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Про надання згоди на безоплатне 

прийняття та зберігання  

Трудовим архівом Вижницької 

районної ради документів  

з особового складу окремих 

юридичних осіб  

Вижницького району 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення двадцятої сесії районної ради 

ІV скликання №121-20/05 від 27.10.2005 року «Про деякі питання 

функціонування Трудового архіву Вижницької районної ради», розглянувши 

заяву голови ліквідаційної комісії фірми «Вижничанка» Угринюк О. К. від 

28.08.2017 року щодо прийняття на зберігання Трудовим архівом Вижницької 

районної ради документів з особового складу фірми «Вижничанка», в тому числі 

колишнього Вижницького райпобуткомбінату, як таких, що знаходяться в 

справах фірми, яка є правонаступником Вижницького райпобуткомбінату, заяву 

колишнього начальника відділу кадрів Вижницького м’ясокомбінату, 

правонаступника Вижницького льонопереробного заводу, Стринадко Л.О. від 

10.05.2018 року, заяву директора Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації Майстрюк О.В. від 25.05.2018 року №114 

щодо безоплатного зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради 

документів, з особового складу зазначених юридичних осіб, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття та зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради архівних документів з особового складу фірми 

«Вижничанка», яка є правонаступником Вижницького райпобуткомбінату, за 

період 1946-2008 роки,  після їх упорядкування. 



2. Надати згоду на безоплатне прийняття та зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради упорядкованих архівних документів з особового 

складу Вижницького м’ясокомбінату, правонаступника Вижницького 

льонопереробного заводу,  в кількості справ за  1984-1992 та  1993-1997 роки. 

3. Надати згоду на безоплатне зберігання Трудовим архівом Вижницької 

районної ради упорядкованих архівних документів Берегометської лікарні 

Червоного Хреста за  1997-2016 роки та  Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації  за 2017-2018 роки. 

4. Завідувачу Трудового архіву Вижницької районної ради (Лучик О.М.) 

здійснити безоплатне прийняття документів, дотримуючись вимог Закону 

України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та іншого 

законодавства України, що регулює зазначені питання. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк). 

 

 

Голова районної ради                         М.Андрюк 

 

 


