Додаток 2
до наказу Мар1упольського
державного ушверситету

ПОЛОЖЕНИЯ
про експертну K O M icilO Мар1упольського державного ушверситету
1.
Вщповщно до Закону Укра'ши «Про нащональний арх1вний фонд та apxiBHi
установи» та Порядку утворення та д1яльност1 комюш з проведения експертизи цшностт
докуменпв, затвердженого постановою Кабшету M iH icT piB Украши вщ 8 серпня 2007 року
№1004 «Про проведения експертизи цшносп документе», у Мa p i упольському державному
ушверситета утворюеться експертна комю1я (дал1 - ЕК) для оргашзаци i проведения
експертизи цшностт докуменлв, що утворилися в дшоводств1 ушверситету та подання
результат!в експертизи цшност1 документ!в на розгляд ЕК арх1вного вщдшу мюько! ради.
2. ЕК е постшно д1ючим органом ушверситету.
3. У сво*1й д1яльностт ЕК керуеться Конститущею i законами Укра'ши, актами
Президента Укра'ши, Кабшету M iH icTpiB Укра'ши, нормативно-правовими актами
Мшютерства юстици Украши та шшими нормативно-правовими актами, а також
положениям про ЕК, затвердженим на шдстав1 Типового положения про експертну комюно
державного органу, органу мюцевого самоврядування, державного i комунального
пщприемства, установи та оргашзаци, затвердженого наказом Мшютерства юстици Украши
вщ 19.06.2013 №1227/5 (i3 змшами).
4. До складу ЕК, який затверджуеться ректором ушверситету, входять кер1вники
структурних пщроздЫв ушверситету, вщповщальш за ведения дшоводства та a p x iB H O i
справи, а також представники ЕК ap x iB H o ro вщдшу мюько! ради (за згодою).
Головою ЕК призиачаеться перший проректор ушверситету, а секретарем - завщувач
арх1вним вщдшом.
5. Секретар ЕК за р1шенням голови забезпечуе скликання засщань K O M icii', складае
протоколи, доводить до вщома структурних пщроздипв ушверситету та окремих oci6
р1шення K O M icii, здШснюе облж i звггають про проведеиу роботу, веде документацпо ЕК та
забезпечуе и збереженють.
6. ЕК працюе вщповщно до p in n o r o плану, який затверджуе ректор ушверситету, i
зв1туе перед ним про проведену роботу.
7. Завданнями ЕК ушверситету е оргашзашя та проведения, спшьно з вщдшом
канцеляри та арх1вним вщдшом, експертизи цшносп докуменпв, що утворилися в
дшоводств1 ушверситету, розгляд питань про долучення до арх1вних документтв
спростування недостов1рних вщомостей про особу, що мютяться в таких документах.
8. ЕК ушверситету приймае р1 шення про схвалення i подання до ЕК ap x iB H o ro вщдшу
мюько! ради:
- опиав справ постшного збернання, внесених до Нащонального ap x iB H o ro Фонду
(дал1 НАФ);
- опиав справ з кадрових питань (особового складу);
- номенклатури справ;
- шструкци з дшоводства;
- положения про вщдш канцеляри, арх1вний вщдш та ЕК;

- акти про вилучення для знищення докуменпв, не внесених до НАФ;
- акти про вилучення докуменпв з НАФ;
- акти про невиправш пошкодження докуменпв НАФ.
9. Для виконання покладених на ЕК завдань ш надаеться право:
- контролюватн дотримання структурними шдроздшами ушверситету, окремими
пращвниками, вщповщальними за оргашзацно докуменпв у дшоводств^ установлених вимог
щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цшносп докуменпв,
упорядкування та оформления докуменпв;
- вимагати вщ структурних шдроздинв ушверситету розшуку вщсутшх докуменпв
НАФ, докуменпв тривалого зберпання, у тому числ1 докуменпв з кадрових питань
(особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих докуменпв;
- одержувати вщ структурних пщроздшв ушверситету вщомосп та пропозици,
необхщш для проведения експертизи цшносп докуменпв;
- визначати строки зберпання докуменпв, що не передбачеш типовими та галузевими
перелжами вщцв докуменпв i3 зазначенням строюв ix зберйаиня, та погоджувати ix з ЕК
a p x i B H o r o вщдшу M ic b K o i ради;
- заслуховувати на c b o 'i x заеданиях кер1вниюв структурних пщроздшв ушверситету
про стан пщготовки докуменпв до a p x iB H o ro зберйання i забезпечення збереженосп
докуменпв, про причини втрати докуменпв;
- заирошувати на засщання як консультанпв та експерт1в фах1 вц1в структурних
п1дрозд1л1в ун1верситету, а в раз1 необх1дност1 прац1вник1в apxiBHoro в!дд1лу MicbKoi ради;
- 1нформувати кер1вництво M ic b K o i ради з питань, що входять до компетенцп ЕК.
10. Засщання ЕК проводиться не рщше шж один раз на piK i вважаеться
правоможними, якщо на ньому присутш не менше як дв1 третини складу и член1в.
11. Ршення ЕК приймаеться бшышстю голос1в член1в KOMicii, присутн1х на зас1даннл.
оформлюеться протоколом, який шдписують голова (у p a s i його в1дсутност1 - заступник) i
секретар KOMicii, та набирае чинност1 з моменту затвердження протоколу засщання ЕК
ректором ушверситету.
12. У раз1 вщмови ректора ушверситету затвердити протокол засщання ЕК й голова
може звернутися 3i скаргою до Центрально'! експертно-перев1рно'1 KOMicii Державно'1 apxiB H oi
служби.
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Додаток 3
до наказу Мар1упольського
державного ушверситету

СКЛАД
експертно1 K O M icii Мар1упольського державного ушверситету
голова комки
секретар

- Булатова О.В., перший проректор
- Рябушка Л.В., завщувач apxiBHoro вщдшу

ч л е н и KOMicii':

- Василькова G.B., начальник вщщлу кадр!в
- Качикова Е.В., головний спешалют MicbKoro apxiBy
- Дощнс A.M., головний бухгалтер
- 3iMiHa М.В., начальник навчального вщдшу
- Батичко ГЛ., завщувач кафедри культурологи та шформацшно1
д1яльноста, директор Центру шслядипломно! освгги та
шдвищення квашфйсацп
- Степанченко О.С., начальник юридичного вщдшу
- TiTOBa Д .В ., завщ увач вщ д ш у канцеляри
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