
Новоайдарська районна рада 
Новоайдарського району 
Луганської області

РДЖУІ
Іа районної ради

Фонд № _____
ОПИС № 1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2010-2015 роки

В. МАКОГОН 
20 року

№
з/п

Індекс
справи

Заго л о во к  сп рави  (том у , частини) К райн і дати  
д о ку м ен т ів  

сп рави  (том у, 
части н и )

К ільк ість  
аркуш ів  
у справі 

(том і, 
частин і)

П рим ітки

1 2 3 4 5 6
2010 р ік

274 Протокол першої сесії 
районної ради VI скликання, 
рішення №№1/1-1/4 та 
документи до нього

16 листопада 
2010 90

275 Протокол другої сесії 
районної ради VI скликання, 
рішення №№ 2/1-2/25 та 
документи до нього, т. 1

03 грудня - 
зо грудня 

2010 196

276 Рішення №№ 2/26-2/33 та 
документи до них, т. 2

зо грудня 
2010 239

277
Рішення №№ 2/34-2/49 та 
документи до них, т. 3

зо грудня 
2010- 

11 лютого 
2011

227

278 Протоколи №№ 1-12 засідань 
постійної комісії районної 
ради 3 питань охорони 
здоров’я, освіти, культури, 
сім’ї молоді і спорту

03 грудня 
2010- 

05 грудня 
2012

237

279 Протоколи № № 1-12 
засідань постійної комісії 
районної ради з питань 
агропромислового розвитку, 
екології та використання 
природних ресурсів

22 грудня 
2010- 

27 грудня 
2012

228



1 2 3 4 5 6
280 Протокол № 6/2 засідань 

постійної комісії районної 
ради 3 питань бюджету і 
фінансів, економічного і 
соціального розвитку району 
та документи до них

27 грудня 
2010 69

281

• ^

Протоколи №№ 1- 8 засідань 
постійної комісії районної 
ради 3 питань місцевого 
самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, 
етики, гласності, засобів 
масової інформації та 
комунальної власності, та 
документи до них

03 грудня 
2 0 1 0 - 

27 квітня 
2012

145

282

Реєстраційний журнал рішень 
сесій районної ради

16 листопада 
2010- 

11 березня 
2015

44

283 Штатний розпис та переліки 
змін до нього 2010 4

2011 рік

284 Протокол засідання третьої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№3/1- 
3/22 та документи до нього

29 березня 
2011 157

285 Протокол засідання четвертої 
позачергової сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№4/1-4/2 та документи до 
нього

12 травня 
2011 17

286 Протокол засідання п’ятої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№5/1- 
5/26 та документи до нього

21 червня 
2011 150

287 Протокол засідання шостої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№6/1- 
6/25 та документи до нього

23 вересня 
2011 153



1 2 3 4 5 6
288 Протокол засідання сьомої 

сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№7/1- 
7/20 та документи до нього

16 грудня 
2011 151

289 Протокол засідання восьмої 
сесії районної ради 
скликання, рішення №№8/1- 
8/19 та документи до нього, 
т. 1

ЗО грудня 
2011 - 

17 лютого 
2012

169

290

. ^

Рішення № 8/20 та 
документи до них, т. 2 17 лютого 

2012 187

291 Рішення №№ 8/21-8/38 та 
документи до них, т. 3 17 лютого 

2012 105

292 Розпорядження №№ 1-102 
голови районної ради з 
основної діяльності

12 січня - 
28 грудня 

2011
269

293 Розпорядження №№ 1780- 
1816 голови районної ради з 
питань приватизації

04 січня 2011

23 лютого 
2015

37

294 Реєстраційний журнал 
розпоряджень голови 
районної ради з основної 
діяльності

12 січня - 
27 грудня 

2011
9

295 Штатний розпис та переліки 
змін до нього 2011 26

296 Річний кошторис прибутків і 
видатків та розрахунки до 
нього

2011 98

297 Річні бухгалтерські звіти з 
додатками і пояснювальними 
записками

2011 25

Документи за даний рік 
дивись у розділі за 2010 рік 
№№ 277,278,279,280,281. 
282



1 2 3 4 5 6

2012 рік

298 Протокол засідання дев’ятої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 9/1- 
9/13 та документи до нього

27 квітня 
2012 151

299 Протокол засідання десятої 
позачергової сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№ 10/1-10/7 та документи 
до нього

27 червня 
2012 47

300

'

Протокол засідання 
одинадцятої позачергової 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №11/1 та 
документи до нього

12 липня 
2012 14

ЗОЇ
ч .

