МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11.09.2015.

Харків

№ 0101-061

Про складання акту про вилучення до знищення
документів, не внесених до Національного
архівного фонду
На підставі «Переліку типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання
документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17
квітня 2012 року за №578/20884
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Деканів факультетів та керівникам структурних підрозділів:
1.1 організувати відбір для знищення документи Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна за 2001р., 2002, 2003
календарні роки; 2001-2002, 2002/2003; 2003/2004 навчальні роки як такі,
що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне
значення;
1.2. провести перевірку наявності документів, що не мають науковоісторичної цінності та втратили практичне значення, за попередні роки
та надати додатковим списком справ для знищення(згідно з витягами з
номенклатури справ);
1.3.призначити відповідальну за діловодство у структурних
підрозділах або відповідальну особу з відбору документів
структурного підрозділу для знищення;
1.4. до 02.10.2015р. здати список справ підрозділу (згідно з витягами з
номенклатури справ) для складання акту про вилучення до знищення
документів, не внесених до Національного архівного фонду у відділ
діловодства та контролю за виконанням документів Центру документації
(к/т 707-52-31).
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
проректора, голову експертної комісії Александрова В.В.
Ректор

В.С. Бакіров

Проект вносить:
Начальник відділу діловодства
та контролю за виконанням документів
Центру документації
В.О. Ярова

Погоджено:
Перший проректор
В.В. Александров
Директор Центру документації
І.В. Попій
Зав. архівом
Л.І.Онацька
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Начальник відділу (декан, зав.кафедрою) _______________ ______________
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