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ЖИТОМИРСЬКА MICьKA РАДА

рIшЕння
п'ята сесiя восьмого скJIиканн;I

вiд ;3:oJ, tоi/ lTs /J
м. Житомир

Про внесення змiн та доповнень до
мiськоi Програr,rи забезпечення
зберiгання докрлентiв дпя
соцiально-правового захисту

2. Контролъ за виконанrUIм цього рiшення пок'асти
справами виконавчого KoMiTeTy мiськоiр4ди Патпко О.М.

громадян Житомирськоi MicbKoi
об'еднаноi територiшlьноi громади
на2020- 2024 роки

керуючись статtе ю 26 Закону Украiни кпро мiсцеве сrlil,Iоврядрання
в УкраiЪi>), статтями З4' 37 Закону Украrни <Про Нацiональний ар*iвний фоrдта apxiBHi устаrrоВи>) з метою задоволенIUI соцiа.гlьно-пр€lвових потреб цромадянMicTa, змiцненНя матерiагlьно-технiчноТ бази ко}tун€lльноi установи <ТрудовийapxiB м. Житомиро> ЖитомирськоI MicbKoT ради, запровадження с)п{асних
iнформшдiйншх технологiй, MicbKa рада

ВиРIIIиJIА:

1, ЗатверДити змiНи та доповнення до MicbKoT Програми забезпеченнязберiгаrня докуllентiв для соцiально-прчlвового з€lхисту громадян
у ЖитоМирськiЙ мiськiЙ об'еднанiй територiапiнiй гром4дi на 2020- 2О24 рокизгiдно з додатком.

на керуючого

мiський голова
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прогрАмА
забезпеч ення зберiга ння документiв дlrя соцiал ьно-пра вового

захисту громадян Житомирськоi MicbKoI об'сдrrаноI територiальноi
громади на 2020 - 2024 роки

I. IIАСПОРТ ПРОГРАМИ
l Назва Програми Програма забезпечення зберiгання

документiв для соцiальцо-правового
захисту громадян ЖитомирськоТ MicbKoT
об'еднаноТ територiальноТ цромади на
2020 -2024 ооки

2. Iнiцiатор розроблення ПрограмЙ Архiвний вiддiл ЖитомирськоТ MicbKoT
DаJIи

J- ,Щата, номер i назва розпорядчого
документа про розроблення Програми

Щорlпlення мiського голови вiд
29.07Q01,9 Nэ l07Щ

4. Головний розробник ПрограЙи Архtвний вiддiл ЖитомирськоТ MicbKoi
ради

5. Спiврозробники Програми Комунальна установа <Трудовий apxiB
м. Житомира> Житомирськоi MicbKoi
ради

6. Архtвний вiддiл ЖитомирськоТ MicbKoT
ради

7. Спiввиконавцi Програми

8. TepMiH реалiзацiТ ПрограмЙ
9. Мета Програми Забезпечення зберiганrr" докумЙтiffi

наданнJI посJIуI- юридичним особам,
фiзичним особам - пiдrlриемцям,
громадянам (жiнкам i чоловiкам) щодо
ik соцiально-правового захисту на
територiТ ЖитомирськоТ MicbKoT
об' с пrrяrrпТ тr,питплi о -r,,л? *л- -л _--

l0. Загальний обсяг фi"а""""rа, ре"урсБ
необхiднlо< для ралiзацiТ ПрЪгрЪми, 

-

всього (тис. грн):
в тому числi:
- коштiв мiсцевого бюджету
- коштiв держaвного бюджsry
- iншi кошти

6276,3

u":,,

l1 Очiкуванi результати виконаннrI Uтворенrи yn(oB дJUI rарантованого
зберiгання дсlкументiв з кадрових
питань (особrrвого скл4ду) лiквiдованlо<
пiдприемств, установ, органiзацiй;
полiпшення 1мов роботи працiвникiв
установи; якiсне обс.rryговування
населенlUI

12. Ключовi показнЙи ебектиБнБЙ частка юридIцних та фiзичних осiб, якi
отрим{lли довiдки, у загшlьнiй кiлькостi
осiб, якi зверl{улись
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II. Визначення проблеми, на розв'язання яко[ спрямована Програма

ПроцесИ реорганiЗацiТ чИ лiквiдацiТ пiдприСмств, устаноВ та органiзацiй
ycix форм власностi вимагають забезпеченнrI тривzlлого, а часом, i постiйного
зберiгшrня apxiBHlTx документiв, якi гарантуIотЬ соцiа.rlьно-правовий захист
гроуадян, ,щокумснти з кадрових питань (особового скл4ду), що зберiгаються вархiвнiй ycTaHoBi е незамiнним джерелом iнформацii дrя пй.оrоrки i поданнянеобхiдних докрlентiв для оформлення pi.".* видiв пенсiй (за BiKoM,
пiльговlо<, по BTpaTi годувальника тощо).

