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Н а № від
Рівненська обласна рада

Надсилаємо інформацію про виконання рішень сесії Рівненської обласної 
ради від 07 грудня 2018 року № 1146 «Про Програму розвитку архівної справи 
в Рівненській області на 2019-2023 роки», від 15 березня 2019 року №1289 
«Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в Рівненській 
області на 2019-2023 роки».

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання рішень сесії Рівненської обласної ради 

від 07 грудня 2018 року № 1146 «Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області 
на 2019-2023 роки», від 15 березня 2019 року №1289 «Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в

Рівненській області на 2019-2023 роки»

станом на 01 січня 2021 року

№
пункту

Зміст завдання Термін
виконання

Інформація про хід виконання Висновки (виконано, 
у стадії виконання, 

не виконано, 
причини не 
виконання)

Пропозиції (зняти 3 
контролю, 

продовжити 
контроль)

1 Реконструкція приміщення 
Державного архіву області по 
вул. Кавказька, 8 в м. Рівне

2020 рік Не виконано 
Кошти не виділялися

Продовжити
контроль

1.2 Виділення 2835,0 тис. грн. з 
бюджету розвитку на 
виконання робіт з 
реконструкції приміщення 
державного архіву області по 
вул. Кавказька,8 в м. Рівне

2020 рік

2. Реконструкція приміщення 
державного архіву області по 
вул. С. Бандери, 26-а в м. Рівне

2020 рік Не виконано 
Кошти не виділялися

Продовжити
контроль



2.1 Виділення 315,0 тис. грн. з 
бюджету розвитку на 
розроблення проектно- 
кошторисної документації

2020 рік

3 Виділення 300,0 тис грн. 
субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
проведення робіт з метою 
переведення в нічний час 
об’єкта на пульт охорони (в 
тому числі на пульт пожежної 
безпеки)

2020 рік Не виконано 
Кошти не виділялися

Продовжити
контроль

4 Виділення 30,0 тис. грн. 
субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
обслуговування систем 
пожежно-охоронної 
сигналізації

2020 рік Не виконано 
Кошти не виділялися

Продовжити
контроль

5 Виділення 700,0 тис. грн. 
субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
забезпечення архіву постами 
позавідомчої охорони

2020 рік Профінансовано 508 тис. грн. з 
обласного бюджету. Використано 
508 тис. грн. з обласного бюджету на 
забезпечення архіву постами 
позавідомчої охорони

Недофінансовано на 
192 тис.грн.

Продовжити
контроль

7 Зміцнення матеріально- 
технічної бази зберігання 
документів Національного 
архівного фонду

2020 рік Не виконано 
Кошти не виділялися

Продовжити
контроль

7.1 Виділення 50,0 тис грн. з 
державного бюджету на 
придбання десяти комп’ютерів

2020 рік



7.2 Виділення 100,0 тис. грн. 
субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
придбання програмного 
забезпечення

2020 рік

Наступна інформація про хід виконання рішень сесії Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 1146 
«Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки», від 15 березня 2019 року №1289 
«Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки» буде подана у 
лютому 2022 року.


