ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКСПЕРТНОПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У своїй роботі експертно-перевірна комісія (далі–ЕПК) державного архіву
області керується Методичними рекомендаціями по організації роботи та
ведення облікової документації експертно-перевірної комісії державного
архіву, схвалених на засіданні Нормативно-методичної комісії Держкомархіву
України 18.05.2010 року, протокол № 1.
Інформуємо, що згідно Методичних рекомендацій документи, які
подаються на розгляд ЕПК, надсилаються до державного архіву області разом
із супровідним листом, підписаним керівником підприємства, установи,
організації (далі –організації) та зареєстрованим у відповідному порядку,
протоколом експертної комісії (далі – ЕК), затвердженим керівником
організації.
Секретар ЕПК:
• здійснює приймання та реєстрацію отриманих документів;
• перевіряє наявність усіх документів і їх комплектність, правильність
оформлення. У разі виявлення нестачі необхідної кількості примірників
документів і неналежним чином оформлених, без протоколів ЕК, без
супровідних листів, секретар ЕПК може відмовити у їх реєстрації;
• передає зареєстровані документи членам ЕПК у день їх надходження або
наступного робочого дня;
• готує проект порядку денного засідання ЕПК.
Експерти складають на розглянуті документи експертні висновки та подають
секретарю ЕПК не пізніше, ніж за 5 днів до засідання ЕПК. Проект порядку
денного засідання ЕПК з урахуванням внесених пропозицій не пізніше, ніж
за 5 днів до засідання погоджується головою ЕПК.
Приймання документів на ЕПК від підприємств, установ, організацій та
архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад проводяться секретарем
ЕПК у вівторок з 09.00 до 12.00; та з 13.00 до 16.30 год., та у четвер з 09.00 до
12.00; та з 13.00 до 16.30 год. у кабінеті № 25. Документи подаються не пізніше
ніж за 5 днів до засідання ЕПК.
Повернення документів здійснюється секретарем ЕПК протягом двох
наступних робочих днів після засідання ЕПК.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ
засідань експертно-перевірної комісії
державного архіву Івано-Франківської області
на 2013 рік
25 січня (п'ятниця)
22 лютого (п'ятниця)
29 березня (п'ятниця)
26 квітня (п'ятниця)
31 травня (п'ятниця)
27 червня (четвер)

26 липня (п'ятниця)
30 серпня (п'ятниця)
27 вересня (п'ятниця)
25 жовтня (п'ятниця)
29 листопада (п'ятниця)
27 грудня (п'ятниця)

Засідання ЕПК держархіву області проводяться в кабінеті № 25.

