
s
НоБоайдарский райком 
профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
пгт.Новоайдар 
Ново айдарекого района 
Луганской области

ФОНД №___

Опись №1 /продолжение/ 
дел постоянного хранения

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Нов оайд^с кого 
la профсоюза работников 

шшленвюго комплекса
В.Г.Мелехин.
___  2005 года.

з а  1 9 9 5 - 2 0 0 1 г о д ы . •

М ! И н д е к с ! З а г о л о в о к  д е л а ! Крайние ІКоличес  т - 1Примеча-
п п ( д е л а  1 / т о м а , ч а с т и / ,д а т ы , в о  л и с т о в , н и е  • •

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

1995 год

95. Протокол 3-й районной Ц  февраля 
отчетно-выборной конферен- I I  февраля 
ции райкома профсоюза.'

36

96. Протоколы заседаний пое- I января 
зидиума райкома проф-’ 31 декабря 
союза.

6

97. Годовой финансовый отчет 
об исполнении профсоюзного 
бюдже та за 1995 год.

83

98. Годовой финансовый отчет 
об исполнении государствен
ного социального страхования 
за 1995 год.

45

99. Годовой финансовй отчет 
об исполнении сметы 
централизованного союзного 
фонда социального страхо
вания колхозников за 
1995 год.

32

100.
101.

102.

1996 год
Протоколы заседаний прези
диума райкома профсоюза.
Годовой финансовый отчет 
об исполнении профсоюзного 
бюджета за 1996 год.
Годовой финансовый отчет 
об исполнении фонда госу
дарственного социального 
страхования за 1996 год.

I января 
31 декабря

120

30



I! 2

ЮЗ. ГЬдовой финансовый отчет 
по исполнению сметы 
централизованного союз- 
ю го фонда.социального 
страхования колхозников 
за 1996 год.

19

104.

105.

Юб.

107.

108.

109.

НО.

I I I .

112.
И З.

1997 год

Ледовой финансовый отчет 
об исполнении профсоюз
ного бюджета за 1997 год.
Родовой финансовый отчет 
об исполнении сметы фонда 
государственного социаль
ного страхования за 
1997 год.
Ледовой финансовый, отчет 
по исполнению сметы 
централизованного союзного 
фонда социального страхо
вания колхозников за 
1997 год.

1998 год

Протоколы заседаний прези
диума райкома профсоюза.
Статистический отчет по 
всем разделам профсобзюй 
работы за 1998 год.
Ледовой финансовый отчет 
об исполнении профсоюзного 
бюджета за  1998 год.
родовой финансовый отчет 
об исполнении бюджета 
фонда государственного 
социального страхования 
за 1998 год.
Ледовой финансовый отчет об 
исполнении бюджета центра
лизованного фонда социаль
ного страхования колхозни
ков за 1998 год.

1999 год
Протокол пленума районной 
профсоюзной организации.
Протокол пленума районной 
профсоюзной организации.

73

43

46

I января- 
31 декабря

31

78

84

33

9 февраля 3 

19 августа 17
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117.

118.

119.

120. 

Г2І.

122.
123.

124.

125.

\

Протоколы заседаний 
президиума райкома птюф- 
союза.
Статистический отчет по 
всем разделам профсоюзной 
работы за 1999 год.
Годовой 'финансовый отчет 
об исполнении поофсоюзного 
бюджета за 1999^год.

I января- 
31 декабря

2000 год.

Протоколы заседаний I  января-
президиума райкома профсо- 31 декабря 
юза .
Протокол ІУ районной 
отчетно-выборной конферен
ции райкома профсоюза.
Статистический отчет по 
всем разделам профсоюзной 
работы за 2000 год.
Годовой финансовый отчет 
об исполнении профсоюзного 
бюджета за  2000 год.
Годовой финансовый отчет 
об исполнении фюджета 
фонда социального страхо
вания -за 2000 год.,

2001 год

Протоколы заседаний 
президиумов райкома проф
союза.
Статистический отчет по 
всем разделам профсоюзной 
работы за 2001 год.
Годовой финансовый отчет 
об исполнении профсоюз
ного бюджета за  2001 год.
Годовой финансовый отчет 
об исполнении фонда соци
ального страхования за 
2001 год.