Протокол засідання 
дванадцятої сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№ 12/1-12/18 та документи 
до нього, т. 1

31 серпня 
2012 191

302 Рішення №№ 12/19-12/29 та 
документи до них, т. 2 31 серпня 

2012 75

303 Протокол засідання 
тринадцятої сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№13/1-13/32 та документи 
до нього

07 грудня 
2012 247

304 протокол засідання 
чотирнадцятої сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№ 14/1-14/4 та документи 
до нього, т. 1

28 грудня 
2012 213

305 Рішення №№14/5-14/15 та 
документи до них, т. 2 28 грудня 

2012 102



1 2 3 4 5 6
306 Протоколи №№ 13-27 

засідань постійної комісії 
районної ради з питань 
охорони здоров’я, освіти, 
культури, сім’ї молоді і 
спорту та документи до них

28 грудня 
2 0 1 2 -

20 листопада 
2015

192

307 Протоколи №№ 9-11 
засідання постійної комісії з 
питань місцевого 
самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, 
етики, гласності, засобів 
масової інформації і 
комунальної власності та 
документи до них

29 серпня - 
28 грудня 

2012
53

308

-

Розпорядження №№ 1-59, 61- 
64, 66-70, 72-79 голови 
районної ради з основної 
діяльності

03 січня -  
26 грудня 

2012 199

309

ч

Реєстраційний журнал 
розпоряджень голови 
районної ради з основної 
діяльності

03 січня - 
26 грудня 

2012
9

310 Штатний розпис та переліки 
змін до нього 2012 36

311 Річний кошторис прибутків і 
видатків та розрахунки до 
нього

2012 162

312 Річні бухгалтерські звіти з 
додатками і пояснювальними 
записками

2012 23

Документи за даний рік 
дивись у розділі за 2010 рік 
№ № 278, 279, 281,282 за 
2011 рік № № 289, 290, 291, 
293

2013 рік

313 Протокол засідання 
п’ятнадцятої сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№ 15/1 -15/12 та документи 
до нього, том 1

22 лютого 
2013 158



1 2 3 4 5 6
314 Рішення №№15/13-15/30 та 

документи до них, том 2
22 лютого 

2013 151

315 Протокол засідання 
позачергової шістнадцятої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№16/1- 
16/16 та документи до нього

29 березня 
2013 126

316 Протокол засідання 
позачергової сімнадцятої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№17/1- 
17/10 та документи до нього

14 травня 
2013 92

317

'

Протокол засідання 
вісімнадцятої сесії районної 
ради VI скликання, рішення 
№№ 18/1-18/6 та документи 
до нього, т. 1

19 вересня 
2013 145

318

ч

Рішення №№18/7-18/24 та 
документи до них, т. 2 19 вересня 

2013 128

319 Протокол засідання 
позачергової дев’ятнадцятої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
19/1-19/8 та документи до 
нього

25 жовтня 
2013 58

320 Протокол засідання 
позачергової двадцятої сесії 
районної ради VI скликання, 
рішення №№ 20/1-20/4 та 
документи до нього

04 грудня 
2013 20

321 Протокол засідання двадцять 
першої сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№21/1- 
21/22 та документи до нього

17 грудня 
2013 195

322 Протоколи №№ 13 -27 
засідань постійної комісії 
районної ради з питань 
агропромислового розвитку, 
екології та використання 
природних ресурсів та 
документи до них

