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Запрошені:
Полянський Федір Іванович,
директор
державного
архіву
Тернопільської області,
Бебих Віталій Валерійович, голова Бучацької РДА,
Логуш Тетяна Романівна, заступник керівника апарату, начальник відділу
організації роботи, комунікацій з громадськістю та звернень громадян апарату
Бучацької районної державної адміністрації,
Пірус Віра Миронівна, начальник відділу загального діловодства та контролю
апарату Бучацької районної державної адміністрації.
Порядок денний:
1. Основні результати моніторингу діяльності експертних комісій архівних
відділів, секторів за 2017 рік - 1-е півріччя 2018 року (доповідь додається).
Доповідач - Малиміна-Базиляк Тереза Богданівна, начальник відділу формування
НАФ та діловодства держархіву області.
2. Про особливості роботи експертної комісії архівного відділу
Борщівської РДА за 2017 рік - 1-е півріччя 2018 року (доповідь додається).
Доповідач - Калаур Оксана Ярославівна, начальник архівного відділу Борщівської
РДА, голова ЕК.
3. Про дотримання вимог щодо проведення експертизи цінності
документів та оформлення її результатів (доповідь додається).
Доповідач - Сулима Оксана Ярославівна, головний спеціаліст відділу інформації та
використання документів, заступник голови ЕПК держархіву області.

4. Про основні критерії розгляду експертом експертно-перевірної комісії
держархіву документів (описи, акт про вилучення для знищення документів, не
внесених до НАФ) сільських рад, об’єднаних територіальних громад (доповідь
додається).
Доповідач - Романишин Марія Зеновіївна, головний спеціаліст відділу формування
НАФ та діловодства, член ЕПК держархіву області.
5. Про порядок розгляду експертною комісією архівного сектору
Лановецької РДА номенклатур справ установ-джерел формування архіву (доповідь
додається).
Доповідач - Горощук Ольга Миколаївна, завідувач архівного сектору Лановецької
РДА, голова ЕК.
.
6. Про досвід роботи архівного сектору Бучацької РДА (надання
практичної, методичної, консультативної допомоги установам списку №1 у
проведенні експертизи цінності документів; міської ради, відділ статистики,
райсуд) (доповідь додається).
Доповідач - Шпотак Леся Михайлівна, завідувач сектору Бучацької РДА, голова ЕК.
1.
СЛУХАЛИ:
Малиміна-Базиляк Т.Б. доповіла про проведення моніторингу діяльності експертних
комісій архівних відділів, секторів райдержадміністрацій, Тернопільської міської
ради, що діють на території області.
Малиміна-Базиляк Т.Б. запропонувала розглянути питання про проведення
семінару у 2019 році для голів експертних комісій, членів експертно-перевірної
комісії держархіву області із врахуванням їх конкретних пропозицій щодо програми
такого семінару із залученням для проведення практичних занять і для обміну
досвідом голів ЕК; семінар може бути підготовлений і проведений у держархіві
області.
ВИСТУПИЛИ:
Присутні на виїзному засіданні члени ЕПК та голови експертних комісій архівних
відділів, секторів райдержадміністрацій одноголосно підтримали пропозицію
Малиміної-Базиляк Т.Б. щодо проведення семінару.
1.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести у план роботи ЕПК на 2019 році у ІІ-му кварталі організацію і проведення
практичного одноденного семінару на базі держархіву області для голів експертних
комісій, членів експертно-перевірної комісії держархіву області.
2. Головам ЕК, членам ЕПК до 01 грудня 2018 року направити керівництву
держархіву пропозиції до програми семінару та тематику проведення практичних
занять з обміну досвідом гололів ЕК.
2.
СЛУХАЛИ:
Калаур О.Я., начальник архівного відділу Борщівської РДА, голова ЕК, доповіла про
особливості роботи експертної архівного відділу Борщівської РДА за 2017 рік - 1-е
півріччя 2018 року.
ВИСТУПИЛИ:
Присутні на виїзному засіданні члени ЕПК та голови експертних комісій архівних
відділів, секторів райдержадміністрацій погодились щодо дотримання вимог, згідно

