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В С Т У П  
 

До основних напрямків діяльності державних архівів належить створення 
умов для всебічного використання відомостей, що містяться у документах НАФ. 

Прийняття Верховною Радою законів України «Про інформацію», «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи» створило міцне підґрунтя для 
впровадження нових інформаційних відносин, у тому числі у галузі архівної 
справи. 

Закон України «Про інформацію» закріплює право громадян  на 
інформацію. 

Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно 
оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, 
державі та навколишньому середовищі. Цей Закон закладає також правові 
основи інформаційної діяльності.  

Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення 
інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. 

У ст.31 Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні 
установи» відмічається, що архівні установи у порядку, визначеному 
законодавством, повідомляють про документи, в яких містяться відомості, 
що можуть бути використані державними органами та іншими 
заінтересованими сторонами. 

 Ці методичні рекомендації підготовлені з метою покращення 
інформаційного обслуговування споживачів, розробки найбільш удосконалених 
форм та методів ініціативного інформування, узагальнення практичного досвіду 
архівів, у тому числі і Держархіву Донецької області. 

 
ЗАГАЛЬН І   В І ДОМОСТ І  

 
Основними правилами роботи державних архівів України виділяється 

декілька основних форм використання документів архіву. Серед них - 
ініціативне інформування про склад і зміст документів НАФ органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб. 

Ініціативне інформування здійснюється шляхом направлення організаціям, 
установам і підприємствам документів про можливості архіву щодо 
інформаційного забезпечення їх діяльності, наявності в архіві відомостей, що 
можуть викликати їх зацікавленість, як потенційних споживачів. 

Особливість ініціативного інформування полягає у випереджальному 
задоволенні попиту великих суспільних груп, владних структур, установ, 
організацій, окремих громадян. 

Тематика інформаційних документів має бути спрямованою на забезпечення 
пріоритетних напрямків державного управління, економічного, соціального, 
культурного та наукового життя, відповідати профілю діяльності юридичних 
осіб.  

В останній час найбільший інтерес викликає пошук інформації, пов’язаної з  
святкуванням ювілейних дат. Сюди відноситься: документальне підтвердження 
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часу заснування міст і сіл рідного краю, дата організації підприємств, 
організацій та установ. 

Зміст наданої інформації може мати рекламний або довідковий характер. 
Ініціативні повідомлення можуть бути використані для підготовки 

доповідей, лекцій, виставок документів та інше. 
 
ОРГАН І ЗАЦ ІЯ   РОБОТИ   ПО   СКЛАДННЮ  

І Н ІЦ І АТИВНИХ   І НФОРМАЦ ІЙ  
 
Роботу по складанню ініціативних інформацій та його обліку проводить 

відділ інформації та використання документів архіву. 
Вона повинна починатися з планування. Цей вид роботи заноситься окремо 

у загальний річний план архіву і відділу інформації та використання документів і 
розглядається на засіданні  науково-методичної ради. 

Підготовка планів по ініціативному інформуванню потребує складної 
роботи з пошуку теми інформації та потенційного споживача. Для цього 
потрібно постійно вивчати: 

- суспільні  потреби в інформації; 
- державні, галузеві  та регіональні  програми  розвитку; 
- плани роботи органів державної влади і управління, органів місцевого 
самоврядування; 

- відомості, що надходять від прес-служб, служб зв’язків з громадськістю 
цих органів та інших юридичних осіб; 

-  календарі  історичних подій та ювілейних дат. 
Основні напрямки і тематика ініціативного інформування визначаються 

також складом, змістом та хронологічними ознаками документів, що 
зберігаються в архіві. 

З метою вивчення інформаційних потреб споживача необхідно проводити 
аналіз тематичних запитів, тематичних досліджень користувачів у читальному 
залі архіву. Зміст запита або дослідження орієнтує архівістів на те, яка додаткова 
інформація може зацікавити споживача.  

Значну допомогу у виборі теми інформації надають календарі історичних 
подій та ювілейних дат. Кожен рік архіви складають такий календар. Для його 
складання потрібно: переглядати календарі попередніх років, вивчати 
періодичну пресу, довідковий апарат (описи, каталоги, покажчики, огляди) 
архіву. Виявленні відомості систематизуються за хронологією і заносяться у 
картотеку. 

При підготовці інформаційних повідомлень визначаються основні питання 
по темі із зазначенням назв та номерів фондів, які потрібно вивчати.  

Підготовка ініціативних інформацій без перегляду справ можлива тільки у 
тому випадку, коли фонди, що містять документи по темі інформації, пройшли 
тематичну обробку. Такі інформації готуються оперативно на базі тематичного 
каталогу. Наприклад, по календарю історичних подій та ювілейних дат була 
вибрана тема інформації: «115 років від дня заснування Донецького 
машинобудівного заводу». За допомогою каталогів та описів визначаємо назви 
та номери фондів (перш за все дізнаємось чи є на збереженні документи самого 
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заводу). Потім використовуючи огляди цих фондів, покажчики або тематичні 
каталоги вивчаємо склад документів, що стосуються теми повідомлення. Після 
цього складаємо короткий інформаційний лист де вказуємо назви фондів з 
характеристикою документів. (Додаток 1). 

