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О. Березовська, молодший науковий співробітник Інституту 

архівознавства, секретар ЕПК НАН України 

На базі Інституту архівознавства НБУВ відбулося засідання 

Експертно-перевірної комісії НАН України 

 

16 лютого 2017 р. на базі Інституту архівознавства НБУВ відбулося перше 

засідання оновленого складу Експертно-перевірної комісії (ЕПК)  НАН України  

(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). 

<…> На засіданні було розглянуто низку питань, пов’язаних 

безпосередньо з діяльністю ЕПК НАН України, експертизою цінності архівних 

документів академічних установ, внесенням їх до Національного архівного 

фонду. Зокрема, було заслухано та схвалено звіт про діяльність ЕПК НАН 

України за 2016 р. та план роботи ЕПК НАН України на 2017 р., результати 

паспортизації архівних підрозділів установ НАН України за 2016 р. 

Відповідно до рішення ЕПК НАН України було розглянуто питання про  

встановлення строків зберігання для низки документів, не передбачених 

«Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Розглянуто та 

погоджено низку індивідуальних нормативних документів з архівної справи і 

діловодства установ НАН України та ін. 

На засіданні комісії також було розглянуто питання про включення до 

Національного архівного фонду особових документів вченого в галузі 

економіки члена-кореспондента НАН України Л. Безчасного, що зберігаються в 

Інституті архівознавства НБУВ. 

За підсумками розгляду на ЕПК НАН України результатів експертизи 

цінності документів Національний архівний фонд поповнився документами з 

науково-організаційної, науково-дослідної діяльності установ НАН України: 

Інституту хімії високомолекулярних сполук, Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, Інституту фізіології 

рослин і генетики, Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, 

Інституту економіки та прогнозування, Інституту ядерних досліджень, 

Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, Інституту загальної 

енергетики, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова, Головної астрономічної 

обсерваторії, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України. 

Архівні документи та науково-довідковий апарат до них, схвалені та 

погоджені на засіданні ЕПК НАН України, будуть доступні дослідникам у 

науково-технічних архівах академічних установ та в Інституті архівознавства 

НБУВ.      
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