Доповідь
заступника директора Державного архіву Закарпатської області
М.В. Марканича
Про хід виконання пункту 4 розпорядження Президента України від 13
квітня 2005 року № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” та виконання заходів щодо
розвитку мережі трудових архівів області для зберігання документів, що
не належать до Національного архівного фонду

Шановні колеги !
До 90-х років ХХ ст. державні архівні установи зберігали лише
документи Національного архівного фонду, тобто документи, що
відображають історію духовного і матеріального життя українського народу та
інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.
Документи з особового складу необхідні для соціального захисту громадян,
зберігались в установах, організаціях, підприємствах 75 років.
Після виходу Указу Президента України від 03 грудня 1999 року за
№ 1529/99 «Про прискорення реформування аграрного сектору України»
ліквідація
аграрних
підприємств
стала
масовою.
Ліквідовані
сільськогосподарські підприємства постали перед дилемою: куди подіти
документи з особового складу. Частину з них було передано
правонаступникам, а окремі новостворені сільськогосподарські підприємства
- не правонаступники, після внесення доповнень до своїх статутів, взяли на
себе повноваження по зберіганню документів підприємств попередників і
видачі
довідок
соціально-правового
характеру.
Архівні
відділи
райдержадміністрацій також змушені були прийняти десятки тисяч
документів ліквідованих організацій. Прийом такої великої кількості
документів призвів до того, що працівники архівних відділів змушені були
близько 90 відсотків робочого часу приділяти видачі довідок соціальноправового характеру і лише 10 відсотків залишалось на роботу з документами
Національного архівного фонду.
До того ж, значна кількість правонаступників перебувала у стадії
ліквідації, у зв`язку з чим громадяни впродовж тривалого часу не могли
отримати довідки про розмір заробітної плати, трудовий стаж для оформлення
(переоформлення) пенсій, що викликало у них справедливе незадоволення та
соціальну напругу.
Вирішення цього складного питання полягає у створенні у селах,
селищах та містах Трудових архівів зі статусом юридичної особи, які
забезпечать зберігання архівних документів, а також видавання юридичним
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особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів у
вставленому порядку Державною архівною службою України.
З прийняттям в березні 2003 року Верховною Радою України змін до
ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які визначили,
що тимчасове зберігання архівних документів, які не належать до
Національного архівного фонду, юридичних і фізичних осіб на відповідній
території – це самоврядні повноваження виконкомів рад. В результаті
розпочалася робота по створенню трудових архівів при сільських, селищних,
міських та районних радах.
Архівна установа сільської, селищної, міської ради (далі - Трудовий архів)
створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних
документів, створених у процесі документування службових, трудових та
інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших
архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення
діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у випадках,
визначених законодавством.
Трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів,
отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних
документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.
Основними завданнями Трудового архіву є:
забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних
документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них
містяться;
додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні
установи.
Територіальні громади сіл, селищ, міст району можуть засновувати
об`єднаний трудовий архів.
Об`єднаний трудовий архів створюється за рішенням районної ради на
підставі делегування сільськими, селищними, міськими радами району
частини власних повноважень разом з передачею коштів відповідних
бюджетів як субвенція на його утримання.
Трудовий архів підпорядковується засновнику та підзвітний і
підконтрольний державному архіву області, архівному відділу районної
державної адміністрації, архівному відділу міської ради.
У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнями органів
місцевого самоврядування та положенням, затвердженим з урахуванням
цього Типового положення.
З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів
керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством
юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними
рекомендаціями Укрдержархіву та державного архіву області.
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Порядок створення, основні завдання, діяльність та припинення
діяльності Трудового архіву визначається Типовим положенням про архівну
установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового
зберігання архівних документів, створених у процесі документування
службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що
не належать до Національного архівного фонду, яке затверджене наказом
Міністерства юстиції України 02.06.2014 № 864/5 та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 5 травня 2014 р. за № 592/25369.
В зазначеному Типовому положенні … для Трудового архіву визначені:
мета та предмет діяльності; права та обов`язки; майно та кошти; управління;
господарська, економічна, соціальна діяльність; організація обліку та
звітності, контроль за діяльністю; умови припинення діяльності; умови
затвердження, реєстрації, внесення змін до Типового положення… та інше.
