
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від    травня 2020 року                          №

Про делегування Добровеличківській
районній   раді   повноважень   щодо
централізованого тимчасового зберігання
архівних  документів, нагромаджених
в процесі документування службових,
трудових або інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб, що не
належать до Національного
архівного фонду

Відповідно до частини 1 статті 29, статті 321 Закону України «Про
національний архівний фонд та архівні установи», статті 92 Бюджетного
кодексу України, керуючись статтею 26, пп.10 пункту 1 статті 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а :

1. Делегувати Добровеличківській районній раді повноваження щодо
централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у
процесі документування службових, трудових або інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб на території Помічнянської міської ради, що не
належать до Національного архівного фонду, з передачею коштів до районного
бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту на 2021 рік.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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