8 февраля

I января- 
31 декабря

21

22

48

I I

ІІ8

18

109

бб

14

21

42

ІІ5

В данную опись внесено 31/Тридцать одно/ дело с №95 ро №125. 
Опись составила:



'Главный бухгалтер 
райкома профсоюза

УТВЕРЖДЕНО:

С. П. Гречишкина. 

• ОДОБРЕНО:
Протокол ЭПК ^ - 
Государственного архива 
Лугано

"Протокол ЗК райісома 
' за работников 

шлейного

^Р 005 г.№
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Новоайдарська районна 
профспілкова організація 
працівників агропромислового 
комплексу 
смт. Новоайдар, 
Новоайдарського району, 
Луганської області

Опис №_____(продовження)
справ постійного зберігання 
за 2002-2006 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Новоайдарської 

профспілкової 
"■ працівників

іового комплексу 
^б.Г.Мельохін

код ЕДРПОУ 02662219

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи (тому, 
частини)

Останні
дати

справи
(тому,

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 

(томі, 
частині)

При
мітка

1 2 3 4 5 6
2002 рік

126 01/03 Зведений статистичний 
звіт по всім розділам 
профспілкової роботи
(Ф.№1,2)

2002 м

127 01/26 Річний звіт 3 питань 
охорони праці

2002
і

128 02/01 Протоколи засідань 
президії районної 
профспілкової організації

12 січня-13
вересня
2002

129 02/02 Протокол пленума 
районної профспілкової 
організації

12 січня 
2002

f 9

130 03/06 Штатний розпис та річний 
кошторис профспілкової 
організації з 
профспілкового бюджету, 
та додатки до них

2002 3



9<i

131 03/07 Річний фінансовий звіт 
про виконання кошторису 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації, та додатки до 
нього

2002
5^

2 0 0 3  р ік
132 01/03 Зведений статистичний 

звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(ф.№1,2)

01 січня-31
грудня
2003

133 01/26 Річний звіт 3 питань 
охорони праці

2003 і

134 02/01 Протоколи засідань 
президії районної 
профспілкової організації

03 січня-1
грудня
2003

135 02/02 Протоколи пленумів 
районної профспілкової 
організації

22 лютого- 
19 травня 
2003

//f

136 03/06 Штатний розпис та річний 
кошторис профспілкової 
організації з 
профспілкового бюджету, 
та додатки до них

01 січня-31
грудня
2003

3

137 03/07 Річний фінансовий звіт 
про виконання кошторису 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації, та додатки до 
нього

2003 15

2 0 0 4  р ік
138 01/03 Зведений статистичний 

звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(ф.№1,2)

2004 U)

139 01/26 Річний звіт 3 питань 
охорони праці

2004 у

140 02/01 Протоколи засідань 
президії районної 
профспілкової організації

14 квітня- 
10 грудня 
2004

И

141 02/02 Протоколи пленумів 
районної профспілкової 
організації

17 березня- 
14 грудня 
2004

ь

142 02/03 Протокол, стенограми 14 грудня Ch



'Л

' Л

конференції районної 
профспілкової організації

2004

143 03/06 Штатний розпис та річний 
кошторис профспілкової 
організації з 
профспілкового бюджету, 
та додатки до них

2004 //

144 03/07 Річний фінансовий звіт 
про виконання кошторису 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації, та додатки до 
нього

2004

2 0 0 5  р ік
144 01/03 Зведений статистичний 

звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(ф.№1,2)

2005 !9

146 01/26 Річний звіт 3 питань 
охорони праці

2005 і

147 02/01 Протоколи засідань 
президії районної 
профспілкової організації

16 серпня- 
26 грудня 
2005

f

148 02/02 Протокол пленума 
районної профспілкової 
організації

21 січня 
2005

f

149 03/06 Штатний розпис та річний 
кошторис профспілкової 
організації з 
профспілкового бюджету, 
та додатки до них

2005

150 03/07 Річний фінансовий звіт 
про виконання кошторису 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації, та додатки до 
нього

2005 hi
/

2 0 0 6  р ік
151 01/03 Зведений статистичний 

звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(ф.№1,2)