Трудовий архів є неприбутковою організацією і утримується за рахунок
коштів місцевого бюджету. Додатковими джерелами фінансування є кошти,
отримані від надання платних послуг. Ціни на роботи (послуги)
розраховуються директором трудового архіву відповідно до валових витрат,
пов`язаних з їх виконанням. Розрахунок вартості трудових витрат та планова
калькуляція цін на роботи (послуги) затверджуються рішенням сесії сільської,
селищної, міської або районної ради.
Шановні колеги ! Хочу зауважити, що надавати платні послуги мають
право тільки трудові архіви, що є юридичними особами.
Трудовий архів створюється як юридична особа публічного права, має
власну печатку зі своїм найменуванням, штамп і бланки, рахунок в органах
Державної казначейської служби.
13 квітня 2005 року було видано розпорядження Президента України
„Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей
України” за № 957/2005-рп, пункту 4 зазначеним розпорядженням
передбачалось обласним, Київській та Севастопольській міським, районним
державним адміністраціям забезпечити створення, в установленому порядку,
архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних
документів, створених у процесі документування службових, трудових або
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території та
інших архівних документів, що не належать до Національного архівного
фонду. Для виконання вказаних документів працівниками архіву було
підготовлено проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, які видано
10 квітня 2007 року № 182 „Про створення трудових архівів” та 03 грудня
2009 № 639 „Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 квітня 2007 року № 182”. У зв`язку з цим одним
із пріоритетних напрямів роботи держархіву області стало питання
організаційно-методичної роботи у справі створення мережі трудових архівів
та зміцнення їх матеріально-технічної бази для збереження соціально
значимих документів, що не належать до Національного архівного фонду, але
є не обхідними для соціального захисту громадян.
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Видавання та виконання розпоряджень голови облдержадміністрації
зумовило створення Трудових архівів у селах, селищах, містах та районах
області, чим було забезпечено захист соціально-правових інтересів громадян
краю.
Слід зазначити, що держархівом та начальниками архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад при підтримці місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проведено
цілеспрямовану роботу щодо створення мережі трудових архівів в області.
Зокрема, працівниками державного архіву для надання організаційно
- методичної допомоги щодо створення трудових архівів розроблено три
методичні посібники з організації трудових архівів:
1. Примірну номенклатуру справ трудового архіву та методичні
рекомендації щодо її застосування, а також підготовлено збірник витягів з
нормативно-правових документів щодо створення та діяльності трудових
архівів.
2. Методичні рекомендації „Про порядок упорядкування документів
при реорганізації або ліквідації установ, організацій і підприємств та
передавання їх на зберігання до державних архівних установ, трудових
архівів”.
3. Методичні рекомендації з організації роботи трудових архівів (облік
документів, оформлення планово-звітної документації).
Зазначені методичні рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті
держархіву у рубриці «Методичні розробки».
Місцеві органи влади спільно з начальниками архівних відділів в
більшості міст та районів продовжують вирішувати питання щодо створення
трудових архівів, забезпечення їх відповідними приміщеннями, оргтехнікою,
кадрами та матеріально-технічною базою за кошти місцевого бюджету.
В результаті проведеної роботи зросла кількість трудових архівів в
області. Якщо на кінець 2008 року діяло 12 трудових архівів, у 2009 році
– 22, то станом на 01.11.2014 року в області діє 33 трудових архіви. При
міських радах створено два трудові архіви (при Свалявській та
Ужгородській), при районних радах – чотири (Міжгірській, Рахівській,
Тячівській та Ужгородській), при селищних радах - три (Воловецькій,
Великобичківській та Великоберезнянській), а також діє 25 трудових архівів
при сільських радах. Однак, юридичними особами є тільки чотири трудові
архіви, а в 33 архівних установах працює 13 штатних працівників.
Загальна площа архівосховищ трудових архівів у 2012 році становила
608 кв. метрів. За станом на 01.11.2014 р. – 860 кв. м. На обліку в цих
архівних установах у 2012 р. нараховувалося 43303 од. зб. Станом на
листопад 2014 р. – 67 388 од. зб. з особового складу, що на 24 085 більше.
Упродовж січня-листопада 2013 року працівниками трудових архівів
області виконано більше трьох тисяч запитів громадян з соціально-правових
питань, впродовж цього ж періоду 2014 року ─ 4581 запит, що на 1500
запитів більше, ніж у 2013 році.
