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Вступ 

Експертно-перевірні комісії (далі – ЕПК) центральних і галузевих 

державних архівів, Національної академії наук, Державного архіву в 

Автономній республіці Крим, державних архівів областей, мм. Києва і 

Севастополя (далі – державні архіви) здійснюють свою діяльність відповідно до 

ст. 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та 

Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності 

документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертно-перевірну 

комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву 

області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 19.06.2013 № 1228/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 25.06.2013 за № 1063/23595 (із змінами). 

Завданнями ЕПК є науково-методичне та організаційне забезпечення 

експертизи цінності документів, розгляд у межах своїх повноважень питань 

щодо визначення та уточнення джерел формування Національного архівного 

фонду (далі – НАФ), його складу та строків зберігання документів, перевірка 

результатів експертизи їх цінності, проведеної комісіями з проведення 

експертизи цінності документів, фондово-закупівельними та експертно-

оцінними комісіями музеїв і бібліотек, що перебувають у державній чи 

комунальній власності, розгляд питань про долучення до архівних документів 

спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких 

документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених 

органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за 

рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей». 

Після затвердження цих методичних рекомендацій Методичні 

рекомендації «Організація роботи та ведення облікової документації експертно-

перевірної комісії державного архіву», схвалені Нормативно-методичною 

комісією Держкомархіву (протокол № 1 від 18.05.2010), вважати такими, що 

втратили чинність. 

 

І. Організація роботи ЕПК 

ЕПК організовує свою роботу відповідно до річного плану роботи, 

затвердженого керівником державного архіву, укладеного на підставі 

примірного плану (додаток 1).  

Під час організації роботи ЕПК враховують пропозиції архівних відділів 

районних, районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, 

міських рад і юридичних осіб – джерел формування НАФ, графіки науково-

технічного опрацювання документів, графіки подання документів на розгляд 

ЕПК (за їх наявності), пропозиції голови та членів ЕПК. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
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1. Організація проходження документів 

Документи, що подаються на розгляд ЕПК, направляються до державного 

архіву з супровідним листом, підписаним керівником підприємства, установи 

та організації (далі – установи). Вони реєструються у відповідному журналі 

секретарем ЕПК, який забезпечує за рішенням голови ЕПК підготовку розгляду 

документів на засіданні ЕПК. 

Документи розглядаються на ЕПК не пізніше 30 днів з дня надходження. 

За потреби строк розгляду документів продовжується головою ЕПК строком на 

10 днів.  

Голова ЕПК: 

організовує роботу ЕПК згідно з річним планом, затвердженим 

керівником державного архіву, і звітує перед ним про проведену роботу; 

призначає (у разі необхідності) позачергові засідання;  

приймає рішення про позаплановий розгляд питання. 

У разі відсутності голови ЕПК його обов’язки виконує заступник. 

Секретар ЕПК:  

здійснює приймання та реєстрацію отриманих документів;  

перевіряє наявність усіх документів та їх комплектність, правильність 

оформлення. У разі виявлення нестачі необхідної кількості примірників 

документів, неналежним чином оформлених документів, відсутності витягів із 

протоколів ЕК, експертних висновків, секретар ЕПК протягом 3 днів інформує 

про це установу, яка подала документи на розгляд ЕПК. Якщо протягом 10 днів 

установа не подає до державного архіву необхідні та правильно оформлені 

документи, секретар ЕПК готує проєкт листа із зазначенням вмотивованої 

відмови в розгляді документів на засіданні ЕПК та подає його на підпис голові 

ЕПК; 

забезпечує своєчасність подання матеріалів на розгляд голови та членам 

ЕПК; 

передає зареєстровані документи з резолюцією голови ЕПК для розгляду 

членам ЕПК (відповідно до розподілу за галузями, сферами діяльності, 

установами, архівними відділами за членами ЕПК) у день їх надходження або 

наступного робочого дня; 

є членом ЕПК і розглядає документи, подані на розгляд ЕПК; 

здійснює контроль за рухом документів, що надійшли на розгляд ЕПК; 

готує проєкт порядку денного засідання ЕПК, укладає список запрошених 

осіб;  

за рішенням голови ЕПК забезпечує скликання засідань ЕПК; 
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оформлює протокол засідання ЕПК, витяг з протоколу, складає 

супровідний лист, заповнює гриф схвалення/погодження або проставляє штамп 

ЕПК про схвалення/погодження документів; 

здійснює облік і звітність про роботу ЕПК; 

веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість. 

