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БОГОДУХІВСЬКА  РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 сесія VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від _________ 2019 року                                               №      -VІІ 

 
Про затвердження Програми підтримки  
розвитку архівної справи у  
Богодухівському районі 
на 2019-2021 роки 
 

З метою створення належних умов для зберігання та всебічного 
використання інформації яка міститься  в  архівних документах, що мають 
місцеве значення, підтримки розвитку архівної справи в районі, зміцнення 
матеріально-технічної бази архівного відділу Богодухівської районної 
державної адміністрації Харківської області та Комунальної установи 
Богодухівської районної ради «Об’єднаний Трудовий архів Богодухівського 
району»,  зберігання документів ліквідованих установ, підприємств та 
організацій   району, що ліквідовані без правонаступників та виборчої 
документації тимчасових термінів зберігання,  відповідно до статей 43 та 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму підтримки розвитку архівної справи у 
Богодухівському районі на 2019-2021 роки, далі - Програма (додається). 
 

2. Районній  державній адміністрації: 
2.1. За підсумками першого півріччя 2019 року розглянути питання 

щодо можливості фінансування цієї Програми у поточному році. 
 

2.2. Щороку під час складання проекту  районного бюджету передбачати 
кошти на фінансування заходів Програми виходячи з реальних 
можливостей бюджету. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  

районної ради  з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального 
захисту населення  ( Ситник Л.М.). 

 
 

Голова районної ради                                                         С. ПАНОВ 
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1. Загальні положення 
 
Програму розвитку архівної справи в  Богодухівському районі 

Харківської області на 2019-2021 роки (далі Програма) розроблено 
відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи»   з метою здійснення заходів, спрямованих на розв’язання 
актуальних проблем розвитку архівної справи у  Богодухівському районі 
Харківської області. 

Однією з невід’ємних умов функціонування держави є інформаційне 
забезпечення, якісне та вчасне виконання якого залежить від рівня розвитку 
архівної справи та документотворення на місцях. 

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює 
наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти 
організації зберігання архівних документів та використання інформації, що 
міститься в них. 

Діяльність  архівного відділу Богодухівської районної державної 
адміністрації  Харківської області спрямована на  поповнення його 
документами Національного архівного фонду України (далі – НАФ), що 
утворилися внаслідок діяльності установ, підприємств та організацій   
району, їх збереження та всебічне використання. 

Архівний відділ райдержадміністрації зберігає   22  тисячі 940 справ  
Богодухівського району за  період з 8 серпня 1943 року  по 2017 рік, які є 
неповторним за їх змістовністю. Документи архіву активно 
використовуються для  виконання тематичних запитів та запитів соціально-
правового захисту громадян, в ЗМІ, у виставковій та публікаційній 
діяльності, для відтворення історичних фактів та подій,саме тому 
пріорітетними завданнями архівних установ району є поповнення 
Національного архівного фонду  документами місцевого значення, ведення їх  
державного оліку , гарантоване постійне зберігання цих документів, 
здійснення заходів з широкого використання архівної інформації для 
задоволення наукових, соціальних і культурних потреб громадян.   

Діяльність Комунальної установи Богодухівської районної ради 
«Об’єднаний Трудовий архів Богодухівського району»  створена для 
централізованого тимчасового зберігання архівних документів 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Богодухівського 
району, та інших архівних документів що неналежать  до Національного 
архівного фонду України. 

Аналіз сучасного стану архівної галузі в  районі свідчить про 
довготривале її недофінансування, наслідком чого є поступова руйнація 
матеріально-технічної бази   архівних установ  району,  що призвело до 
збільшення ризику втратити документи НАФ та документів тривалого 
зберігання.  



Рішенням Богодухівської районної ради виділено приміщення для 
розміщення архівів, яке потребує дооснащення стелажним обладнанням,   
протипожежними дверима та засобами пожежогасіння. 

Для якісного та вчасного надання послуг користувачеві важливим 
залишається оснащення робочого місця начальника  комп’ютерною 
технікою, яких   архів  району не має.   

Охорона приміщення   архівів  району здійснюється не на належному 
рівні: відсутні позавідомча охорона, системи охоронної, протипожежної 
сигналізації та відеонагляду.   

Реалізація районної Програми підтримки розвитку архівної справи   
надасть можливість створенню сприятливих умов для забезпечення якісного 
надання архівних послуг громадянам, які звертаються до архівного відділу 
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області та 
Комунальної установи Богодухівської районної ради «Об’єднаний Трудовий 
архів Богодухівського району».  

 

2. Мета та основні завдання Програми 

Мета  Програми полягає у створенні належних умов для забезпечення 
гарантованого довічного зберігання документів НАФ місцевого значення як 
чинника соціального розвитку українського суспільства, їх всебічного 
використання та забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам 
та всебічного використання документів, що зберігає  архівний відділ 
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області та 
Комунальна установа Богодухівської районної ради «Об’єднаний Трудовий 
архів Богодухівського району». 