20 лютого 
2013 -

20 листопада 
2015

133



1 2 3 4 5
323 Протоколи №№ 12-17 

засідань постійної комісії 
районної ради з питань 
місцевого самоврядування, 
регламенту, депутатської 
діяльності, етики, гласності, 
засобів масової інформації і 
комунальної власності та 
документи до них

12 лютого - 
16 грудня 

2013
114

324 Розпорядження № № 2-56, 
58-85, 87-88, 90-98 голови 
районної ради з основної 
діяльності

04 січня - 
27 грудня 

2013
162

325

'

Реєстраційний журнал 
розпоряджень голови 
районної ради з основної 
діяльності

02 січня - 
27 грудня 

2013
10

326 Штатний розпис та переліки 
змін до нього 2013 25

327 Річний кошторис прибутків і 
видатків та розрахунки до 
нього 2013 137

328 Річні бухгалтерські звіти з 
додатками і пояснювальними 
записками 2013 35

Документи за даний рік 
дивись у розділі за 2010 рік 
№№ 282 за 2011 рік №№ 293 
за 2012 рік № 306

2014 рік

329 Протокол засідання 
позачергової двадцять другої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
22/1-22/10 та документи до 
нього, т. 1

22 січня - 
03 лютого 

2014
162



1 2 3 4 5
330 Рішення №№ 22/11-22/20 та 

документи до них, т. 2
03 лютого 

2014 190

331 Протокол засідання 
позачергової двадцять третьої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
23/1-23/7 та документи до 
нього

18 лютого 
2014 86

332 Протокол засідання 
позачергової двадцять 
четвертої сесії районної ради 
VI скликання, рішення №№ 
24/1-24/5 та документи до 
нього

20 березня 
2014 41

333

'

Протокол засідання двадцять 
п’ятої сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
25/1-25/15 та документи до 
нього

22 квітня 
2014 141

334 протокол засідання двадцять 
шостої сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
26/1-26/19 та документи до 
нього

08 серпня 
2014 113

335 Протокол засідання 
позачергової двадцять сьомої 
сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
27/1-27/14 та документи до 
нього

17 вересня 
2014 76

336 Протокол засідання 
позачергової двадцять 
восьмої сесії районної ради 
VI скликання, 
рішення№№28/1-28/21 та 
документи до нього

17 жовтня 
2014 147

337 Протокол засідання двадцять 
дев’ятої сесії районної ради 
VI скликання, рішення №№ 
29/1-29/23 та документи до 
нього

10 грудня 
2014 138



1 2 3 4 5
338 Протоколи № № 22-29 

засідань постійної комісії 
районної ради з питань 
бюджету і фінансів, 
економічного і соціального 
розвитку району та 
документи до них

31 січня - 
10 грудня 

2014
206

339 Розпорядження №№ 1-69 
голови районної ради з 
основної діяльності

08 січня - 
26 грудня 

2014
152

340

• ^

Реєстраційний журнал 
розпоряджень голови 
районної ради з основної 
діяльності

08 січня -  
26 грудня 

2014
8

341 Штатний розпис та переліки 
змін до нього 2014 28

342
*■

Річний кошторис прибутків і 
видатків та розрахунки до 
нього 2014 232

343 Річні бухгалтерські звіти з 
додатками і пояснювальними 
записками 2014 21

Документи за даний рік 
дивись у розділі за 2010 рік 
№№ 281 за 2011 рік № 292 за 
2012 рік № 305 за 2013 рік № 
321

2015 рік

344 Протокол засідання 
тридцятої сесії районної ради 
VI скликання, рішення №№ 
30/1-30/4 та документи до 
нього, т. 1

27 січня 
2015 218

345 Рішення №№ 30/5-30/30 та 
документи до них, т. 2

27 січня - 
03 лютого 

2015
170

346 Протокол засідання тридцять 
першої сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
31/1-31/27 та документи до 
нього

11 березня 
2015 206
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347 Протокол засідання тридцять 

другої сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
32/1-32/37 та документи до 
нього

20 травня 
2015 233

348 Протокол засідання тридцять 
третьої сесії районної ради VI 
скликання, рішення №№ 
33/1-33/15 та документи до 
нього

