Від 03 січня 2020 року

№ 2-р

Про затвердження графіка
передачі документів на державне
зберігання

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні
установи”, плану розвитку архівної справи в Олександрівському районі на
2020 рік, затвердженого Державним архівом області та в зв’язку із закінченням
строків зберігання документів:
1. Відповідно до графіка передачі документів на державне зберігання у
2020 році до Національного архівного фонду документи установ, організацій та
підприємств району, згідно з додатком.
2. Начальнику архівного відділу районної державної адміністрації
Невмержицькій К.П. здійснити у 2020 році прийом документів до
Національного архівного фонду на державне зберігання.
3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Олександрівської районної державної адміністрації від 04 січня 2019 року
№ 2-р "Про затвердження графіка передачі документів на державне зберігання".
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації Старченка М.Я.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

Додаток
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 січня 2020 року № 2-р

ГРАФІК
передачі документів на державне зберігання у 2020 році

№
п/п

Назва установи, організації,
підприємства

3.

Олександрівська районна
державна адміністрація
Олександрівська районна
рада
Соснівська сільська рада

4.

Голиківська сільська рада

5.

ДП «Олександрівське лісове
господарство»
Лісівська селищна рада

1.
2.

6.
7.

8.
9.

Староосотський обласний
протитуберкульозний
дитячий санаторій
Підлісненська сільська рада
РК профспілки працівників
держустанов

Керівник апарату районної
державної адміністрації

За які роки
приймаються
документи
2013-2015 рр.
68 од. зб.
2012-2015 рр.
88 од. зб.
2011-2016 рр.
60 од. зб.
2011-2016 рр.
60 од. зб.
2009-2016 рр.
80 од. зб.
2009-2015 рр.
70 од. зб.
2009-2016 рр.
70 од. зб.

Терміни
виконання
До 01 лютого
2020 р.
До 01 березня
2020 р.
До 01 березня
2020 р.
До 01 березня
2020 р.
До 01 квітня
2020 р.
До 01 квітня
2020 р.
До 01 квітня
2020 р.

2010-2016 рр.
70 од. зб.
2011-2017 рр.
34 од. зб.

До 01 травня
2020 р.
До 01 травня
2020 р.

Микола СТАРЧЕНКО

