
                                                                                                       
                                                                                                        Додаток  1                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               до рішення  сесії Липовецької                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               міської   ради   8   скликання  

                                                                                                                                 від  грудня  2020 року   №  

 

Програма 

розвитку архівної справи на 2021 рік 

 

1. Анотація програми 

Програма розвитку архівної справи на 2021 рік створена архівним 

підрозділом Липовецької міської ради і спрямована на створення належних 

умов для зберігання, примноження та використання документів Національного 

архівного фонду та тих, що мають соціальну значимість. 

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери 

життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні. правові, 

технологічні, економічні та інших цілей, пов`язані з нагромадженням, обліком, 

зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та 

використання відомостей, що в них містяться, а також для захисту прав і 

законних інтересів громадян.   

Програма розвитку архівної справи має своєю метою створення належних 

умов для зберігання, примноження та використання документів Національного 

архівного фонду та тих, що мають соціальну значимість. 

Бюджет Програми складає 15,0 тис. грн. 

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах фінансових 

можливостей бюджету громади, згідно з додатком 2. 

Реалізація Програми дасть змогу створити умови для гарантованого 

зберігання документів національного архівного фонду, створити електронний 

архів розпорядчих документів, задовольнити потребу юридичних та фізичних 

осіб у інформації. 

 

3. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, 

примноження та використання документів Національного архівного фонду. 

 

4. Тривалість і план реалізації Програми 

Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

впродовж 2021 року. 

 

Секретар міської ради       Олеся НАЗАРЕНКО 
 

Керуючий справами                                                                  

виконавчого комітету                                                                Олег ПЕЧОЛАТ                                             
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від  .12.2020  року    № 

ЗАХОДИ  

архівного підрозділу виконкомуЛиповецької міської ради 

щодо забезпечення виконання завдань Програми розвитку архівної справи на 2021 рік 

 (тис. гривень) 

 

Найменування заходу Відповідальні 

за виконання 

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

Джерела фінансування 

місцеві бюджети 

Зберігання документів Національного архівного фонду 

1. Підвищення рівня пожежної 

безпеки архіву: придбання вогнегасників 

загальний 

відділ 

1,00 - 

1. 2. Створення належних умов зберігання 

документів Національного архівного 

фонду: упорядкування архівних 

документів 

загальний 

відділ 

19,00 - 

Всього 

 

- 20,00 - 

 

 

Секретар міської ради     Олеся Назаренко 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                 Олег Печолат                                                                                                                                                                                                                                                                          



  