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови ЕПК 

виконує інший член ЕПК, про що зазначається в протоколі.  

Експерти складають на розглянуті документи експертні висновки та 

подають їх секретарю ЕПК не пізніше, ніж за 2 робочих дні до засідання.  

 

2. Підготовка та проведення засідань ЕПК 

Проєкт порядку денного засідання ЕПК, з урахуванням внесених 

пропозицій, погоджується головою ЕПК і надсилається секретарем ЕПК не 

пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання. 

На засідання запрошуються: 

голови експертних комісій (далі – ЕК) архівних відділів районної, 

районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міських рад (за 

необхідності);  

голови ЕК установ, а також особи, відповідальні за діловодство та 

архівний підрозділ установ – джерел формування НАФ, які подали документи, 

виконавці документів. 

Рішення про запрошення на засідання ЕПК галузевих державних архівів 

та Національної академії наук приймає голова ЕПК. 

Виїзні засідання ЕПК проводяться на базі архівних відділів районних, 

районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад, 

обласних установ, що мають мережу в районах і містах (за згодою) .  

 

ІІ. Порядок ведення протоколу засідання ЕПК та оформлення витягу 

з нього 

1. Порядок ведення протоколу засідання ЕПК 

Рішення ЕПК оформлюється протоколом. У десятиденний термін 

протокол уточнюється, звіряється згідно з записами, редагується й 

оформлюється секретарем ЕПК.  

Протокол оформлюють на аркуші паперу формату А4 (210 х 297 

міліметрів) (додаток 2). 

У заголовній частині документа мають бути присутні такі основні 

реквізити: назва державного архіву, назва виду документа (ПРОТОКОЛ), дата 
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засідання, номер документа, місце складення протоколу, гриф затвердження, 

заголовок. 

Датою протоколу є дата засідання.  

Номером протоколу є номер за порядком засідання протягом 

календарного року. Заголовок до тексту є обов’язковим реквізитом протоколу. 

У реквізиті «місце засідання» зазначається назва населеного пункту, в 

якому відбулося засідання. 

Протоколи ЕПК складають у повній формі. У них фіксується інформація 

про хід ведення засідання. Протокол складають на підставі записів виступів 

доповідачів, членів ЕПК та запрошених учасників, зроблених безпосередньо під 

час засідання секретарем, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, 

проєктів рішень тощо.  

Текст протоколу складається з двох частин – вступної та основної. У 

вступній частині зазначаються присутні члени ЕПК і запрошені особи, порядок 

денний.  

У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку спочатку 

прізвища та власні імена членів ЕПК, потім – запрошених осіб із зазначенням 

посад та найменувань установ. Якщо кількість присутніх перевищує 15 осіб, 

зазначається їхня загальна кількість із посиланням на список, що додається до 

протоколу. 

У порядку денному засідання перераховуються питання, винесені на 

розгляд засідання, і закріплюється послідовність їх обговорення із зазначенням 

доповідача з кожного питання.  

Питання порядку денного повинні формулюватись чітко, відображати 

сутність питань, що розглядаються. Слова «Порядок денний» друкуються від 

межі лівого поля, після них ставиться двокрапка. Кожне питання  нумерується 

арабськими цифрами і друкується з абзацу. Формулювання питань у порядку 

денному починається з прийменника «Про». Не рекомендується включати до 

порядку денного пункт «Різне». 

Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні 

відповідати пунктам порядку денного. Розділи будуються за такою схемою: 

СЛУХАЛИ: 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ:   

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі 

лівого поля. Після слів ставиться двокрапка. 

У розділі «СЛУХАЛИ» зазначається текст виступу доповідача. Прізвища, 

імена доповідача та співдоповідача (за його наявності) зазначаються у 

називному відмінку і друкуються з нового рядка. Текст виступу викладається 

від третьої особи однини. 
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Тексти або тези доповіді (співдоповіді) та виступів, оформлені як окремі 

документи, до тексту протоколу не включаються. Після відомостей про 

доповідача ставиться тире і зазначається «Текст доповіді (виступу) додається 

до протоколу». 