2006 JJO

152 01/26 Річний звіт 3 питань 
охорони праці

2006
/



н

153 02/01 Протоколи засідань 
президії районної 
профспілкової організації

18 січня-25 
грудня 
2006

‘і

154 02/02 Протокол пленума 
районної профспілкової 
організації

21 лютого 
2006

155 03/06 Штатний розпис та річний 
кошторис профспілкової 
організації з 
профспілкового бюджету, 
та додатки до них

2006
.1 ^

156 03/07 Річний фінансовий звіт 
про виконання кошторису 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації, та додатки до 
нього

2006

у цій розділ опису внесено і/ (_
літерні номери_______________
пропущені номери____________

_) справ з № ^ д о  № /^  у тому числі

Опис склала:

Відповідальний за архів: 
Головний бухгалтер районно] 
профспілкової організації

« 2009р.

засіМні^
apxW\

Л Д а її^ ^ ^ о ^ ас іг  •
.(тС- ^

С.П. Гречишкіна

В1І 2 0 0 р .

СХВАЛЕНО:
Протокол засідання ЕК 
Новоайдарської районної 
профспілкової організації 
працівників агропромислового 
комплексу
від « / 9 »  -ІО_____ 2009р /



/ й - f

Новоайдарська ращшна 
профспілкова організація 
працівників агропромислового 
комплексу 
смт. Новоайдар 
Новоайдарський район 
Луганська область

Фонд №_____
Опис № 1 (продовження)

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Г олова Новоайдарської 
районної профспілкової 

^нізації працівників
мислового комплексу 

В .Г.Мельохін
2012р

код ЕДРПОУ 02662219

справ постійного зберігання 
за 2007-2008 роки

№
з/п

Індекс
сп р ави

З аго л о во к  сп р ави  
(том у , части ни)

К рай н і 
д ати  сп р ави  

(том у, 
ч асти н и )

К іл ь к ість  
ар к у ш ів  у 

сп р ав і 
(том і, 

части н і)

П ри 
м ітк а

1 2 3 4 5 6
2 0 0 7  р ік

157 02/01 Протоколи №№ 1-12 
засідань президії районної 
профспілкової організації

20лютого 
2007- 

25грудня 
2007

18

158 02/02 Протокол №1 пленума 
районної профспілкової 
організації

5 лютого 
2007-

6

159 03/06 Штатний розпис та річний 
кошторис видатків 
профспілкової організації 
3 профспілкового бюджету 
та документи до них за 
2007рік

2007 19

160 01/26 Річний звіт ,, 3 питань 
охоррни праці за 2007рік

2007 1

161 01/03 Зведений статистичний 
звіт по всім розділам 
профспілкової роботи

2007 14



(ф. J|^l,2) за 2007рік
162 03/07 Річн}ій фінансовий звіт 

про риконання кошторису 
видатків профспілкового 
бюдзісету районної 
профспілкової організації 
та дркументи до нього за 
2007рік

2007 23

2 0 0 8  ріік
163 02/01 Протоколи №№ 1-19 

засідднь президії районної 
профспілкової організації

21 лютого 
2008- 

29грудня 
2008

42

164 02/02 Протокол №1 пленума 
райорної профспілкової 
організації

31березня 
2008 ^

ЗО

165 03/06 Шт^уний розпис та річний 
кошторис видатків 
профспілкової II організації 
3 профспілкового бюджету 
та додатки до них за 2008 
рік ,

2008 26

166 01/26 Річнрй звіт ,̂ з питань 
охоррни праці за 2008 рік

І

2008 1

167 01/03 Зведений статистичний 
звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(ф. J^l,2) за 20(̂ 8 рік

2008 14

168 03/07 Річцрй фінансовий звіт 
про риконання кошторису 
видатків профспілкового 
бюд;|сету І районної 
профспілкової організації, 
та дркументи до нього за 
2005 рік

2008 19

І

у  цій розділ опису внесено 12 (дванадцять) справ з № 157 до № 168 у
тому числі: літерні номери_______
пропущені номери



Опис склала:

Відповідальний за архів:
Головний бухгалтер районної , 
профспілкової організації

«_ХД_» и 2012р.