Інший шлях потребує більших затрат часу тому, що проводиться по фондам, 
з переглядом справ. (Додатки 2,3,4). 

Ініціативні інформації складають у двох примірниках. Один відсилається 
споживачеві, а другий формується у справи, які включають до опису документів 
архіву  і передаються на постійне зберігання. 

 
ВИДИ  І Н ІЦ І АТИВНИХ  ДОКУМЕНТ І В  ТА  Ї Х  

ОФОРМЛЕННЯ  
 
Після того як тему і потенційного споживача визначено, потрібно вибрати 

вид ініціативного інформування. 
Ініціативне інформування органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інших юридичних осіб здійснюється шляхом направлення їм 
наступних документів: 

- інформаційного листа; 
- тематичного переліку, 
- тематичного огляду; 
- тематичної добірки документів 
Вибір виду подачі інформації залежить від того, з якою метою складається 

інформаційний документ. Якщо треба привернути увагу до окремих документів 
або подій - складається інформаційний лист. Коли необхідно більш повне 
розкриття складу і змісту архівних фондів за визначеною тематикою  - готуються 
тематичні переліки та огляди. 

Найбільш поширеним видом ініціативного інформування є інформаційний 
лист, який містить повідомлення про виявлені відомості з певного питання. 
( Додатки 1, 2) 

Зміст листа може бути у вигляді коротких анотацій на окремі документи, які 
відносяться до теми інформації. Допускається цитування документів, наведені 
цитати беруться у лапки. У ньому можуть подаватися назви фондів, коротка 
характеристика документів, що стосуються теми повідомлення, а також 
інформація щодо умов вивчення та копіювання документів.  

У разі відсутності в архіві документів до предмету інформації, її може бути 
складено на підставі наявних друкованих матеріалів офіційного характеру 
(бюлетенів, відомостей, інших офіційних публікацій, газет). 

Обов’язково після наведених цитат або тексту, який викладає окремі факти і 
події, йде посилання на пошукові дані документу (номер фонду, справи та 
аркушів). Інформаційний лист підписується директором архіву. 

Тематичний перелік – перелік заголовків справ або документів з певної 
теми із зазначенням їх дат та пошукових даних (Додаток 3). 

Тематичний перелік складається з таких елементів: назва (заголовок), 
короткий вступ, характеристика документів. У заголовку вказується назва теми і 
найменування архіву, по матеріалам якого проходило виявлення документів. 
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Вступ узагальнює значення вибраної теми, пояснює в яких фондах 
зберігаються документи  за даною темою. 

У разі потреби подаються короткі або розширені анотації, відомості про 
оригінальність, спосіб відтворення, мову документів. 

Заголовки документів або справ розміщуються у переліку незалежно від їх 
фондової приналежності: за хронологією, номінальною або питально-
предметною ознаками, авторством, значимістю документів тощо. 

Перелік підписується укладачем і керівництвом архіву. 
Тематичний огляд – розгорнуте описання документального комплексу 

(фонду, кількох фондів, частин фонду), що містить інформацію з певної 
проблеми чи питання. 

Огляд складається з короткої історії фондоутворювача, характеристики 
документів і допоміжного апарату. 

Обов’язковими елементами характеристики документів є індивідуальна або 
групова анотація документів та їх пошукові дані. 

В анотації зазначаються різновиди документів, їх обсяг, хронологічні рамки, 
автор, пошукові дані; подається стисле описання змісту та можливе цитування. 

Допоміжними елементами  огляду є титульний аркуш, зміст, передмова, 
список скорочень, додатки, покажчики. 

Огляд підписується його укладачем. 
Тематична  добірка документів – комплект копій документів або 

витягів з них за певною темою (Додаток 4). 
Копії розміщаються у хронологічному, номінальному, авторському або 

тематичному порядку, незалежно від способу копіювання. 
До добірки додається перелік документів комплекту з титульним аркушем, 

на якому зазначається назва архіву, назва теми і рік підготування. 
У разі необхідності укладається історична довідка. 
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Л.П.Шулікіна 



 7
Додаток 1 

 
 11.06.2004                                             
       Донецьк-83005 
       вул.Ткаченко, 189 
        п/о «Донецькгормаш» 
       

 
 
 

Повідомляємо, що цього року сповнюється 115 років від дня заснування  Донецького 
машинобудівного заводу. 

Завод заснований в 1889 році інженерами Э.А.Босе й Генефельдом у селі Григорова, 
недалеко від залізничної станції Мушкетово. 

У держархіві на зберіганні є документи самого заводу за 1919-1990 роки (Ф.Р-235). 
Представляють собою цінність накази й розпорядження керівника заводу, річні звіти з 
основної діяльності, доповіді директора заводу, статті фахівців для збірника «Завод 15-річчя 
ЛКСМУ в боротьбі за технічний прогрес». 