У розділі «ВИСТУПИЛИ» фіксують виступи тих осіб, що взяли участь в 

обговоренні доповіді. Виступи оформлюють у протоколі із зазначенням 

прізвища та власного імені промовця у називному відмінку, а також з 

викладенням змісту питання та відповідей до нього. Зміст виступів 

викладається від третьої особи однини. У протоколі мають бути відображені всі 

точки зору щодо розглянутих питань. 

Якщо через припинення обговорення учасники не одержали слова, вони 

мають право передати головуючому на засіданні письмові виступи, пропозиції, 

зауваження, що долучаються до протоколу із оформленням відповідних записів 

у розділі «ВИСТУПИЛИ». 

У розділі «ВИРІШИЛИ» фіксується прийняте рішення з розглянутого 

питання порядку денного. Рішення має бути обґрунтованим.  

Рішення ЕПК приймаються з кожного питання окремо більшістю голосів. 

За рішенням ЕПК після прийнятого рішення зазначають підсумки голосування: 

«за», «проти», «утримався». 

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти й підпункти, які 

нумерують арабськими цифрами.  Підпункти нумеруються цифрами з дужкою.  

Особливі думки членів ЕПК та інших запрошених на засідання 

відображають у протоколі після запису відповідного рішення або викладають 

на окремому аркуші, підписують і долучають до протоколу. 

Вид контролю та строки подання інформації (за потреби) про виконання 

рішень ЕПК визначаються в тексті самого рішення. 

Зняття з контролю рішення ЕПК здійснюється головою ЕПК. 

Протокол ЕПК підписується головою (у разі його відсутності – 

заступником) та секретарем і затверджується керівником державного архіву. 

2. Оформлення витягу з протоколу 

Зацікавленим юридичним і фізичним особам та у разі зауважень до 

розглянутих документів надсилається витяг із протоколу (додаток 3), який 

оформлюється на чистому аркуші формату А4. 

Витяг з протоколу є точною копією частини тексту оригінального 

протоколу, що стосується питання порядку денного, з якого готують витяг.  

Із протоколу до витягу переносять основні реквізити: найменування 

державного архіву, дата засідання, номер документа, місце складення 

документа, заголовок до тексту документа, гриф затвердження. Майже всю 

вступну частину протоколу переносять до витягу цілком, у порядку денному 

зазначають лише той пункт (пункти), що стосуються документів відповідної 
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установи. Порядкові номери цих пунктів у витягу повинні відповідати номерам 

пунктів, зазначених у протоколі. З основної частини тексту протоколу до 

витягу переносять відповідні питання порядку денного. 

З оригіналу протоколу до витягу переносять реквізит «Підпис»: власні 

імена та прізвища голови та секретаря.  

Секретар ЕПК оформлює відмітку про засвідчення витягу з протоколу. 

Напис про засвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», 

найменування посади, особистого підпису, власного імені та прізвища 

секретаря, дати. Витяг засвідчується печаткою державного архіву без 

зображення Державного герба України або печаткою служби діловодства.  

 

ІІІ. Облікові документи ЕПК 

Обліковими документами ЕПК є: журнал реєстрації документів, які 

подано на розгляд ЕПК; журнал обліку документів, схвалених (погоджених) 

ЕПК; картка обліку описів справ та актів про вилучення документів, схвалених 

(погоджених) ЕПК. 

1. Журнал реєстрації документів, які подано на розгляд ЕПК  

Для фіксації кожного надходження документів, які подано на розгляд 

ЕПК державного архіву, а також для сумарного обліку кількості і видів 

документів ведеться журнал реєстрації документів (для зручності допускається 

ведення декількох журналів для реєстрації документів за їх видами), які подано 

на розгляд ЕПК (додаток 4).  

У кінці року (за необхідності щоквартально) у журналі реєстрації 

документів, що подано на розгляд ЕПК, підбивається підсумок кількості 

документів, схвалених (погоджених) ЕПК протягом року. 

2. Експертний висновок на документ, поданий на розгляд ЕПК  

За результатами розгляду документів член ЕПК, визначений головою 

ЕПК відповідальним за опрацювання, готує експертний висновок (додаток 5).  

Висновок складається на кожний проєкт документа (номенклатура справ, 

інструкція з діловодства, опис справ, акт, положення про архів, ЕК тощо), які 

виносяться на розгляд ЕПК.  