14 серпня 
2015 115

349 Протокол засідання 
позачергової тридцять 
четвертої сесії районної ради 
VI скликання, рішення №№ 
34/1-34/35 та документи до 
нього, т. 1

20 листопада 
-  18 грудня 

2015
244

350 Рішення №№ 34/36 -34/41 та 
документи до них, т. 2

18 грудня 
2015 211

351 Рішення №№ 34/42-34/53 та 
документи до них, т. 3 18 грудня 

2015 145

352 Протоколи №№ 30-34 
засідань постійної комісії 
районної ради з питань 
бюджету і фінансів, 
економічного і соціального 
розвитку району та 
документи до них

31 січня - 
18 грудня 

2015
217

353 Розпорядження №№ 1-57 
голови районної ради з 
основної діяльності

05 січня - 
28 грудня 

2015
96

354 Реєстраційний журнал 
розпоряджень голови 
районної ради з основної 
діяльності

05 січня - 
28 грудня 

2015
7

355 Штатний розпис та переліки 
змін до нього 2015 38
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356 Річний кошторис прибутків і 

видатків та розрахунки до 
нього 2015 265

357 Річні бухгалтерські звіти з 
додатками і пояснювальними 
записками 2015 33

До опису внесено 84 (вісімдесят чотири) справи з № 274 по № 357, у 
тому числі:
літерні номери________ ::_______ , пропущені номери________ :_________ .

Начальник відділу організаційного, 
юридичного та кадрового 
забезпечення

20 і q року

Заступник голови районної ради 
І,В 20 (9 року

Т. СУВОРОВА

О. ПЕРОВ

СХВАЛЕНО 
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ОЛ n j l d h u ^
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Передмова
до опису №1 (продовження) справ постійного зберігання 

Новоайдарської районної ради 
смт Новоайдар Новоайдарського району Луганської області

Попередня передмова до опису №1 (продовження) справ постійного 
зберігання Новоайдарської районної ради складена 03 листопада 2011 року і 
охоплює період діяльності районної ради за 2006-2010 роки.

Дану передмову до опису № 1 (продовження) справ Новоайдарської 
районної ради складено 26 квітня 2019 року, яка охоплює період діяльності за 
2010-2015 роки.

За цей період відбулися зміни в територіальному розподілі ради. На 
виконання Постанови Верховної Ради України «Про зміни в адміністративно- 
територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж 
Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області» від 
07.10.2014 р. №1692-VII, рішення Новоайдарської районної ради Луганської 
області шостого скликання від 17 жовтня 2014 року № 28/1 “Про включення до 
складу Новоайдарського району нових територій та населених пунктів». До 
Новоайдарського району були включені: місто Щастя, села Кримське, 
Причепилівка, Сокільники, Трьохізбенка, Кряківка, Оріхове-Донецьке, 
Лобачеве, Лопаскине Слов’яносербського району.

Змін в найменуванні ради не відбулося. Найменування фондоутворювача - 
Новоайдарська районна рада, смт. Новоайдар, Новоайдарського району. 
Луганської області.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє 
загальні інтереси територіальних громад міста, сіл, селища, в межах 
повноважень, визначених Конституцією України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих 
їй міською, селищною та сільськими радами.

Рада проводить свою роботу сесійно, сесія складається з пленарних 
засідань ради, а також засідань постійних комісій.

Постійні комісії ради утворюються радою і наділені повноваженнями в 
порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом 
ухвалення рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підлягають 
обов’язковому розгляду відповідними державними і громадськими
організаціями, органами самоорганізації населення, підприємствами,
установами і організаціями.



Районна рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради 
забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, 
аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, 
депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язку з територіальними 
громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовими 
особами місцевого самоврядування і виконує інші повноваження за рішенням 
ради.

У квітні 2019 року експертною комісією було проведено науково технічне 
упорядкування документів районної ради за 2010-2015 роки.

В результаті упорядкування було виявлено за 2010-2015 роки (шосте 
скликання) 84 справи постійного строку зберігання.