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Зросла увага органів місцевої влади до проблеми фінансування
трудових архівів. Якщо у 2007 ─ 2009 роках трудові архіви області були
профінансовані у сумі 14─15 тис. грн. то за інформацією наданою
начальниками архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад,
упродовж десяти місяців цього року з місцевого бюджету трудові архіви
області профінансовано у сумі – 545,886 тис. гривень.
Найбільш активно фінансувались у цьому році:
комунальний заклад Ужгородський районний трудовий архів
Ужгородської районної ради ─ 216, 783 тис. грн.;
комунальна установа Рахівський районний трудовий архів – 137, 2 тис.
гривень;
комунальна установа Свалявський міський трудовий архів ─ 50, 00 тис.
гривень, а також архівні відділи створені при сільських радах Воловецького
та Великоберезнянського районів.
Серед трудових архівів Закарпатської області потрібно відзначити
роботу комунальної установи Рахівського районного трудового архіву, який
створений рішенням 16 сесії V скликання Рахівської районної ради від
18.09.2008 року № 295. Дана установа має статус юридичної особи і нараховує три штатні одиниці – директор, бухгалтер і архівіст першої категорії. Для
зберігання документів з особового складу виділено приміщення під
архівосховище, площею 135 кв.м. і робочий кабінет для працівників архіву,
площею – 9 кв.м. Приміщення відремонтовані, встановлено пожежну
сигналізацію, систему кондиціювання і вентиляції повітря, лампи денного
освітлення, у сховищах повністю замінено електропроводку, придбано офісні
меблі, комплект оргтехніки (комп’ютер, принтер, ксерокс), вогнегасники,
прилади вимірювання температурно-вологісного режиму. Станом на
01.11.2014 року у цьому трудовому архіві знаходиться на зберіганні – 9119
од. зб. документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ,
організацій Рахівського району та 451 од. тимчасового зберігання. Впродовж
січня-листопада цього року виконано – 787 запитів громадян з соціальноправових питань.
Серед кращих трудових архівів області є і комунальна установа
Міжгірський районний трудовий архів. Створений рішенням 29 сесії V
скликання від 30.09.2004 № 37 Міжгірської районної ради, трудовий архів
Міжгірського району має статус юридичної особи. Площа приміщення,
виділеного під архівосховища, становить 52 кв. метра. В приміщенні архіву
зроблено ремонт, на зберіганні знаходиться 7986 од. зб. з особового складу
ліквідованих підприємств, установ та організацій району. Тільки протягом
січня-листопада поточного року виконано більше – 500 запитів громадян з
соціально-правових питань.
Пошук оптимальних моделей функціонування трудових архівів в
області продовжується. Так, до прикладу, в Ужгородському районі було
створено п`ять трудових архівів при сільських радах: Великодобронській,
Есенській, Сюртівській, Паладь-Комарівській та Соломонівській. Ще у 2011
році начальником архівного відділу було розпочато організаційну роботу
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щодо утворення районного трудового архіву. В результаті проведеної роботи
рішенням ХІІ сесії Ужгородської районної ради від 05 жовтня 2012 р. № 308
«Про створення Ужгородського районного трудового архіву» створено
комунальний заклад Ужгородський районний трудовий архів Ужгородської
районної ради, затверджено його статут, граничну чисельність працівників
установи та витрати на його утримання. Площа архівосховищ становить
120,0 кв. метра. В приміщенні архіву зроблено ремонт, закуплено оргтехніку.
На зберіганні знаходиться 15559 од. зб. з особового складу, протягом січнялистопада поточного року виконано – 1075 запитів громадян з соціальноправових питань.
Треба також відзначити організаційно-методичну та результативну
роботу щодо утворення трудових архівів в області: начальників архівних
відділів
Великоберезнянської
районної
державної
адміністрації
– Кохан Любов ЮріЇвної та Свалявської райдержадміністрації
– Дзямко Наталії Іванівної.
У Великоберезнянському районі створено 9 трудових архівів при
сільських радах: Лютянській, Волосянківській, Костринській, Стужицькій,
Загорбській, Солянській, Малоберезнянській, Чорноголівській, Ставенській
та проводиться організаційна робота по створенню трудового архіву при
Великоберезнянській селищній раді. Таким чином, у районі буде 10 трудових
архівів.