СХВАЛЕЛ0
Протокол іахїіданн^БЦК 
Державного архіі^.^Ч 
Лугансь^оШ Щ а | *  |

Ч комісія /іі ij 
від Щ Ш

СХВАЛЕНОТТ^л ‘ 
Протокол засідання ЕК 
архівного сектору РДА 
від « 'IS  » //■  № //

Т.О. Шаповалова

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
Новоайдарської районної 

офспілкової організації
иків агропромислового 

су
ог<і^ьти-^2 0 12р №  ^



Новоайдарська районна 
профспілкова організація 
працівників агропромислового 
комплексу
Новоайдарського району 
Луганської області

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Новоайдарської 
районної профспілкової організації 
працівників агропромислового 
комплексу д

Т.О. Шаповалова

20 ї ?-р.
(підпис)

t J  гМ л.

Фонд №_____
Опис № 1 (продовження)

справ постійного зберігання 
за 2009-2013 роки

№
з/п

Індекс
справи
(тому,

частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати 
справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 
(томі, 

частині)

Примітка

1 2 3 4 5
2009 рік

169 Протокол № 1 засідання президії 
районної профспілкової організації 25 березня 2009 зо

170 Протокол № 1 пленуму районної 
профспілкової організації 25 березня 2009 18

171
Протокол №1 стенограми 
конференцій районної 
профспілкової організації

27 листопада 2009 84

172 Штатний розпис районної 
профспілкової організації 2009 22

Річний фінансовий звіт про

173
виконання кошторисів 
профспілкового бюджету районної 
профспілкової організації та 
додатки до них

2009 20

174 Річний статистичний звіт з питань 2009
—

2
охорони праці

175
'

Зведений річний статистичний звіт 
по всім розділам профспілкової 
роботи (Ф. № 1,2)

2009 13

2010 рік 1

176
Протоколи №№ 1 -2 засідань 
президії районної профспілкової 
організації

24 березня -  
23 липня 2010 23



1 2 Г  3 “ 4 5 6
І

177 Протоколи № №  1 -2 пленумів 24 березня - 1 7районної профспілкової організації 18 червня 2010

178 Штатний розпис районної 
профспілкової організації 2010

і
Річний фінансовий звіт про 
виконання кошторисів

179 і профспілкового бюджету районної 
профспілкової організації та

2010 9

додатки до них
Зведений річний сгатистичний звіт 13180 ;

і
по всім розділам профспілкової 
роботи (Ф. № 1,2)

2010

і 2011 рік Г

181
І

Протоколи № №  3-4 засідань 
президії районної профспілкової 
організації

16 березня -  
27 березня 2011 18

182 1
І

Протокол №3 пленуму районної 
профспілкової організації 19 жовтня 2011 11

.

183 Штатний розпис районної 2011 79
профспілкової організації
Річний фінансовий звіт про 
виконання кошторисів

.......

184 профспілкового бюджету районної 2011 з о
профспілкової організації та
додатки до них

185 Річний статистичний звіт з питань 2011охорони праці Z

Зведений річний статистичний звіт 13186 по всім розділам профспілкової 
роботи (Ф. №  1,2)

2011

' 2012 рік

187 ;
і

Протоколи № №  1 - засідань 
президії районної профспілкової 
організації

18 квітня -  
04 червня 2012 38

188 : Протокол №4 пленуму районної 
профспілкової організації 18 квітня 2012 10

189 Штатний розпис районної 
профспілкової організації 2012 24

І Річний фінансовий звіт про 
виконання кошторисів 
профспілкового бюджету районної

І

190 профспілкової організації та 2012 37
додатки до них

■



191

1

192

193

194

195 I

196

„7 ^

2 3 4 5
Зведений річний статистичний звіт 
по всім розділам профспілкової 
роботи (Ф. № 1,2)

2012 3

2013 рік
Протоколи №№ 7-8- засідань 
президії районної профспілкової 
організації

29 березня -  
25 грудня 2013 121

Протоколи № 5- пленумів 
районної профспілкової організації 27 червня 2013 17

Штатний розпис районної 
профспілкової організації 2013 33

Річний фінансовий звіт про 
виконання кошторисів 
профспілкового бюджету районної 
профспілкової організації та 
додатки до них

2013 34

(річний статистичний звіт з питаньІ 2013 17охорони праці
Зведений річний статистичний звіт 
по всім розділам профспілкової 
роботи (Ф. № 1,2)

2013 14

У цей опис включено 29 (двадцять дев’ять) справ з № 169 по № 197 у тому 
числі;'
літерні номери:________________
пропущені номери;_____________

Відповідальний за архів 
Голова районної профспілки АПК 
■/cf 2017 р.