У разі науково-технічного опрацювання документів, висновок на описи 

справ повинен бути чітко сформульований, аргументований, відображати 

наявність історичної довідки, передмов до описів справ постійного зберігання 

та з кадрових питань (особового складу). У разі відсутності повноти фондового 

складу документів разом з описами справ подається акт про нестачу справ 

(документів) за підписом керівника установи про причину відсутності 

документів постійного зберігання (додається до протоколу). У висновку також 

повідомляється про перехідні справи, які внесено до попереднього розділу 

опису справ. 
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Документи, схвалені ЕК архівного відділу районної, районної у 

мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, подаються на 

розгляд ЕПК разом із супровідним листом і копією експертного висновку за 

встановленою формою. 

В експертному висновку подаються назва документа, номер, рік, та 

кількість внесених до документа од. зб./од. обл. (статей, позицій), відомості про 

наявність додатків до документа, їх номери, рік (роки), короткий аналіз складу 

та змісту документа (основні види документів, що створюються в установі, їх 

зміст, оцінка, кількість од. зб. постійного, тимчасового зберігання, з особового 

складу) та висновок експерта. 

Основну частину експертного висновку становить висновок про 

доцільність віднесення або не віднесення документів установи до НАФ. 

Висновок повинен бути чітко сформульований, докладно аргументований, а 

також мати пропозиції стосовно форми приймання документів у разі згоди 

установи передавати документи на постійне зберігання. 

3. Довідка (експертний висновок) щодо віднесення або невіднесення 

установи до джерел формування НАФ  

Під час ознайомлення з діяльністю установи вивчаються нормативно-

правові акти та інші розпорядчі документи, що характеризують завдання і 

функції установи та установ, що належать до сфери її управління. Аналізується 

організаційна структура, завдання та специфічні  напрями діяльності (функції) 

установи, а також склад документів (види, різновиди), що створюються під час 

її діяльності, номенклатура справ. 

Після цього проводиться аналіз інформації, що міститься в документах, 

надається порівняльна оцінка документів різних категорій, їхніх видів та 

різновидів.  

Підсумки проведенного аналізу оформлюються довідкою (експертним 

висновком) (додаток 6). 

У довідці подається коротка характеристика діяльності установи (функції, 

завдання, сфера діяльності, організаційно-правова структура, форма власності, 

кількість працюючих), а потім короткий аналіз складу документів (основні 

види, що створюються в установі, їхній зміст; оцінка, кількість документів 

постійного, тимчасового зберігання, з кадрових питань (особового складу). 

У пункті «Організація роботи з документами» подається характеристика 

стану діловодства, наявність номенклатури справ, описів справ, інструкції з 

діловодства тощо, наявність архівного підрозділу, умови зберігання документів.  

Підсумкову частину довідки становить висновок про доцільність 

віднесення або невіднесення установи до НАФ.  

Довідка подається на розгляд ЕПК державного архіву. Викладені у 

довідці, висновки аналізуються на засіданні ЕПК, після чого приймається 

рішення про внесення установи до відповідно списку. 
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4. Журнал обліку документів, схвалених (погоджених) ЕПК 

Для реєстрації документів схвалених/погоджених ЕПК державного 

архіву, ведеться спеціальний журнал (додаток 7). Запис до журналу вноситься 

секретарем ЕПК.  

Щорічно у журналі підбивається кількість погоджених або схвалених 

документів за видами, кількість установ, кількість од. зб./од.обл., статей. 

У разі потреби ведуть журнали на кожний вид документа окремо. 

Журнали обліку документів, схвалених (погоджених) ЕПК та реєстрації 

документів, які подано на розгляд ЕПК, можуть вестися в одному журналі. 

5. Картка обліку описів та актів про вилучення документів, не 

внесених до НАФ, схвалених (погоджених) ЕПК  

Картка обліку описів та актів про вилучення для знищення документів, не 

внесених до НАФ, схвалених (погоджених) ЕПК, є одним із основних 

облікових документів ЕПК державного архіву (додаток 8). Ведеться на описи 

справ, акти юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ 

державного архіву, архівного відділу районної, районної у мм. Києві і 

Севастополі державної адміністрації, міської ради, які схвалено та погоджено 

ЕПК державного архіву.   

У разі надходження на розгляд ЕПК описів справ постійного зберігання та 

з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення 

документів, не внесених до НАФ, секретар ЕПК перевіряє відповідність 

попередніх записів та інформації про нове надходження документів, щоб не 

допустити випадків повторної подачі документів на розгляд, пропущених 

річних розділів описів справ, неточностей. 

