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1. Призначення та сфера використання 

1.1. Положення про архівний підрозділ (далі – архів), Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – це основний 

нормативний документ, у якому регламентується призначення і місце архіву в 

університеті, його структура, основні функції і завдання, визначається порядок 

функціонування даного структурного підрозділу університету. 

1.2. Введення даного Положення в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. Даним документом повинен керуватися персонал архіву в процесі 

виконання своїх обов’язків.  

1.3. Зміст Положення не суперечить державним та галузевим стандартам, 

нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління 

структурним підрозділом вищого навчального закладу. Його розробка 

здійснювалась з урахуванням вимог ДПСЯ Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

1.4. У разі виникнення необхідності, Положення підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін готує завідувач архіву. Оформлення змін і перегляд 

Положення здійснює начальник відділу забезпечення якості діяльності. Затверджує 

Положення і зміни до нього ректор. 

1.5. Дане Положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в Положенні принципи управління архівом розроблені відповідно 

до: 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності»; 

• Закону України «Про вищу освіту» – 01.07.14 № 1556-VII; 

• Наказу № 1000/5 від 18.06.2015 Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях»; 

• Єдиної державної системи документації; 

• Кодексу законів про працю; 

• Правил Головного архівного управління з документації управлінської 

діяльності і роботи архівних установ; 

• Типового положення про архівний підрозділ; 

• Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2016 р.; 

• Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р.; 

• Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

• Наказів, розпоряджень ректора університету. 
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3. Скорочення 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі». 

ДПСЯ – документи і процедури системи якості, розроблені відповідно до 
вимог системи стандартизації України та системи якості ПУЕТ.  
 

4. Мета і завдання 

4.1. Метою розробки даного Положення є встановлення єдиного порядку 

роботи тимчасового та довгострокового зберігання документів, що накопичилися у 

процесі їх використання в службових, наукових та інших цілях, а також для захисту 

прав і законних інтересів працівників, студентів і випускників ПУЕТ. 

4.2. Завдання Положення: 

- забезпечення централізованого зберігання документів, систематизація та 

ведення їх обліку;  

- додержання законодавства про національний архівний фонд та архівні 

установи. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Усю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання 

покладених на архів завдань і функцій несе завідувач архіву. 

5.2. У своїй роботі завідувач архіву керується посадовими інструкціями.  

 

6. Загальні положення 

6.1. Архів є самостійним структурним підрозділом університету та 

підпорядковується безпосередньо ректору. 

6.2. Архів працює відповідно до плану роботи, який затверджує ректор і 

звітує перед ним про проведену роботу. У своїй діяльності архів керується чинним 

законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами 

документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, 

розпорядженнями ректора та цим Положенням. 

6.3. Завідувач архіву призначається на посаду і звільняється наказом ректора 

згідно з чинним законодавством. На посаду завідувача архіву призначається особа з 

вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки 

6.4. Структуру і штат архіву затверджує ректор.  

6.5. Архів має печатку із зазначенням своєї назви та назви університету, 

необхідну для роботи. 

6.6. Завідувач архіву ознайомлюється з даним положенням при прийнятті на 

роботу і керуються ним з урахуванням вимог посадової інструкції. 

6.7. Зміни до даного положення можуть вноситися при зміні організаційної 

структури університету і за необхідності поліпшити роботу підрозділу. 
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7. Функції архівного підрозділу 

7.1. Архів університету виконує такі функції: 

– приймання від кафедр і структурних підрозділів університету та 

зберігання архівних документів тривалого зберігання (понад 10 років) й з особового 

складу, які розміщені на різних видах матеріальних носіїв інформації; 

– документи тимчасового зберігання (до 10 років включно), які можуть 

передаватися в архів за рішенням ректору університету; 

– контроль разом із канцелярією стану зберігання та правильності 

оформлення документів на кафедрах і в структурних підрозділах університету; 

– участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ 

університету, перевірка відповідності формування документів у справи згідно із 

затвердженою номенклатурою; 

– ведення державного обліку документів Національного архівного фонду 

та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Наказом 

№ 1000/5 від 18.06.2015 Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил 

організації діловодства та архівного зберігання у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (далі – 

Правила); 

– проведення попередньої експертизи цінності документів, що 

знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії 

університету проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого 

зберігання (понад 10 років), описів справ з особового складу та актів про вилучення 

для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; 

– створення та вдосконалення комп’ютерної бази даних архівних 

документів; 

– організація користування архівними документами, надання архівних 

довідок, копій, витягів із документів юридичним і фізичним особам відповідно до 

Правил; 

– підготовка та передавання документів Національного архівного фонду 

до Державного архіву Полтавської області; 

– участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників 

університету, які відповідають за роботу з документами. 

7.2. Для виконання своїх функцій архів взаємодіє: 

– із кафедрами та структурними підрозділами університету щодо 

передавання та зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством; 

– повертає кафедрам і структурним підрозділам на доопрацювання 

документи, оформлені з порушенням установлених вимог; 

– дає кафедрам і структурним підрозділам університету рекомендації з 

питань, що входять до компетенції архіву; 

– отримає від кафедр і структурних підрозділів університету відомості, 

необхідні для роботи; 

– інформує  ректорат університету про стан роботи з документами та 

вносить пропозиції щодо її поліпшення; 
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– бере участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в 

університеті, в разі розгляду на них питань роботи з документами. 

 

8. Лінійно-функціональна структура управління архівом 

Штатна чисельність працівників архіву складає одна особа, функції, 

обов’язки, права і відповідальність співробітника підрозділу відображені у 

посадових інструкціях. 

 

9. Погодження змісту документу 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

2. Начальник науково-

методичного відділу 

ліцензування та 

акредитації 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

3. Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй 

Наталія Іванівна 

  

4. Завідувач канцелярії Прокопенко Тетяна 

Миколаївна 

  

5. Юрисконсульт 

провідний 

Водяник 

Олександр Васильович 
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