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання ЕК 
Новоайдарської районної 
профспілки працівників 
агропромислового комплексу 
від _____________№___

х.О. Шаповалова

НО
засідання ЕК 
відділу 

дміністрації
■ 0̂ . № J

СХВАЛЕн5^7'>>‘
■ /  *  ■

І ІротОкой засідання ЕПК 
Держаїзноф архіву
Лугайоькто^арті - 
від к і_ 5 _



ПЕРЕДМОВА
до опису справ Новоайдарської профспілкової організації 

працівників агропромислового комплексу 
см г. Новоандар Новоайдарського району Луганської області

Передмова до опису справ №1 охоплює період діяльності 
Новоайдарської профспілкової організації працівників агропромислового 
комплексу з 2009року по 2013 рік включно.

За період з 2009 року по 2013 рік змін в найменуванні, 
підпорядкованості, юридичному статусі, формі власності, правовій основі 
діяльності, задачах, функціях фондоутворювача не відбулося.

Новоайдарська профспілкова організація працівників
агропромислового комплексу підпорядкована обласній Луганській 
профспілковій організації працівників агропромислового комплексу. 
Місцезнаходження профспілки -  смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31, 
І Іовоайдарського району Луганської області.

Найменування фондоутворювача -  Новоайдарська профспілкова 
організація працівників агропромислового комплексу, смт. Новоайдар 
Новоайдарського району Луганської області.

' Профспілка у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства фінансів України, постановами обласної Луганської 
профспілкова організація працівників агропромислового комплексу.

^У грудні 2016 року було проведено упорядкування документів за 2009- 
2013 роки.

В наслідок упорядкування було виявлено 29 справ постійного 
зберігання за 2009-2013 роки.

Упорядкування документів проведено на підставі «Правил роботи 
архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій» та «Переліку типових документів, що 
утворюються в діяльності органів державної влади та .місцевою 
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням 
термінів зберігання документів» (Київ, 2012).

На упорядковані документи складено:
- опису №1 (продовження) справ постійного зберігання у кількості 29 справ 
за 2009-2013 роки з № 169 по № 197 до нього увійшли: протокол засідання 
президії районної профспілкової організації; протокол пленуму районної 
профспілкової організації; протокол стенограми конференцій районно' 
профспілкової організації; штатний розпис районної профспілкової 
організації; річний фінансовий звіт про виконання кошторисів 
профспілкового бюджету районної профспілкової організації та додатки до 
них; річний статистичний звіт з питань охорони праці; зведений річний 
статистичний звіт по всім розділам профспілкової роботи (Ф. № 1,2).

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 описів по 
датам їх заведення в діловодстві. Скорочених слів в описах немає.



Документи постійного зберігання за період 2009 -2013 роки в 
кількості 29 справ підготовлені до передачі в архівний відділ Новоайдарської 
рай держад м і н істрації.

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

титульні листи, внутрішні описи, засвідчувані написи.
На даний час Новоайдарська профспілкова організація працівників 

агропромислового комплексу свою діяльність продовжує.

Голова Новоайдарської районної 
профспілкової організації працівників 
агропромислового комплексу

Д і, e J г м л  2017 рік

Т.О. Шаповалова



Новоайдарська районна 
профспілкова організація 
працівників агропромислового 
комплексу
Новоайдарського району 
Луганської області

Фонд №

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Новоайдарської 
районної профспілкової організації 

ф  агропромислового
■ 'М^нг КОМ п л

Т. ШАПОВАЛОВА

2оддр.

