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п раш!вп-пик!в зв'язп<у }кра[ни
]. Б|дпов!дно до 3акону }кра?ни "|1ро Р{ац|ональний арх|вний фонд та

арх1вн1 установи'' | |1орядку утворення та д[яльност] ком|с|й з проведення
експертизи тт|нност! до!(умент1в, затверд)1{еного постанового (аб1нету 1!11н|стр|в
!кра|ни в1д 8 серпня 2001 р. }\э 1004 (|з зм1нашти), 1]ентральний ком|тет (дал| -
]{() 11рос}эес|йно[ сп1лт<и праш1вник!в зв'язт<у }кра1ни (дал1 * ||рофстт1лка) утворь]с
експерт1{у ком1с]го (дал1 - вк) для орган1зац|| | проведення експертизи ц|нност|
документ|в^ що утворилися в його д|ловодств!, та подання результат|в експертизи
ц|н;-тост1 локумегтт|в на розгл'1ц експертно-перев1рнот ком1с1| (дал| _ Ёгк;
[]ентрального дер){авного арх!ву громадських об'сднань }кра1ни (дал1 * цдАго
}т<ра|гти). у зон| комплектування якого в!н т-теребувас.

]. вт{ с пост|йтгто ! 1го.тттпт лорад.тиЁт орга}1о\1 1{}< г{ро(-:сп|лки.

3' 9 сво1'й д1яльност| Б( керусться 1{онституц!сго ]законами !кра|ни, а1{тами
[1резидент'а }кра[гти, (аб1нету \41гт1стр|в }кра|ни. нормативно-правовими актами
й|гт!с:'ерства }ос1'иш1!' }кра[ни та |н:пими }{ор\,{ативними актами, а тако}|{ цим
1]оло;:се;дняш:.

4. Ао складу в1{. який затверд}1(усться голово}о |[рофсп1-ттки, входять
прац|вники апарату ]_{к профсп|лки, а тако}к представники Б[[( цдАго !кра!ни
(за зголого).

['олового |1}{ призгла1{ас]ться зав|дува.: в|дд|лу орган1зац1йно-правово| роботиапарату цк |1рофсп!лки, а секретарем заступник зав|дувана в!дд|лу
орган!зац1йгто-правово1 роботи апарату цк |{рофсп1лки, в|дпов|дальний за ведення
поточного д|ловодс1'ва та збере>тсення арх1вних доку\,{ент{в.

5. €екретар Б( за р1:шент:ям голови забезпечус скликання зас|дань ком|с1|,
с!(]1ада|с !1рото}(о]|и. доводить до в1дош*а структурних п|дрозд|л|в аг1арату
[{( 1-1ро(;сг:|;тт<и 'та о}(ремих ос1б р|гшення комт|с|], зд]йснтос обл!к | зв1тн|сть_про
г1рове]1е}{у робс:г1'. веде д()купцентац1то Ё( ! забезпе1гус ?1зберехсен1сть.

6. Ё1{ г|рац}ос в1дпов|дно до р1нного плану, ят;кий затверд)1(ус
голов.} |1рофсп!лт<и. | зв|тус перед ним про проведену роботу.

]. 3авданняшт в1{ с орган|зац!я 1 проведення сп1льно з1 структурними
п1д1розд1.;тами а1парату цк |[рофсп1лки експертизи ц1нност| докуйент|в, що
-у ! воР||.1![ся в -г]лово-цс.; в|.

8. вк приг!ь,тас 1э|глення про:
- схвалення ] гтодання до впк цдАго !тсра|ни проект!в та{{их документ!в:

описи справ пост1йного збер1гання. внесен| до [1ац1онального арх!вного ф',ду
(дал1 - нАФ)' описи справ з кадрових питань (оообового склалу), номенкл.'ур'
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с[|рав. 1нструд.ш|+о з д|ловодства, .''''')',.,,я пр0 слу;тсбу д]ловодства, арх|вний
п!дрозд1л та вк. ано'гован| перел|ки ун1кальних документ|в нАФ, акти про
вилу1{ення для знищення документ|в, не в}1есе11их до 11АФ, акти про вилучення
документ1в з |{АФ; акти 11ро невиправн1 пош1код}1{ення документ1в Ё1АФ;

- схвалення опис|в справ тривалого (::онад 10 рок1в) збер|гання.

9 ' !ля виконання покладених на Б1{ завдань [й надасться г1раво:
- контрол}овати дотримання структурними ш|дрозд|лами апарату

1-{к профсп1лки. окремими прац|вникап,1и, в|дпов1дальними за орган|зац|го
докумен'т1в у л1ловодств|, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ'
формування справ] екопертизи ц|нност1 документ|в, упорядкування та оформлення
дот<умент|в;

- ви\'1агати в1д структурних п|дрозд|л1в апарату |{к г1рофоп1лки роз1пуку
в|дсутн|х докуьтент1в нАФ, документ1в тривалого збер|гагтня, у тому числ1
документ|в 3 кадрових питань (оообового складу), та письмових пояснень у
випадках втрати цих документ|в;

одер}1{увати в|д структурних п1дрозд1л1в апарату 1]к профсп|лки в|домост|
та пропозиц||, необх|дн| для проведення експертизи ц|нност| документ|в;

_ визначати строки збер1гання документ|в, що не передбанен| типовими та
галузевими перел|ками вид|в до1(умент!в ]з зазначенням строк|в !х збер|гання' та
погод7]{увати ]х з Б||( цдАго !кра;нгт;

- 33сл1л;6вувати на сво]х зас1дангтях кер|вник1в структурних п!дрозд1л|в
апа])ату 11( 11рофсп|лки про стан п|дготов;<и документ|в до арх|вного збер|гання |
забезп ечення збере>тсеност1 документ|в, про причини втрати документ1в ;

запро1шув:1ти }1а зас|дання як консу.]1ь'1ант|в '!'а експерт|в фах|вц1в
структурних п1дрозд1л1в апарату
праш1внитс! в 1]!АгФ !т<ра[ни;

- |нфорштувати голову [{рофсп|лки з питань, що входять до компетенц|] Б(.
10. 3ас|даттня Б1{ проводяться нё р1дгпе н|>тс один раз на р1к 1 вва}1{асться

правомо}](ним. якщо на ньому присутн! не мен|ш як дв! третини складу ]/ член1в.

1 1. Р|гшенн>л Б{{ приймас'гься б1льгп|стю голос|в член|в ком|с|], присутн!х на
зас1данн|. оформл:осться протоколош1, який п1дписують голова | секретар ком|с1|,
та набирас чинност| з момеР{ту затверд}1(ення про1околу зас|дання Ё( головою
[[рофсп1лки.

12' у раз1 в|дмови голови [1рофсп1лки затвердити протокол зас|дання вк ]1
голова мо)1{е звернутися з| скаргого до 1]ентрально] експертно-перев|рно] ком|с|?
{ер>т<авно)' арх|вно1 слу>тсби }кра|ни.
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