
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року                               с.Судилків                                № 5 

 

 

Про Програму підтримки районного 

трудового архіву  на 2020  рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію про виконання Програми підтримки районного трудового архіву  

на 2019  рік взяти до відома (Додаток 1).  

2. Затвердити Програму  підтримки районного трудового архіву  на 2020  рік 

(додається). 

3. Рішення  35-ої сесії сільської ради від 22.12.2018 року №11 «Про Програму 

підтримки районного трудового архіву  на 2019 рік» вважати таким, що втратило 

чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

М.Ф.Дорощук) . 

 

 

Сільський голова        Т.Котик 

  



Додаток 1 

до рішення  Судилківської 
сільської ради від 24.12.2019 
року  №5 

 

Інформація про виконання Програми підтримки районного трудового архіву  

 на 2019  рік 

 

 

Рішенням тридцять п’ятої сесії сільської ради від 22.01.2018 року №11 затверджена 

Програма підтримки районного трудового архіву  на 2019  рік. 

Метою Програми було забезпечити збереження документів ліквідованих суб'єктів 

господарської діяльності всіх форм власності, що були розташовані на території громади, 

для реалізації цієї програми у 2019 році було виділено кошти іншої субвенції в сумі 35,0 

тис.грн. Шепетівській районній раді для виплати заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам районного трудового архіву в сумі 26,0 тис.грн та на придбання вікон з 

металопластику в районний трудовий архів в сумі 9,00 тис.грн.  

 

Головний бухгалтер       О.Лабунець 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради  

від 24.12.2019 року №5 

 

ПРОГРАМА 

підтримки районного трудового архіву  на 2020  рік 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада      

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, районний 

трудовий архів Шепетівської районної ради                

5. Термін реалізації програми 2020 рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Судилківської об’єднаної 

територіальної громади 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн. 

50,0 

 

І  Загальні положення 

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери 

життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, економічні та 

інші питання, пов'язані з нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та 

використанням відомостей, що в них містяться. 

Програма підтримки районного трудового архіву Шепетівської  районної ради на 

2019 рік (далі програма) спрямована на забезпечення виконання Законів України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд і архівні 

установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957 «Про 

невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України». 

ІІ.  Мета програми 

Метою Програми є забезпечення збереження документів ліквідованих суб'єктів 

господарської діяльності всіх форм власності, що були розташовані на території громади. 

  



ІІІ.  Фінансування програми 

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок коштів сільського 

бюджету, що будуть передаватись для районного бюджету . Фінансування Програми  

передбачає часткове фінансування оплати праці працівників районного трудового архіву 

та інші видатки.  

ІV.   Очікувані результати виконання Програми 

Виконання програми забезпечить своєчасне виявлення та внесення до джерел 

комплектування документів з особового складу суб’єктів господарювання, що знаходяться 

на території громади, своєчасну і в повному обсязі передачу цих документів на зберігання 

районному трудовому архіву, належну збереженість архівних фондів, а також якісне 

задоволення потреб жителів громади  в послугах соціально - правового характеру. 

 

 

Сільський голова                         Т.Котик 