Опис№1 (продовження)

справ постійного зберігання 
за 2014-2015 роки

Індекс
№ справи „ . .
з/п (тому Заголовок справи (тому, частини)

частини)

Крайні дати 
справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 
(томі, 

частині)

Примітка

2014 рік

198

199

Протокол № 10 засідання 
президії районної 
(профспілкової організації

Протокол № 6 пленуму 
районної профспілкової 
організації

27 березня 2014 41

10 лютого 2014 38

200 

20 Г

Штатний розпис

Річний фінансовий звіт про 
виконання кошторисів 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації та додатки до них

2014

2014

33

33

202 Зведений річний статистичний 
звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(Ф. № 1,2)

2014 13



2015 рік

203 Протоколи №№ 11 засідань 
президії районної 
профспілкової організації

10 квітня 2015 38

204

205

Штатний розпис

Річний фінансовий звіт про 
виконання кошторисів 
профспілкового бюджету 
районної профспілкової 
організації та додатки до них

2015

2015

33

32

206 Зведений річний статистичний 
звіт по всім розділам 
профспілкової роботи 
(Ф. № 1,2)

2015 10

У цей опис включено 9 (дев’ять) справ з № 198 по № 206 у тому числі:
літерні номери:________ -_______
пропущені номери:_____ -_______

Відповідальний за архів 
Голова районної профспілки ЛПК 
<1 с " f* 2018 р.

СХВАЛЕНО.,
1 Іротокол^заеі)5^ня ЕК 
НовоайдарськфІ районної
лрофспілки прадівників

Л \  -СУ /S ’/агропромисл0.в0го комплексу 
від 4Lg,. № jC

Т. ШАПОВАЛОВА

Ц Ю
засідання ЕК 
ідділу

)жмміністрації 
від

СХВАЛЕНО 
Протокол 3^^^^"  ̂
Державног̂ "̂  
Луганської! 
від й/ О і



ПЕРЕДМОВА
до опису справ №1 Новоайдарської профспілкової організації 

працівників агропромислового комплексу 
смт. Новоайдар Новоайдарського району Луганської області

Передмова до опису справ №1 охоплює період діяльності 
Новоайдарської профспілкової організації працівників агропромислового 
комплексу з 2014 року по 2015 рік включно.

За період з 2014 року по 2015 рік змін в найменуванні, юридичному 
статусі, формі власності, правовій основі діяльності, задачах, функціях 
фондоутворювача не відбулося.

Новоайдарська районна профспілкова організація працівників 
агропромислового комплексу підпорядкована обласній Луганській 
профспілковій організації працівників агропромислового комплексу. 
Місцезнаходження профспілки -  смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31, 
Новоайдарського району Луганської області.

Найменування фондоутворювача -  Новоайдарська профспілкова 
організація працівників агропромислового комплексу, смт. Новоайдар 
Новоайдарського району Луганської області.

Профспілка у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства фінансів України, постановами обласної Луганської 
профспілкова організація працівників агропромислового комплексу.

У'СІчні 2019 року було проведено упорядкування документів за 2014- 
2015 роки.

В наслідок упорядкування було виявлено 317 одиниць зберігання за 
2014-2015 роки, з них:

- постійного зберігання - 9 справ;
Упорядкування документів проведено на підставі «Правил роботи 

архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій» та «Переліку типових документів, що 
утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням 
термінів зберігання документів» (Київ, 2012).

На упорядковані документи складено:
- опису №1 (продовження) справ постійного зберігання у кількості 9 справ 
за 2014-2015 роки з № 198 по № 206 до нього увійшли: протокол засідання 
президії районної профспілкової організації; протокол пленуму районної 
профспілкової організації; штатний розпис районної профспілкової 
організації; річний фінансовий звіт про виконання кошторисів 
профспілкового бюджету районної профспілкової організації та додатки до 
них; зведений річний статистичний звіт по всім розділам профспілкової 
роботи (Ф. № 1,2).

Документи постійного зберігання за період 2014-2015 роки в кількості 
9 справ підготовлені до передачі в архівний відділ Новоайдарської 
райдержадміністрації.



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

титульні листи, внутрішні описи, засвідчувані написи.
На даний час Новоайдарська районна профспілкова організація 

працівників агропромислового комплексу свою діяльність продовжує.

Голова Новоайдарської районної 
профспілкової організації працівників 
агропромислового комплексу Т. ШАПОВАЛОВА

А Я  2018 рік