Вiдповiдно до cTaTTi 29 Закону УкраТни <IIро Нацiонагlьний архiвний
Фо"о та apxiBHi установп>, пiдпункry 10 ггyr{кту "ai частини першоТ cTaTTi з8закону Украiни кпро мiсцеве самоврядув€lння в yIgaiHi) комунальна устаIIова<Трудовий apxiB м. Житомира; Ж"rЬr"рськоТ йiськоi рй" створена дUIцентралiзов€lного тимчасового зберiгання архiвних докр{ентiв, нагромаджених
У процесi докр{енryвання слryжбових, ,рудо""* або iнших правовiдносин
юридичних i фiзичних осiб на територiir ЖитомирськоТ MicbKoT об'еднаноТтериторiапьнот громаци, та iнших архiвних документiв, що не належать доНацiонагlьного архiвного фонду. Вiдомостi, що мiстяться в архiвних
док)rментах, викорисТовуються дJUI надання юрIIдичним особаrrл, фЬичнимособам-пiдприемцям та |ромадянам (жiнкам i чоловiкам) архiвних довiдок,КОПiЙ, ВИТЯГiВ СОЦiаЛЬНО-ПРаВОВОго характеру, необхiдних дIя задоволення ikправ i законних iHTepeciB.

.щiшьнiсть комунtlльноi установи засвiдчу€, що збереженнrI докрлентiвмае в€DкJIиве значення дIIя громадян та е визначальним дгrя реагliзаlii rx прав iзаконних iHTepeciB, зокрема, на н€UIежне пенсiйне забеraraо""п" та соцiальнестрахуваннJI.
Одним iз прiоритетiв у роботi комунaльноТ ус,ганови е виконання запитiв,юридичних та фiзичних осiб, спрямов€lних на соцiально-правовий захистгромадяН Житомирськоi мiськоi об'еднаноТ територiаtrьноi ЦомЬи (у 2016 роцiзаре€стрОванО l24 заrШтiв юриДичниХ осiб та 726 - фiзичних; i zоtt роцi - 98запитiв юридшШих осiб та вiц - фiзичнlтх; у 2018 р.,цi - 248 зi*tтiв юридичнихосiб та 861 - фiзичних).
переважна бiльшiсть запитiв стосуеться пита}lь пiдтвердженнrl трудовогоcT€DKy, ср{и нарuжованоТ заробiтноi гшrати та видачi копii'лоrqу"r""riв. На запитибули виданi довiдки, . ""i, довiдки .rро .чроБrrу плату (за 2016 piK - 521довiдка; за 2017 piK - 583 довiдки; .u ZOri рi - 605 довiдок), довiдки проробоry i зарахувтr" cT€DKy (за 2016 piK - iZt довiдка; за 2ol7 piK - 199довiдок; за 201 8 piK - 2l5 довiдок).
Таким чином iHTepec i 

_ 
потреба юридичн.tD( особ, фiзичних особ-пiдприемцiв та громадян (жiнок i чолъвiкlul у зiрненнi до архiвних документiвдля соцiа.гrьно-правового з€lхисту зростае.

комунальною установою створюються i забезпеч/ються рrови длязберiгання архiвних докр{ентiв, що надiйшли на зберiгzlннll.В коrvгрrальнiй ycTaHoBi <<Трудовий apxiB м. ЖитомирzD) ЖитомирськоiMicbKoT радИ на зберiганНi знаходиться 4tg фондiв ,iп"iдо"u*r* установ,
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пiдприсмств, орг€tнiзадiй (164з0 одиниць зберiгання документiв з кадровихпитанЬ (особовоГо складу), з них за 2017-20lg роки надiйшшlо - |7Зфонди (2s44одиницi зберiгання).
як свiдчать данi, ocTaHHi роки збiльпrусться кiлъкiсть фондiв та одиницьзберiгання, ч . 

чого було розширено площу архiвосховища, збiльшеночисельнiсть apxiBicTiB.
процес зберiгання докуNrентiв е валспивим технологiчним процесом вроботi сховищ, Ия збеРiганнЯ докрлентiВ застосовують стелаlсi, шафи,коробки, теки, а також сейфи, *опrЬйraр* Нажаль, сховища недостатньозабезпеченi спецiальниМ обладншrняМ та ycTaTKyBaHIUIM Щя зберiганнядокр[ентiв (стелалсiв, сейфiв, коробок i т. д.).
впровадженн,I додаткового обладпйо i устаткув€lншI дlя зберiганняаРХiВНИХ СПРаВ ДОЗВОЛИть мilксимально кори."о 

""*ор;;;;;й;"" площi i об,емпримiщення, сприrIтиме зменшеннЮ трудомiсткостi пошуку документiв,достуttу до документiв.
.Щiяльнiсть комунальноТ устzlнови кТрудовий apxiB м. Житомира>ЖитомирськоТ мiськоi'ради це гарантовilне збфiгаrlш документiв лiквiдованих

