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Група № 45 

Урок № 36 

Тема уроку: Експертиза цінності документа. Правила передачі справ на зберігання. 

Мета уроку:  

 Навчальна – формувати навички проведення експертизи цінності документа на 

підприємстві, засвоїти правила передавання справ на зберігання до архіву. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню пізнавальних 

здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, розвиток уміння 

оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку:  

 Експертиза цінності документів - це вивчення документів на підставі критеріїв їх 

цінності з метою визначення термінів зберігання документів і відбору їх на постійне 

зберігання. 

Експертиза цінності документів проводиться на основі: 

  Чинного законодавства і правових актів РФ з архівної справи та 

документаційного забезпечення управління; 

  Переліків типових документів із зазначенням термінів їх зберігання, 

типових і зразкових номенклатур справ; 

  Нормативно-методичних документів Росархіву та органів управління 

архівною справою суб'єктів РФ в галузі архівної справи. 

Відбір електронних документів (далі - ЕД) і баз даних (далі - БД) на архівне 

зберігання здійснюється в результаті експертизи цінності ЕД і БД, яка проводиться 

експертною комісією (далі - ЕК) організації. 

На першому етапі експертизи ЕД і БД архівом спільно зі службою ДОП або 

службою, що відповідає за функціонування інформаційних технологій в організації, 

визначається перелік систем, тем і проектів, документи яких можуть мати цінність 



відповідно до загальних вимог експертизи. В рамках переліку проводиться відбір ЕД і БД 

на постійне та тимчасове зберігання; перелік затверджується ЕК організації. 

Експертиза ЕД і БД проводиться експертними службами у взаємозв'язку з 

традиційною документацією організації (застосовується в комплексі система критеріїв); 

визначаються значимість, повнота (завершеність) документа; автентичність документа; 

відсутність дублюючої інформації в документах, прийнятих на архівне зберігання. 

При прийомі ЕД і БД на зберігання в архів враховуються такі чинники: обмеження 

на прийом ЕД і БД; завершеність процесу створення ЕД і БД; вартість можливого 

переведення ЕД і БД в інший формат при прийомі в архів, наявність законодавчих актів, 

що перешкоджають передачі ЕД і БД, наявність необхідної супровідної документації; 

відповідність типу електронного устаткування різним режимам зберігання ЕД і БД; 

витрати на забезпечення зберігання. 

Експертиза цінності документів в організації проводиться: 

  В діловодстві при складанні номенклатур справ, в процесі формування справ і при 

підготовці справ до передачі в архів; 

 В архіві в процесі підготовки до передачі справ на постійне зберігання. 

Для організації та проведення роботи з експертизи цінності документів в 

організації наказом керівника організації створюється ЕК з числа найбільш 

кваліфікованих працівників у кількості не менше трьох осіб. До складу комісії в 

обов'язковому порядку включається керівник архіву або особа, відповідальна за архів. 

Головою ЕК призначається один з керівних працівників організації, що курирує 

питання діловодства та архіву. 

Основними завданнями ЕК є: 

  Організація та проведення експертизи цінності документів на стадії 

діловодства при складанні номенклатури справ і в процесі їх формування; 

  Організація та проведення експертизи цінності документів па стадії 

підготовки їх до передачі в архів організації; 

  Організація і проведення відбору та підготовки документів до передачі на 

постійне зберігання до державного та муніципальний архів. 

Основні функції ЕК наступні: 

 Організація щорічного відбору справ для зберігання та знищення; 

  Розгляд і винесення на затвердження і погодження експертно-перевірочної 

комісії архівної установи проектів номенклатур справ організації, описів справ постійного 

і тимчасового (понад 10 років) зберігання, у тому числі по особовому складу, актів про 

виділення до знищення справ, що не підлягають зберіганню; 



  Підготовка та винесення на розгляд експертно-перевірочної комісії архівної 

установи пропозицій про зміну термінів зберігання окремих категорій документів, 

встановлених переліками, і про визначення строків зберігання документів, не 

передбачених переліками; 

  Участь у підготовці та розгляді проектів нормативних та методичних 

документів з питань роботи з документами в організації. 

Відповідно до плану роботи і але міру необхідності ЕК проводять засідання, які 

протоколюються. Рішення ЕК набирають чинності після затвердження керівником 

організації. 

