
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI
ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

ННЯ Хч //

"iд,} 
i сtчня 2О22 року м. Обухiв

Про передавання документiв лiквiдованих
органiв мiсцевого самоврядування (сiльських рад)

Вiдповiдно до cTaTTi 31 Закону Украiни <Про Нацiональний архiвниЙ

фо"д та apxiBHi установи>, пункту 3 cTaTTi 8 Закону Украiни <Про

об'еднання територiальних громад), пункту 3 роздiлу XIV Закону Украiни
вiд 16.О4.2О20 J\b 5б2-IХ <Про внесення змiн до деяких законiв Украiни
щодо визначення територiй та адмiнiстративних центрiв територi€Llrьних

громад>, пiдпункту 4 пункту б Закону Украiни Ns 1009-IX uПро внесенНЯ

змiн до деяких законiв Украiни щодо впорядкування окремих ПиТанЬ

органiзацii та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i раЙОННИХ
державних адмiнiстрацiй>, <Правил органiзацii дiловодства та архiвНОГО

зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого
самоврядування, на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях>,
затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 18.06.2015 J\Ъ

1000/5, пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>

1. Щокументи постiйного зберiгання за описом Ns 3 погодженими Е,ПК

,Щержавного apxiBy Киiвськоi областi (погосподарськi книги, булинковi
книги, картотеки реестрацii/зняття з ресстрацii мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб, документи нотарiалъних Дiй,
земельно-кадастровi документи) передати старостам сiл Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади КиТвськоi областi для використання В

роботi а саме: с. Германiвка, с. Григорiвка, с. .Щерев'яна, с. ,Щеремезна, с.

.Щолина, с. Копачiв, с. Красне Перше, с. Красна Слобiдка, с. Мала
Вiльшанка, с. Перегонiвка, с. Перше Травня, с. CeMeHiBKa.
2. Передати старостам сiл ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноi громади
КиiвськоТ областi для використання в роботi а саме: с. Германiвка, с.

Григорiвка, с. ,,Щерев'ян&, с. ,.Щеремезно, с. ,Щолина, с. Копачiв, с. Красне
Перше, с. Красна Слобiдка, с. Мала Вiльшанка, с. Перегонiвка, с. Перше
Травня, с. CeMeHiBKa документи тимчасового зберiгання за описом Jф4.

З. Передати старостам сiл Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади
Киiвськоi областi для використання в роботi а саме: с. Германiвка, с.

Григорiвка, с. ,Щерев'яна, с. .Щеремезна, с. .Щолина, с. Копачiв, с. Красне



Перше, с. Красна Слобiдка, с. Мала Вiлъшанка, с. Перегонiвка, с. Перше
Травня, с. CeMeHiBKa документи проектно-технiчноi документацii За

описом J\b5.

4. Попередити старост сiл Обухiвськоi мiськоi територiальноi громади
Киiвськоi областi с. Германiвка, с. Григорiвка, с. ,Щерев'яна, с. ,,Щеремезна, с.

,.Щолина, с. Копачiв, с. Красне Перше, с. Красна Слобiдка, с. Мала
Вiльшанка, с. Перегонiвка, с. Перше Травня, с. CeMeHiBKa про
вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про Нацiональний архiвний

фо"д та apxiBHi установи.
5. .Щокументи з кадрових питань (особового складу), за описаМи Jф2-К З

кадрових питань (особового складу) погодженими ЕПК .Щержавного apxiBy
Киiвськоi областi, передати на зберiгання в аРхiвний вiддiл виконавчоГо
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi рали;

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
керуючого справами Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвсъкоТ мiськоI ради
BiKTopa РОГОЗУ.

Обухiвський мiськи Олександр ЛЕВЧЕ,НКО

Рогоза B.I.