:.ii:|1'1'TB' УСТаНОВ, ОРГаНiЗаЦiЙ MicTa .u Йорrстаннrl вiдомостей, що в нихмlстятьсЯ шл,,D(оМ наданшI юридичНим та фiзишrим особа"м архiвних довiдок,КОПiЙ' ВИТЯГiВ СОЦiаГlЬНО-ПР*Ъ"О"о характеру, необхiдних дJIя задоволення ikправ i законних iHTepeciB.
враховуючи з€вначене вище е необхiднiсть реалiзшдiт наступного ета,,упрограми забезпечення зберiгання документiв дlя соцiально-пр€lвового з€lхисту|ромадян ЖитомирськоТ мiськоi об'едiаноТ ,.ir"орiальноi |ромади на 2020 -2024 роки.

III. Визначення мети Програми

мета Програми - забезпеченнrI зберiгання документiв для наданrrя посJtугюридичним особам, фiзичним особам i ,iд.rр"емIцм, гром4дянам (жiнкам iчоловiкадл) щодо ix сЪцiагrьно-правового з€lхисту на територiI ЖитомирськоiмiськоТоб'еднапоiтериторiальноТIром4ди. rJ п,1 r,ериторlr

Iv, Обrрунтування шляхiв i засобiв розв'язанпя проблеми, показники
результативностi

програму передбачаеться реалiзувати шJuD(ом :- cTBopeH'.,I н;шежних умов щя зберiг€lнЕrl та використання документiв, щоне нzLпежать до Нацiонального 
.архiвного фонд},, EUI. е в€DкJIивими дJIязадоволення потреб громадян у соцiЙ""о-"р*Бому за<истi;- полiпшення )rMoB роботи працiвникiв йrЙ".о apxiBy;- забезпеченнrI якiсного надання посJгуг юридичним, фiзичним особам-пiдприемцям та |ромадянам.

arоо.il"лЁГ"" 
Та ЗаХОДИ РеаЛiзацii Програ,rи наведеннi в додатку 1 до
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показники результативностi Програми наведенi в додатку 2 до Програми.

V. Очiкуванi результати виконання Програми

реа_пiзацiя запланованих Програмою зшlодiв д,озволить :

- створити уt!{ови дJUI гарантов€Iного зберiгання докр{ентiв з кадрових
пит€lнь (особового складу) лiквiдованих пiдприемств, установ, оргаrriзацiй
шJuIхом змiцнення матерiально-технiчноI бази коlчгуtrагlьноi установи
<Трудовий apxiB м. Житомира) ЖитомирськоТ мiськоТради;

- полiпшити )rмови роботи праlдiвникiв установи;
- забезпечити якiсне надання юридиlIним особаlu, фiзичним особам -пiдприемцям, |роМадянам (жiнкам i чоловiкаlrц) архiвних до"iдо*, копiй, витягiв

з докуN[ентiв, необхiдних iM для задоволення Тх соцiшtьно-правового захисry i
законних iHTepeciB.

YI. Обсяги i джерела фiнансування Програми

Фiнансрання Програluи здiйснюсгься за рiжунок коштiв бюджеry
житомирськот MicbkoT об'еднанот територiшlьноi .роruд, та iнших джерел не
заборонених чинним з€конодавством УкраТни.

Орiентований обсяг фiнансування завданЕrI Програми становить 6276,з
тис. грн. Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку з до Програми.,

VII. Строки i етапи виконання Програми

в иконання Програми передбачаеться здiйснити упродовж
2020-2024 роки.

vIп. Координацiя та контроль за ходом виконання Програми

Координацiю та контроль за виконанням завдtлнь i за<одiв Програми
здiйснюе архiвниЙ вiддiл Житомирськоi MicbKoT Р4ди.Комуншlьна установа <Трудовий apxiB м. Житомиро> ЖитомирськоТ
MicbKoT ради щоквартilпьно, до 05 чисJIа мiсяця, наступного за звiтнимперiодом, подас apxiBHoMy вiддiлry мiськоI р4ди iнформшдiю про c'tl' та
результати виконання заходiв Програми.

Архiвний вiддiл MicbKoi ради щоквартЕrльно, до 15 числа мiсяця,наступного за звiтним перiодом, подае департаменту економi.пrого розвиткумiськоТради iнформацiю про cтzlн та результати виконtlння за><одiв Програми.пiсля закiнчення TepMirTy реалiзацii Програми комун€rльна установа<ТрудовИй apxiB м. Житомира)> Житомирськоi MicbKoT Ради надае apxiBHoMy
liддiоУ мiськоi Р4дИ щорiчниЙ звiт про йч" ,u результати виконання заходiв
Програми.

Архiвний вiддiл MicbKoi ради
результатiв виконаннrI програми т&, у

щорок). здiЙ,энюе обцрунтовану оцiнку
разi поlреби, розробляе пропозицiТ щодо
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