держ авної адм іністрації у меж ах відповідних
бю дж етних призначень.
15. Ш татний розпис та кош торис держ авного архіву затвердж ує голова
обласної держ авної адм іністрації за пропозиціями директора держ авного архіву
відповідно до П орядку складання, розгляду, затвердж ення та основних вимог
до виконання кош торисів бю джетних установ, затвердж ених постановою
К абінету М іністрів У країни від 28 лю того 2002 року № 228.
16. Д ерж авний архів як ю ридична особа публічного права має
самостійний баланс, рахунки в органах Д ерж авної казначейської служби
України, печатку із зображ енням Д ерж авного Герба У країни та своїм
найм енуванням, власні бланки.
17. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини
серед засновників (учасників) держ авного архіву, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інш их п о в ’язаних з ними осіб.
18. У разі припинення держ авного архіву як ю ридичної особи (у
результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення)
здійсню ється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зарахування до доходу бю джету.
19. Д оходи (прибутки) держ авного архіву використовую ться виклю чно
для ф інансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань)
та напрямів діяльності, визначених П олож енням.

Заступник голови
обласної держ авної адміністрації

О.О .А дамчик