Під час проведення науково-технічної обробки було виявлено відсутність 
деяких документів районної ради за 2011 - 2013 роки. У період з 18 по 25 квітня 
2019 року було проведено службове розслідування, щодо втрачених документів 
Новоайдарської районної ради.

В ході проведення службового розслідування було встановлено, що за 
період роботи з 2010-2014 роки змінювався спеціаліст районної ради. Прийом- 
передача документів не здійснювалася належним чином. В зв’язку зі 
звільненням працівника відповідні документи були втрачені.

Тобто встановити знаходження документів за період 2011-2013 роки є 
неможливим, про що складено А кт '  службового розслідування, до якого 
увійщли відомості про втрачені документи, а саме: Протоколи №№ 7-21 
засідань постійної комісії з питань бюджету і фінансів, економічного і 
соціального розвитку району та документи до них.

Упорядкування документів проведено на підставі Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» та 
«переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних 
органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 
організацій, із зазначенням строків зберігання документів (Київ, 2012).

Слід зауважити, що на підставі Ухвали Новоайдарського районного суду 
від 25 травня 2016 року по справі № 41/1694/16-к, Протоколу тимчасового 
доступу до речей і документів від ЗО травня 2016 року в Новоайдарській 
районній раді були вилучені оригінали документів, а саме:

- Протокол другої сесії Новоайдарської районної ради шостого скликання 
від зо грудня 2010 року;



- Рішення № 2/28 від 30.12.2010 року «Про виключення квартир, що 
знаходяться у спільній власності територіальних громад району, з числа 
службових»;

- Протокол № З від 30.12.2010 року засідання постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту районної ради 
6 скликання;

- Протокол № З від 30.12.2010 року засідання постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики 
гласності, засобів масової інформації та комунальної власності;

- Протокол № 2 від 30.12.2010 засідання постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку, екології та використання природних ресурсів 
районної ради 6 скликання.

В матеріалах справ постійного строку зберігання, з яких були вилучені вище
зазначені документи знаходяться копії документів.

На упорядковані документи складено:
,-опис № 1 (продовження) справ постійного зберігання кількістю - 84 

справи за 2010-2015 роки з № 274 по № 357. До нього увійшли: протоколи сесій 
районної ради шостого скликання, розпорядження голови районної ради з 
основної діяльності, реєстраційні журнали розпоряджень голови з основної 
діяльності, документи постійних комісій районної ради, штатні розписи, річні 
кошториси прибутків і видатків, річні бухгалтерські звіти.

Під час розгляду опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання 
слід мати на увазі що:

- нумерація протоколів засідань постійної комісії з питань бюджету і 
фінансів, економічного і соціального розвитку району починається з № 6 так 
як протоколи засідань постійної комісії №№ 1-5 внесені до опису № 1 
(продовження) справ постійного зберігання за 2006-2010 роки.

- протоколи №№ 7-21 засідань постійної комісії з питань бюджету і 
фінансів, економічного і соціального розвитку району до опису не внесені, так 
як були втрачені через те, що попередній працівник при звільнені не передав 
за актом приймання-передавання.

- справи №№ 292, 356 перевищують нормативний обсяг більше ніж 250 
аркушів, але загальна товщина не перевищує 40 мм.

Опис складено за хронологічним принципом, де розділами є роки 
заведення документів у діловодстві. В розділах документи розміщені за їх 
цінністю та практичним значенням. Всі документи включені до опису за 
датами їх заведення в діловодстві. Скорочених слів в описі немає.



Документа постійного зберігання за період 2010-2015 роки в кількості 84 
справи підготовлені до передачі в архівний відділ Новоайдарської 
райдержадміністрації.

Ступень збереження документів задовільний.
Фізичний стан документів добрий.
Документи підшиті в тверді обкладинки, 1 прошиті, пронумеровані, є 

титульні листи, внутрішні описи, засвідчувальні написи.
На даний час Новоайдарська районна рада св эю діяльність продовжує.

л

Голова районної ради 
26 квітня 2019 року

В. МАКОГОН


