ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від .09.2020 року №28/__
м. Володимир-Волинський

Про Програму забезпечення діяльності
Трудового архіву Володимир - Волинського
району на 2021-2023 роки
На виконання статті 22 Закону України «Про національний архівний фонд та
архівні установи», розпорядження Президента України від 13.04.2005 року №
957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних
цінностей України", з метою забезпечення належної матеріально - технічної бази, створення необхідних умов зберігання, використання архівних документів,
технічного оснащення, якості обслуговування населення, керуючись пунктом
16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
рішенням Володимир-Волинської районної ради від 19.02.2015 року № 33/9
«Про затвердження Положення про Трудовий архів Володимир-Волинського
району», враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання майна спільної
власності територіальних громад району від _____________, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Трудового архіву ВолодимирВолинського району на 2021-2023 роки (додається).
2. Затвердити заходи щодо забезпечення діяльності Трудового архіву на 20212023 роки (додаються).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, залучення інвестицій та
використання майна спільної власності територіальних громад району.

Заступник голови районної ради
Буняк 23515

А.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від __.09.2020 №28/___
ПРОГРАМА
забезпечення діяльності Трудового архіву
Володимир-Волинського району на 2021-2023 роки
I.Загальні положення
Архівна справа є важливою складовою інформаційної, культурно-наукової та
соціальної сфери життєдіяльності району. Реалізацію державної політики в
архівній галузі району забезпечують архівний відділ райдержадміністрації,
Трудовий архів Володимир-Волинського району.
Стан архівної справи потребує вжиття дієвих заходів, так як матеріальнотехнічна база Трудового архіву не в повній мірі відповідає сучасним стандартам
і потребам, що може привести до втрати документів. Недостатня площа
архівосховища, приміщення потребує ремонту.
Програма діяльності Трудового архіву Володимир-Волинського району на 20212025 роки (далі-Програма) спрямована на виконання Закону України “Про
Національний архівний фонд і архівні установи”, наказу Міністерства юстиції
України № 864/5 від 02.06.2014 року “Про затвердження Положення про
архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого
тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі
документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і
фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду”, рішення
районної ради від 19.02.2015 року № 33/9 “Про затвердження Положення про
Трудовий архів Володимир-Волинського району”.
IІ. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні належних умов зберігання, поповнення,
активного використання документів архіву, забезпечення збереженості
документів тимчасового зберігання та з особового складу суб'єктів
господарської діяльності незалежно від форм власності майна та
підпорядкованості, що розташовані на території району.
Матеріально-технічне оснащення Трудового архіву.
IІІ. Основні завдання Програми
сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Трудового архіву
для
створення умов гарантованого зберігання документів;
створення належних умов для використання документів, що не входять до
Національного архівного фонду, але задовольняють потреби соціальноправового характеру громадян;
придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інше;
технічне оснащення, впровадження сучасних інформаційних технологій в
Трудовому архіві;
забезпечення належної оплати праці, згідно законодавства.
Для виконання завдань Програми затверджуються заходи щодо забезпечення
діяльності Трудового архіву.

ІV. Фінансове забезпечення та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів по виконанню Програми забезпечення діяльності
Трудового архіву Володимир-Волинського району здійснюватиметься за
рахунок передачі коштів відповідних бюджетів об’єднаних територіальних
громад, як субвенцій на його утримання і за зберігання архівних документів, та
коштів з інших надходжень, не заборонених законом.
Джерела фінансування Програми: бюджети об’єднаних територіальних громад
Володимир-Волинського району.
Орієнтовний обсяг фінансування даної Програми на 2021-2025 роки становить
600 тис. гривень.
VІ. Очікувані результати по виконанню Програми
Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити умови зберігання документів в Трудовому архіві;
зміцнити матеріально-технічну базу Трудового архіву та поліпшити умови
роботи його працівника;
проводити на належному рівні користування документами у службових,
наукових, соціально-правових та інших цілях, видавати архівні довідки, копії
витяги з документів, що знаходяться на зберіганні, як юридичним так і
фізичним особам;
оперативно й у необхідних обсягах задовольняти звернення громадян;
запровадити сучасні інформаційні технології та створити систему
інформаційних ресурсів.
Заходи
щодо забезпечення діяльності Трудового архіву Володимир-Волинського
району на 2021-2023 роки
№
п/п

Найменування

Орієнтовний
обсяг
фінансування
(тис.грн.)

У тому числі по роках (тис.грн.)
2021

2022

2023

1.

Заробітна плата

430

110

140

180

2.

Нарахування на оплату
праці

95

24

31

40

3.

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

4

1

1

2

4.

Оплата послуг (крім
комунальних)

28

7

9

12

5.

Видатки на відрядження

3

1

1

1

6.

Оплата електроенергії

2

0,5

0,5

1

7.

Оплата природного газу

36

11

12

13

8.

Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг

2

0,5

0,5

1

600

155

195

250

Всього:

