
ПРОЕКТ 

 
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКА РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження методики розрахунку  

частки у співфінансуванні територіальних 

громад Броварського району Комунального  

підприємства «Трудовий архів Броварського 

району» Великодимерської селищної ради  

Броварського району Київської області 
 

З метою підвищення ефективності системи місцевого самоврядування 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області на 

підставі законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних 

громад», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 22.06.2015 за № 736/27181 (із змінами), інших нормативних документів, 

враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної депутатської комісії ради з 

питань комунальної власності інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та благоустрою, Великодимерська 

селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити методику розрахунку частки у співфінансуванні 

територіальних громад Броварського району Комунального підприємства «Трудовий 

архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області (код ЄДРПОУ 33950395), згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

комунальної власності інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та благоустрою. 

 

Селищний голова                                                          Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 
 

смт Велика Димерка 

від __ вересня 2022 року 

№ «______» _______-VІІІ 



Додаток   

рішення селищної ради 

від __ вересня 2022 року 

№ «______» _______-VІІІ 

 

Методика розрахунку частки у співфінансуванні територіальних громад 

Броварського району КП «Трудовий архів Броварського району» 

 

Сільські, селищні, міські ради сформованих територіальних громад на засадах 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» можуть укласти 

договір про співробітництво для утримання на договірних засадах (на умовах 

співфінансування за відповідною Програмою) комунального підприємства «Трудовий 

архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області, у якому до реорганізації вже зберігалися документи з кадрових 

питань (особового складу) ліквідованих юридичних осіб колишнього Броварського 

району Київської області. Частки у співфінансуванні територіальних громад 

визначаються шляхом відсоткового співвідношення кількості збережених одиниць 

документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та 

інших документів, строки зберігання яких не закінчилися, установ, організацій та 

підприємств громади до загальної кількості таких документів. 

На даний час в комунальному підприємстві «Трудовий архів Броварського 

району» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області на 

обліку знаходиться 169 архівних фондів, це – 11 080 справ та 5 тон тимчасової 

виборчої документації  з виборів Президента України від 31.03.2019 та народних 

Депутатів України від 21.07.2021, у розрізі громад це виглядає таким чином: 

 

Назва СТГ 

Кількість  

трудових справ % у співфінасуванні 

Великодимерська СТГ 3708 34 

Зазимська СТГ 2236 20 

Калинівська СТГ 581 5 

Калитянська СТГ 1619 15 

Броварська МТГ 2936 26 

Разом: 11080 100 

 

Позитивним аспектом прийняття такого рішення є збереження вже існуючого 

комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, який на 

момент реформування розміщено в обладнаних приміщеннях, забезпечено 

відповідною штатною чисельністю. Упродовж доволі значного періоду 

функціонування його працівниками напрацьовано позитивний досвід та доведено 

спроможність такого варіанту, як архівної установи органу місцевого 

самоврядування. 
Секретар селищної ради                                                           Антоніна СИДОРЕНКО 


