
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Х сесії міської ради VIII скликання 

____________2021 року №____                             ПРОЄКТ 

м.Шепетівка 
 

Про прийняття фондів, що перебувають на 

централізованому зберіганні районного 

трудового архіву Шепетівської районної ради, на 

централізоване зберігання до відділу трудового 

архіву апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету  

 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 29,31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

враховуючи рішення Шепетівської  районної ради від 12 лютого 2021 року №19/5-2021 «Про 

безоплатну передачу матеріалів  архівних справ Шепетівського районного трудового архіву із 

спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району Хмельницької 

області до комунальної власності територіальної громади міста Шепетівки»,  міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти з централізованого зберігання районного трудового архіву Шепетівської 

районної ради  на централізоване зберігання до відділу трудового архіву апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету архівні фонди ліквідованих 

підприємств, установ, організацій, що здійснювали свою діяльність на території населених 

пунктів Шепетівської міської  територіальної громади. 

2. Прийняти з централізованого зберігання районного трудового архіву Шепетівської 

районної ради  на централізоване зберігання до  відділу трудового архіву апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету архівні фонди ліквідованих 

підприємств, установ, організацій, що здійснювали свою діяльність на території населених 

пунктів Грицівської селищної та Ленковецької, Судилківської, Михайлюцької  сільських 

територіальних громад, за умови: 

- ухвалення рішень Грицівською селищною та Ленковецькою, Судилківською, 

Михайлюцькою сільськими радами щодо надання згоди на передачу вищевказаних архівних 

фондів до трудового архіву апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету; 

- передачі Грицівською селищною та Ленковецькою, Судилківською, Михайлюцькою 

сільськими радами необхідних коштів до бюджету Шепетівської міської  територіальної 

громади для забезпечення отримання мешканцями Грицівської селищної та Ленковецької, 



Судилківської, Михайлюцької сільських територіальних громад необхідних послуг в архівній 

справі. 

3. Приймання-передачу архівних фондів, зазначених у п.1 цього рішення здійснити у 

строк до 01 липня 2021 року. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Шепетівської міської  ради Н.Білас. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 

діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (М. Бондарєв). 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 