діючих нормативних документів, у діяльності експертних комісій.
2. ВИРІШИЛИ:
Вимагати дотримання вимог чинного законодавства при розгляді нормативних
документів (описів, номенклатур справ, актів про вилучення документів для
знищення, не внесених до НАФ), надісланих на розгляд ЕК Борщівської РДА та
використовувати у діяльності ЕК діючі нормативні документи, що стосуються
роботи ЕК (положення, інструкції, правила та інші).
3. СЛУХАЛИ:
Судима О.Я., головний спеціаліст відділу інформації та використання документів,
заступник голови ЕПК держархіву області, доповіла про дотримання вимог при
проведенні експертизи цінності документів та оформленні її результатів.
ВИСТУПИЛИ:
Присутні на виїзному засіданні члени ЕПК та голови експертних комісій архівних
відділів, секторів райдержадміністрацій погодились із пропозицією Сулими О.Я.
щодо дотримання вимог при проведенні експертизи цінності документів та
оформлення її результатів.
ВИСТУПИЛИ:
Семеляк Лариса Євгенівна, начальник архівного відділу Збаразької РДА, голова ЕК,
звернула увагу керівництва держархіву області про проблеми із заповнення
приміщень архівних відділів, секторів виборчою документацією тимчасового строку
зберігання, строк зберігання якої вичерпано. Через пів року наступні вибори і місця
для приймання іншої такої документації не буде. Є нагальна потреба у вказівці
Укрдержархіву щодо знищення такої документації.
3. ВИРІШИЛИ:
1 .Начальникам архівних відділів, секторів, головам ЕК, дотримуватись вимог
діючих нормативних документів при проведенні експертизи цінності документів та
оформленні її результатів.
2.3’ясувати з Укрдержархівом орієнтовний період отримання такого роз’яснення, а
також звернутися до Державної архівної служби з проханням надати роз’яснення
щодо знищення виборчої документації тимчасового строку зберігання.
4. ВИСТУПИЛИ:
Горощук О. М., завідувач архівного сектору Лановецької РДА, голова ЕК, доповіла
про порядок розгляду експертною комісією архівного сектору Лановецької РДА
номенклатур справ установ-джерел формування архіву.
ВИСТУПИЛИ:
Присутні на виїзному засіданні члени ЕПК та голови ЕК архівних відділів, секторів
відзначили необхідність дотримання, відповідно до діючих архівних правил,
порядку розгляду номенклатур справ установ-джерел формування архіву.
4. ВИРІШИЛИ:
Начальникам архівних відділів, секторів, головам ЕК, і в подальшому
дотримуватись порядку, відповідно до нормативних документів, при розгляді
номенклатур справ установ-джерел формування архівів.
5. СЛУХАЛИ:
Романишин М.З., головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства, член
ЕПК держархіву області, доповіла про основні критерії розгляду експертом

експертно-перевірної комісії держархіву документів (описи, акт про вилучення для
знищення документів, не внесених до НАФ) сільських рад, об’єднаних
територіальних громад.
ВИСТУПИЛИ:
Присутні на виїзному засіданні члени ЕПК погодились із пропозицією Романишин
М.З. про дотримання дотримання діючих вимог при розгляді експертом
експертно-перевірної комісії держархіву описів, актів про вилучення для знищення
документів, не внесених до НАФ, сільських рад, об’єднаних територіальних громад.
5. ВИРІШИЛИ:
Застосовувати у практичній діяльності експертів експертно-перевірної комісії,
визначені чинними архівними правилами, основні критерії при розгляді описів, актів
про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, сільських рад,
об’єднаних територіальних громад.
6. СЛУХАЛИ:
Шпотак Л.М., завідувач сектору Бучацької РДА, голова ЕК, доповіла про досвід
роботи архівного сектору Бучацької РДА (про надання практичної, методичної,
консультативної допомоги установам списку №1 у проведенні експертизи цінності
документів; міської ради, відділ статистики, райсуд). ВИСТУПИЛИ:
Присутні на виїзному засіданні члени ЕПК та голови експертних комісій архівних
погодились із станом надання практичної, методичної, консультативної допомоги
установам списку №1 у проведенні експертизи цінності документів.
6.
ВИРІШИЛИ:
Начальникам архівним відділам, секторів дотримуватись вимог нормативних
документів при наданні практичної, методичної, консультативної допомоги у
проведенні експертизи цінності в установах списку №1, №2.
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Список присутніх начальників архівних відділів, секторів
райдержадміністрацій, голів експертних комісій
(до виїзного засідання ЕПК на базі архівного сектору Бучацької
райдержадміністрації)
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Прізвище, ім’я, по батькові голови ЕК
Прелуцька Анжела Тимофіївна, начальник архівного відділу
Бережанської райдержадміністрації
Калаур Оксана Ярославівна, начальник архівного відділу Борщівської
райдержадміністрації
Шмигельський Віталій Олександрович, завідувач архівного сектору Г
усятинської райдержадміністрації
Семеляк Лариса Євгенівна, начальник архівного відділу Збаразької
райдержадміністрації
Луців Марія Петрівна, начальник архівного відділу Зборівської
райдержадміністрації
Вацлавська Наталя Олександрівна, начальник архівного відділу
Козівської райдержадміністрації
Скалій Мрія Петрівна, начальник архівного відділу Кременецької
райдержадміністрації
Горощук Ольга Миколаївна, завідувач архівного сектору Лановецької
райдержадміністрації
Тимура Ірина Богданівна, головний спеціаліст архівного відділу,
Монастириської райдержадміністрації, секретар ЕК
Нискоклон Дарія Юріївна, начальник архівного відділу Підгаєцької
райдержадміністрації
Довгань Євгенія Арсеніївна, начальник архівного відділу Підволочиської
райдержадміністрації
Хитра Галина Пилипівна , начальник архівного відділу Т еребовлянської
райдержадміністрації
Рогач Галина Миколаївна, начальник архівного відділу Тернопільської
райдержадміністрації
Брутко Павло Степанович , інспектор архівного відділу Тернопільської
районної державної адміністрації, секретар ЕК
Стефанишин Віктор Степанович, начальник архівного відділу
Чортківської райдержадміністрації
Хахула Ольга Степанівна, начальник архівного відділу Шумської
райдержадміністрації