У Свалявському районі утворено сім трудових архівів при сільських
радах:
Керецьківській,
Голубинській,
Неліпинській,
Плосківській,
Сусківській, Роднинській та комунальна установа Свалявський міський
трудовий архів із статусом юридичної особи.
Проведено значну організаційну роботу щодо утворення трудових
архівів у Воловецькому районі, зокрема на теперішній час діють шість
трудових архівів при Білосовицькій, Ростоцькій, Верб'янській,
Верхньоворітській, Нижньоворітській сільських радах та при Воловецькій
селищній раді.
Створено також три трудові архіви у Виноградівському районі, це при
Вербовецькій, Великоком`ятській та Фанчиковській сільських радах.
Начальниками архівних відділів Іршавської та Хустської райдержадміністрації також проводиться організаційна робота щодо створення
трудових архівів. Зокрема, Рішенням вісімнадцятої сесії шостого скликання
від 26.12.2013 р. № 487 Довжанської сільської ради Іршавського району
створено Трудовий архів при Довжанській сільській раді. Зазначеним
рішенням затверджено Положення про Трудовий архів.
Рішенням 27-ї сесії 6 скликання від 11 лютого 2014 року № 11
Вишківської селищної ради Хустського району утворено трудовий архів при
виконавчому комітеті Вишківської селищної ради для централізованого
зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного
фонду.
Створення трудових архівів у зазначених районах вкрай необхідно
тому, що найбільше знаходиться на зберіганні документів з особового складу
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в архівному відділі Хустської райдержадміністрації – 13133 од. зберігання, в
архівному відділі Іршавської райдержадміністрації на зберіганні знаходиться
– 3758 од. зб. документів з особового складу, невелика кількість знаходиться
на зберіганні в архівному відділі Мукачівської райдержадміністрації – 1541
од. зб.,
Не вирішується питання про виділення приміщення для трудового
архіву Ужгородської міської ради, хоча відповідне рішення виконкому
міськради є, – і приміщенням трудовий архів мав бути забезпечений ще у
2007 році, й тому в обласному центрі гостро постала проблема збереження
документів з особового складу ліквідованих установ, організацій,
підприємств різних форм власності, які вкрай необхідні для забезпечення
соціального захисту громадян.
Створення мережі трудових архівів на сьгодні є надзвичайно
актуальним тому, що в області близько дев`яти тис. ліквідованих
підприємств, організацій, а також відповідно до Указу Президента України
від 06.07.2011 № 370/2011 “Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади”, в області проходить ліквідація та реорганізація
виконавчих органів влади та державних установ. У зв`язку з цим постає
питання впорядкування та збереження документів, у тому числі з кадрових
питань (особового складу), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової
звітності та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і
зборів (обов`язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати
працівникам.
Протягом 2013 року державними архівними установами області, разом
з трудовими архівами, виконано близько 17 тис. запитів громадян соціальноправового характеру. Це ще раз засвідчує про необхідність активізації роботи
зі створення трудових архівів в області.
Аналізуючи роботу створення та діяльність трудових архівів в області,
треба відмітити, що й надалі проблемними залишаються питання їх фінансування, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Не завершено
створення в області мережі трудових архівів із статусом юридичної особи,
яка б повністю задовольняла соціальні потреби кожного району, міста.
Керівництву державного архіву, начальникам архівних відділів,
головам райдержадміністрацій, міських рад потрібно активізувати роботу зі
створення у районах і містах мережі трудових архівів, розробити районні
програми щодо підтримки їхньої матеріально-технічної бази.
Верховною Радою України 5 липня 2012 року прийнято Закон України
“Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, яким зобов`язано сільські, селищні, міські ради у
шестимісячний строк забезпечити функціонування трудових архівів. А
також, як уже зазначалось, затверджено Міністерством юстиції України
Типове положення про Трудовий архів.
Організація роботи по розширенню мережі трудових архівів й надалі
залишається одним з пріоритетних напрямів роботи державного архіву
області та архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад.
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Керівництво
держархіву
та
начальники
архівних
відділів
райдержадміністрацій, міських рад будуть продовжувати ініціювати перед
органами місцевого самоврядування питання про розширення мережі
трудових архівів краю.