Після затвердження керівником державного архіву протоколу засідання 

ЕПК, секретар ЕПК вносить відповідні записи до картотеки. 

Ведення картотеки та інших облікових форм можуть здійснюватися також 

у електронній формі.  
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Додаток 1 

Найменування державного архіву 

___________________№________ 

Місце складання 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник державного архіву 

_________    _______________________ 

(підпис)         Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Примірний план 

роботи ЕПК державного архіву 

на____________рік 

 

№ 

з/п 

Основні напрями роботи Термін 

виконання 

Виконавці Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Організаційні заходи 

1.1. Підведення підсумків роботи ЕПК архіву 

та визначення завдань на наступний рік 

   

1.2.  Проведення розширених, виїзних 

засідань ЕПК за участю працівників 

архівних відділів районної, районної у 

мм. Києві і Севастополі державної 

адміністрації, міської ради з питань 

проведення експертизи цінності 

документів та оформлення її 

результатів 

   

1.3. Розгляд питань щодо якості роботи 

працівників державних архівів, які 

здійснюють науково-технічне 

опрацювання документів на договірних 

засадах, юридичних та фізичних осіб, що 

упорядковують документи НАФ 

   

1.4  Розгляд за участю представників 

юридичних осіб – джерел формування 

НАФ та їх ЕК питань: 

щодо дотримання правил проведення 

експертизи цінності документів; 

розшуку відсутніх документів НАФ і 

документів із кадрових питань 

(особового складу); 

якості оформлення документів і 

формування справ, стану науково-

технічного опрацювання, обліку та 
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зберігання документів 

1.5 Заслуховування інформації голів ЕК 

юридичних осіб – джерел формування 

НАФ щодо якості оформлення 

документів і формування справ, стану 

науково-технічного опрацювання, обліку 

та зберігання документів 

   

2. Методична робота 

2.1. Розгляд питань організаційно-

методичного та практичного характеру 

(примірні, типові номенклатури справ) 

   

2.2. Методична допомога у розробленні та 

впровадженні нормативно-правових актів 

із питань архівної справи та діловодства у 

практику роботи юридичних осіб 

(інструкцій з діловодства, положень про 

служби з діловодства, ЕК, архівні 

підрозділи, методичних розробок з 

профільних питань) 

   

2.3. Розгляд пропозицій ЕК юридичних осіб 

щодо визначення строків зберігання 

документів 

   

2.4. Розгляд питань щодо фондового складу 

документів установи та доцільності 

проведення цільової експертизи цінності 

документів, що зберігаються в 

державному архіві 

   

2.5. Розгляд питань, пов’язаних із 

фондуванням документів НАФ 

   

2.6.  Розгляд питань про стан науково-

технічного опрацювання документів 

юридичними особами – джерелами 

формування НАФ 

   

2.7. Розгляд питань щодо якості підготовки 

документів, що подаються архівними 

відділами райдержадміністрацій, міських 

рад, на розгляд  ЕПК 

   

3. Розгляд документів, поданих на ЕПК 

3.1. Розгляд: 

списків джерел формування НАФ 

державного архіву, архівних відділів 

райдержадміністрацій, міських рад, їх 

уточнення та доповнення; 

списків юридичних осіб, у діяльності 

яких не утворюються документи НАФ, 

які перебувають у зоні комплектування 
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державного архіву (архівних відділів 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад); 

описів справ постійного зберігання, 

юридичних осіб, що перебувають у зоні 

комплектування державного архіву 

(архівних відділів районних, районних у 

мм. Києві і Севастополі 

держадміністрацій, міських рад); 

розгляд удосконалених та перероблених 

описів справ; 

переліків проєктів проблем (тем), 

науково-технічна документація яких 

підлягає  внесенню до НАФ; 

описів справ з кадрових питань 

(особового складу) юридичних осіб, що 

перебувають у зоні комплектування  

державного архіву (архівних відділів  

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад);  

номенклатур справ юридичних осіб, що 

перебувають у зоні комплектування 

державного архіву (архівних відділів 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад);  

інструкцій з діловодства, положень про 

служби  діловодства, архівні підрозділи 

та  експертні  комісії  юридичних осіб,  

що є джерелами формування НАФ і 

перебувають у зоні комплектування 

державного архіву;  