Для досягнення поставленої мети Програмою передбачено вирішення 
наступних завдань: 

- зміцнення матеріально-технічної бази  архівного відділу Богодухівської 
районної державної адміністрації Харківської області та Комунальної 
установи Богодухівської районної ради «Об’єднаний Трудовий архів 
Богодухівського району» для створення умов гарантованого зберігання 
документів Національного архіву та документів з особового складу 
ліквідованих підприємств. 

- оснащення архівосховищ відповідним обладнанням;  
- підвищення рівня пожежної безпеки приміщень та забезпечення 

надійної їх охорони;   
- створення умов для ефективного впровадження сучасних 

інформаційних технологій; 
- підвищення  рівня гарантій для професійної самореалізації працівників 

архівів; 
- створення умов для тимчасового зберігання виборчої документації. 

 
 



3. Очікувані результати 
 

Реалізація Програми надасть можливість: 
– зміцнити матеріально-технічну базу архівів та поліпшити умови 

роботи його працівників;  
– створити умови для гарантованого зберігання та всебічного 

використання документів архівів та забезпечити повноцінний їх захист; 
– задовольняти у необхідних обсягах потреби громадян, суспільства і 

держави у ретроспективній інформації. 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Орієнтовний  обсяг фінансування  заходів Програми  складає 1629,6 
тис. грн. 

Фінансування  архівного відділу проводиться за рахунок коштів  
районного бюджету в межах виділених на фінансування програми 
асигнувань, виходячи з можливостей  районного бюджету, а також інших 
джерел, не заборонених  законодавством, орієнтовний  обсяг фінансування -  
. 416,6 тис.грн. 

Головним розпорядником коштів є Богодухівська районна державна 
адміністрація Харківської області.  
Фінансування Комунальної установи Богодухівської районної ради 
«Об’єднаний Трудовий архів Богодухівського району» проводиться за 
рахунок субвенції від органів місцевого самоврядування на поточне 
утримання Комунальної установи Богодухівської районної ради «Об’єднаний 
Трудовий архів Богодухівського району», а також інших джерел, не 
заборонених  законодавством, орієнтовний  обсяг фінансування -  1487,0  
тис.грн. 

Головним розпорядником коштів є Богодухівська районна  рада   
Харківської області.  

 

5. Координація роботи і контроль за виконанням Програми 

Координацію робіт та безпосереднє виконання Програми здійснює   
Богодухівська районна державна адміністрація Харківської області в межах 
своєї компетенції.  
 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми, та за ходом її реалізації здійснюється у 
порядку, встановленому законодавством України. 
 
 
Заступник голови  
районної ради       Р.ЯРОШЕНКО 
 
 



Додаток № 1 до Програми розвитку  
архівної справи у Богодухівському районі 
на 2019-2021 р.р. 
 

Обсяг фінансування архівного відділу 
Богодухівської районної державної адміністрації 

(тис.грн.) 
Наймену-ванн я заходу Відпові-

дальні за 
викона-

ння 

Строк 
вико-
нан-
ня, 

роки 

Орієн-
товний 
обсяг 
фінан-
суван-

ня 

У тому числі за 
роками 

Джерела 
фінансу-

вання 2019 2020 2021 
Місцевий 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.встановлення 
опалення за адресою 
м.Богодухів, 
пров.Лікарняний,3Б 

Районна 
державна 
адмініст-
рація 

2019-
2021 

350,0 350,0  --- --- 350,0 

3.Встановлення 
металевих стелажів та 
протипожежних дверей 

- 2019-
2021 

27,0 9,0 9,0 9,0 27,0 

4.Придбання 
вогнегасників 

- 2019-
2020 

9,6 3,2 3,2 3,2 9,6 

5.Забезпечення 
оргтехнікою(комп’ютер 
з приладдям) 

- 2019-
2020 

30,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

Всього     416,6 372,2 22,2 22,2 416,6 
 
 
 
 

Заступник голови районної ради                                       Р.ЯРОШЕНКО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток № 2 до Програми розвитку  
архівної справи у Богодухівському районі 
на 2019-2021 р.р. 

 
Обсяг фінансування Комунальної установи  

Богодухівської районної ради  
«Об’єднаний Трудовий архів Богодухівського району» 

(тис.грн.) 
Наймену-ванн я заходу Відпові-

дальні за 
викона-

ння 

Строк 
вико-
нан-
ня, 

роки 

Орієн-
товний 
обсяг 
фінан-
суван-

ня 

У тому числі за 
роками 

Джерела 
фінансу-

вання 2019 2020 2021 
Місцевий 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Субвенція від 
органів місцевого 
самоврядування на 
поточне утримання 
Комунальної 
установи  
Богодухівської 
районної ради  
«Об’єднаний 
Трудовий архів 
Богодухівського 
району» 

Районна 
рада 

2019-
2021 

1487,0 379,0 499,0 609,0 Місцевий 
бюджет 

Всього    1487,0 379,0 499,0 609,0  

 
 
 
 

Заступник голови районної ради                                       Р.ЯРОШЕНКО 
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