
 

 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

09.07.2015 Київ № 108 

Про введення в дію рішення 
колегії Укрдержархіву 
від 26.05.2015 № 4/3 «Про 
виконавську дисципліну в 
Державному департаменті 
страхового фонду документації» 

 

 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 р. 
№ 407, та пункту 41 Положення про колегію Державної архівної служби 
України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 р. № 13, 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 26.05.2015 № 4/3 «Про 
виконавську дисципліну в Державному департаменті страхового фонду 
документації». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  
 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ  
 

26.05.2015 Київ № 4/3 
 

Про виконавську дисципліну  
в Державному департаменті  
страхового фонду документації 

 
 

Провівши аналіз виконання питань діяльності Державного департаменту 
СФД, насамперед якості виконання деяких документів, виникають проблеми 
організаційного характеру, які впливають на виконання загальних завдань 
Укрдержархіву. 

Протягом першого кварталу 2015 р. Державним департаментом страхового 
фонду документації не подано інформацію про виконання протокольного 
доручення Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 в частині вжиття заходів 
щодо оновлення номенклатури матеріальних резервів з урахуванням сучасних 
потреб, а також методологію їх формування та розміщення.  

Не вирішено питання щодо нового місця зберігання документів та 
матеріальних носіїв секретної інформації СФД у відповідних захисних 
спорудах, що відповідають умовам зберігання вказаних документів. Також, не 
визначено нове місце дислокації позаміських пунктів управління.  

Не забезпечено в повному обсязі виконання наказу Укрдержархіву від 
18.11.2014 № 131 «Про переміщення Донбаського РЦ СФД з тимчасово 
неконтрольованої території» в частині відновлення діяльності Донбаського РЦ 
СФД. 

Не вжито дієвих заходів з виконання доручень першого заступника Голови 
Укрдержархіву від 06.03.2015 щодо реагування на зайняття регіонального вузлу 
звязку МНС. 

Слід констатувати перевищення керівництвом Державного департаменту 
СФД повноважень в частині взаємодії з центральним органом виконавчої влади. 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Рішення колегії Укрдержархіву від 31.03.2015 № 3/2 «Про стан 

виконання в Державній архівній службі України постанов Верховної Ради 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних 
рішень», введеного в дію наказом Укрдержархіву від 03.04.2015 № 67 залишити 
без змін. 

2. Керівництву Державного департаменту СФД: 
- забезпечити ефективне функціонування державної системи страхового 

фонду документації; 
- виконувати в повному обсязі завдання з охорони, оборони об’єктів за які 

відповідає Державний департамент СФД; 
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- неухильно дотримуватися чинних нормативно правових актів, що 
регламентують порядок взаємодії з центральними органами виконавчої влади. 

3. Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів 
НАФ (Сельченковій С. В) забезпечити ведення єдиної бази доручень з 
піврічною, щоквартальною або щомісячною періодичністю надання інформації, 
доступну для усіх структурних підрозділів Укрдержархіву. 

 
 
 
 
 

Голова колегії,  
Голова Державної архівної служби Т. І. Баранова 
 
 

 
Секретар колегії  Т. В. Галицька 

 


