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«Організація роботи трудових архівів об’єднаних територіальних 
громад Красцопільського району»

Станом на сьогодні на території Краснопільського району створено дві 
об’єднані територіальні громади : Миро нільська сільська рада (ОТГ) (січень 
2017 року) та Краснопільська селищна рада (ОТГ) (квітень 2017 року), до 
яких відповідно ввійшло чотири та шість сільських рад (старостинських 
округів).

В процесі діяльності постало питання створення ф ’єднаних трудових 
архівів.

Рішенням тридцять перш ої сесії сьомого скликання Краснопільської 
селищ ної ради від 29 травня 2019 року № 625 ( за погодженням з постійною 
комісією селищної ради з соціально-гуманітарних питань, законності, 
депутатської діяльності та етики) селищна рада виріш ила передати трудові 
архіви Угроїдського, Самотоївського, Осоївського, Чернеччинського, 
Хмелівського старостинських округів до трудового архіву Краснопільської 
селищ ної ради.

Цим же рішенням затверджено Положення про трудовий архів 
Краснопільської селищної ради.

Виконавчим органом Краснопільської селищнрї ради, на який 
покладено повноваження з централізованого тимчасового зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, 
трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб- 
підприємців та інших архівних документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, є відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Краснопільської селищної ради.

Виконання обов'язків працівника трудового архіву покладено на 
спеціаліста відділу ЦНАП та спеціалістів відділів бухгалтерського обліку 
старостинських округів.

На зберіганні в трудовому архіві Краснопільської селищної ради 
знаходиться 2996 документів, в п ’яти старостинських округах — 3142 
документа.

Довідки про нарахування заробітної плати, підтвердження трудового 
стажу, копії документів про атестацію робочих місць, реорганізацію 
ліквідованих підприємств, а також архівні копії наказів про прийняття на 
роботу та звільнення надаються на запити до Краснопільського селищного 
голови та в.о. старости відповідних старостинських округів.



Спостерігається тенденція збільшення запитів д<р трудових архівів. 
Якщо в 2019 році Краснопільськіим трудовим архівом було виконано 377 
запитів, та за два місяці поточного [року - 105.

Якщо довідки з вищ евказаних питань в старостинських округах 
підписують в.о. старости, то при перевірках довідок Пенсійним ф ондом  акти 
звірок підписує голова Краснопільрької селищної ради.

На даний час готуються архівні документи трудових архівів в 
старостинських округах для подальшої передачі на зберігання до об’єднаного 
трудового архіву в Краснопільській селищній раді.

Виділено приміщення більше 25 кв.м., ведуться ремонті ррботи 
кімнати, завезені стелажі для збер|гання архівних документів.

М иропільська сільська рад^ (ОТТ) рішенням тридцять сьомої сесії 
сьомого скликання від 24 грудня 2019 року також створила трудовий архів 
М иропільської сільської ради та затвердила Положення г|ро трудовий архів.

Документи ліквідованих підприємств знаходяться відповідно до 
розподілу: в М иропільській сільській раді та Запсільському, Сіннівсь^ому, 
М алорибицькому старостинських! округах. Довідки надаються за місцем 
знаходження документів. Підписуються відповідно головою М иропільської 
сільської ради та в.о. старости старостинських округів.

В Миропільській сільській раді приміщення для зберігання документів 
трудових архівів вказаних старостинських округів не виділено.
В найближчий час не планується передання документів до об’єднаного 
трудового архіву М иропільської сільської ради.

Хочу зауважити, всі документи підприємств, установ, що ліквідуються, 
описи та акти приймання на зберігання документів |ю  трудрвих архівів 
проходять погодження з архівним відділом Крцснопіл^ської 
райдержадміністрації, постійно надається методична та практична допомога з 
даних питань.
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