актів про  вилучення для знищення 

документів,  не внесених до НАФ, 

юридичних осіб, що перебувають у зоні 

комплектування державного архіву, а 

також юридичних осіб, що є джерелами 

формування НАФ і перебувають у зоні 

комплектування архівних відділів 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад;  

актів про невиправні пошкодження 

документів НАФ, що зберігаються в 

державному архіві (архівних відділах 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 
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рад), в юридичних та фізичних осіб, що 

перебувають у зоні комплектування 

державного архіву (архівних відділів 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад);  

актів грошової оцінки документів НАФ, 

що зберігаються у державному архіві 

(архівних відділах районних, районних у 

мм. Києві і Севастополі 

держадміністрацій, міських рад), у 

юридичних та фізичних осіб;  

анотованих переліків унікальних 

документів НАФ, які зберігаються у 

державному архіві (архівних відділах 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад), у юридичних та фізичних осіб, що 

перебувають у зоні комплектування 

державного архіву (архівних відділів 

районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, міських 

рад) 

3.2. Внесення до НАФ документів, що 

зберігаються у фізичних осіб 

   

3.3. Внесення до НАФ документів або їх 

копій, що надійшли в установленому 

порядку з-за кордону  

   

3.4 Розгляд питань про долучення до 

архівних документів спростування 

недостовірних відомостей про особу, 

що містяться в таких документах, 

проведення експертизи цінності 

архівних документів, вилучених  

органами доходів і зборів або 

правоохоронними органами, 

конфіскованих за рішенням суду  

   

 

 

Посада особи, яка склала 

план 

_____________________ 

                (підпис) 

_____________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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Додаток 2 

 

Зображення державного герба України 

Назва організації вищого рівня 

Назва державного архіву 

           ПРОТОКОЛ 

____________№_______________ 

   Місце складення 

 

засідання експертно-перевірної комісії 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник державного архіву 

(підпис)   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

(дата) 
  

 

Голова  – ПРІЗВИЩЕ Власне ім’я 

Секретар – ПРІЗВИЩЕ Власне ім’я 

 

Присутні: (в алфавітному порядку вказують прізвища, власні імена членів 

ЕПК). 

 

Запрошені: (в алфавітному порядку вказують прізвища та власні імена, 

найменування посади (із зазначенням назви установи) осіб, запрошених на 

засідання). 

Порядок денний: 

 1. (формулюють питання, зазначають прізвища, власні імена та посаду 

доповідача). 

 2.  ... 

1. СЛУХАЛИ: 

Прізвище, власне ім’я доповідача – (подають зміст доповіді від третьої 

особи однини або зазначають про наявність доповіді у вигляді додатка).  

... 

ВИСТУПИЛИ:  

Прізвище, власне ім’я особи, яка виступала – (подають зміст виступу 

від третьої особи однини). 

... 

ВИРІШИЛИ: 

 (формулюють рішення). 

. . . 

Голова                                   Особистий підпис                 Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Секретар                               Особистий підпис                 Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Додаток 3 
 
Зображення державного герба України 

Назва організації вищого рівня 

Назва державного архіву 

         ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ 

____________№_______________ 

   Місце складення 

 

засідання експертно-перевірної комісії 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник державного архіву 

(підпис) Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

(дата) 

 

 

Голова  – ПРІЗИЩЕ Власне ім’я 

Секретар – ПРІЗИЩЕ Власне ім’я 

 

Присутні: (в алфавітному порядку вказують прізвища та власні імена  членів ЕПК). 

Запрошені: (в алфавітному порядку вказують прізвища та власні імена, найменування 

посади (із зазначенням назви установи) осіб, запрошених на засідання). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. (формулюють питання, зазначають прізвища, власні імена та посаду 

доповідача). 

 … 

1. СЛУХАЛИ: 

Прізвище, власне ім’я доповідача – (подають зміст доповіді від третьої 

особи однини або зазначають про наявність доповіді у вигляді додатка).  

ВИСТУПИЛИ:  

Прізвище, власне ім’я особи, яка виступала – (подають зміст виступу від 

третьої особи однини). 

ВИРІШИЛИ: 

 (формулюють рішення). 

. . . 

Голова                                   Особистий підпис                  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Секретар                                Особистий підпис                  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

Згідно з оригіналом 

найменування посади 

секретаря                                  _____________                      Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

                                                           підпис                      

М.П. 

Дата 
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