Експертиза цінності документів здійснюється щорічно працівниками служби ДОУ 

спільно з ЕК організації під методичним керівництвом архіву. 

При проведенні експертизи цінності документів в кадрових службах, як і в інших 

структурних підрозділах, здійснюється відбір справ постійного і тимчасового (понад 10 

років) зберігання для передачі в архів; відбір справ з тимчасовими термінами зберігання, 

що підлягають зберіганню в структурних підрозділах; виділення до знищення справ за 

попередні роки, терміни зберігання яких минули. 

При цьому одночасно перевіряється якість і повнота номенклатури справ 

організації, правильність визначення строків зберігання справ. 

Відбір документів постійного і тимчасового (понад 10 років) зберігання 

проводиться шляхом полистного перегляду справ. Не допускається відбір документів для 

зберігання і знищення тільки на підставі заголовків справ. 

Справи з позначкою "ЕПК" піддаються полистовому перегляду з метою визначення 

та виділення з їх складу документів, що підлягають постійному зберіганню. 

Справи з позначкою "ЕПК", які містять документи постійного зберігання, 

підлягають переформовування. Виділені з їх складу документи постійного зберігання 

приєднуються до однорідних справах або формуються в самостійні справи. 

Терміни зберігання справ, що містять документи, що залишилися тимчасового 

зберігання, визначаються за переліком документів із зазначенням термінів їх зберігання 

або за номенклатурою справ організації. 

Підшивка знову сформованих справ здійснюється лише після завершення 

експертизи цінності документів. 

Архів проводить експертизу цінності документів при відборі їх на постійне 

зберігання під методичним керівництвом відповідного державного або муніципального 

архіву. 



Підготовка електронних документів до передачі в архів організації складається 

з наступних етапів: 

 Перевірка фізичного стану машинних носіїв, призначених для передачі в архів; 

 Запис ЕД на машинні носії; 

 Перевірка якості запису; 

 Опис ЕД; 

 Проставлення архівних шифрів на одиницях зберігання (на футлярах) відповідно 

до архівним описом (описами) ЕД постійного зберігання і їм особовому складу; 

 Підготовка комплекту супровідної документації. 

За результатами експертизи цінності документів в організації складаються описи 

справ постійного тимчасового (понад 10 років) зберігання та з особового складу, а також 

акти про виділення і знищення справ, що не підлягають зберіганню. 

В архіві організації залежно від складу і обсягу ЕД, віднесених до складу 

Архівного фонду України, складаються архівні описи на ЕД постійного зберігання та з 

особового складу. 

Експертно-перевірочна комісія архівної установи стверджує опису па справи 

постійного зберігання та погоджує опису на справи з особового складу. 

Зазначені описи і акти розглядаються на засіданні ЕК організації одночасно. 

Схвалені ЕК акти і опису затверджуються керівником організації тільки після 

затвердження експертно-перевірочною комісією архівної установи описів для постійного 

зберігання; після цього організація має право знищувати справи, включені в ці акти. 

Справи включаються в акт, якщо передбачений для них строк зберігання 

закінчився до 1 січня року, в якому складено акт. Наприклад, закінчені справи з трирічним 

терміном зберігання в 2017 р можуть бути включені в акт, який буде складений не раніше 

1 січня 2021 р 

Акт про виділення до знищення справ, що не підлягають зберіганню, складається 

на справи всієї організації. Якщо в акті вказані справи кількох підрозділів, то назва 

кожного з них вказується перед групою заголовків справ цього підрозділу. Заголовки 

однорідних справ, відібраних до знищення, вносяться в акт під загальним заголовком із 

зазначенням кількості справ, віднесених до цієї групи. 

Архівні установи перевіряють правильність відбору справ на постійне зберігання і 

при необхідності мають право вимагати включити в опис справ постійного зберігання 

справи, відібрані на тимчасове зберігання або до знищення. 



Справи, що підлягають знищенню, передаються на переробку (утилізацію). 

Передача справ оформляється приймально накладної, в якій зазначаються дата передачі, 

кількість здаваних справ і вага паперової макулатури. 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Що таке експертиза цінності документа? 

 Де проводиться ЕЦ документів ? 

 Які завдання ЕК? 

 Які функції ЕК?  

 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 

 

 

 

 