Багато цікавих відомостей про завод можна довідатися з документів фонду Юзівського 
відділення Всеросійського Союзу металістів за 1920-1930 роки (Ф.Р-1). Тут є протоколи 
загальних зборів робітників та службовців заводу, відомості про продуктивність праці, про 
чисельність робітників та службовців заводу, про чисельність безробітних, про реорганізацію 
вечірньої школи підлітків на заводі в школу ФЗУ та інші. 

У наявних на зберіганні в архіві газетах можна також знайти інформацію про завод. 
В архіві зберігаються документи партійної організації машинобудівного заводу за 1923-

1991 роки (ФП-28) і комсомольської організації за 1957-1991 роки (ФП-549). Протоколи 
загальних зборів, засідань партбюро, цехових парторганізацій і інші документи можуть надати 
багато цікавої інформації з історії заводу. 

Ознайомитися з документами можна в читальному залі архіву, що працює щодня з 9.00 
до 16.00, крім четверга, суботи й неділі. Перерва з 12.00 до 13.00.  

  
 

 
 
 
 
Директор архіву        Н.Д.Буценко 
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Додаток 2 

 
 
                                                                                                      
 

09.03.2005      Донецьк-50 
вул.Рози Люксембург, 23 

        Донецьке державне 
        музичне училище 

 
 
 
 
 
Повідомляємо, що цього року виконується 70 років від дня відкриття музичного училища 

в місті Донецьку. 
Училище було створено на базі музичного робочого факультету. 
Директор музичного училища професор А.Шепелевський згадує: «Мене запросили в цей 

робітфак в 1933 році для підняття його фортепіанного відділення. Відділення було 
представлено сьома дівчатами, з яких тільки три грали, або, вірніше сказати, тикали 
пальцем у клавіатуру, переборюючи «Школу Беера», а інші не володіли навіть і такими 
пізнаннями. Мені довелося озброїтися аркушем нотного паперу й почати викладати цим 
студентам нотну граматику». 

Підстава: газета «Соціалістичний Донбас», 1945 рік, 23 листопада, стор.4. 
У березні 1935 року замість скасованого робітфаку був відкритий музичний технікум. 
На засіданні бюро Донецького обкому КП (б) У  22 січня 1935 року була прийнята 

постанова, у якій відзначалося: 
- Сталінський музичний технікум відкрити не пізніше першого березня. При технікумі 

організувати підготовче відділення, дитячу музичну студію та вечірні курси без відриву від 
виробництва. 

- затвердити набір у технікум на підготовчий і перший курси - 80 чоловік студентів, 
дитячу студію - 60 чоловік, вечірні курси - 30 чоловік. 

- обласному відділу народної освіти не пізніше 20 лютого закінчити укомплектування 
бібліотеки, придбання інструментів і запрошення кваліфікованих викладачів. 

Підстава: ФП-326, оп.1, спр.319, л.7. 
У газеті «Соціалістичний Донбас» за 10 лютого 1935 року було розміщено оголошення 

про те, що Сталінський музичний технікум відкриває прийом учнів по відділах: фортепіано, 
скрипки, віолончелі, співу й духових інструментів. При технікумі є підготовче відділення та 
дитяча студія. Студенти забезпечуються стипендією. Прийом заяв не пізніше 15 лютого щодня 
від 6 до 9 години вечора. 

Від дня заснування і до початку війни підготовлено ряд серйозних музикантів, що 
зайняли, по закінченні училища, місце викладачів музичних шкіл. Серед них: В.Заплаткіна, 
Н.Кизименко, Сидорова, Потапова. 

У жовтні 1941 року училище змушене було припинити заняття, у зв'язку з окупацією 
Донецької області німецько-фашистськими загарбниками. За роки війни училище втратило  
свою бібліотеку та великий асортимент музичних інструментів - клавішних, струнних, 
духових, ударних. 

В 1944 році обласному відділу по справах мистецтв було дозволено відновити музичне 
училище, відповідно до постанови виконкому Сталінської обласної ради. Начальника цього 
відділу зобов'язали укомплектувати училище кваліфікованими викладачами, музичними 
інструментами та різноманітним приладдям. 

Підстава: Ф.Р-2794, оп.1, спр.120, л.107. 
Але в 1944 році училище занять не проводило тому, що приміщення, яке належало йому, 

було зайнято однією з організацій міста. Тільки, 17 вересня 1945 року Сталінське музичне 
училище відновило свою роботу. 
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У держархіві Донецької області на зберіганні є документи музичного училища з 1943 по 

1975 рік (Ф.Р-5840). Представляють собою цінність такі документи як: протоколи засідань 
педагогічних нарад, звіти голів Державної екзаменаційної комісії, протоколи комісій з 
розподілу молодих фахівців та інші. 

На зберіганні є документи первинної партійної організації музичного училища з 1947 по 
1981 рік (ФП-2098). У цьому фонді зібрані протоколи партійних зборів, списки комуністів, 
довідки та інформації про роботу парторганізації музичного училища. 

Цікаві відомості можна знайти в архівному фонді Сталінського обласного відділу по 
справах мистецтв, представлений документами з 1944 по 1953 рік (Ф.Р-4982), а також у 
газетному фонді архіву. 

Ознайомитися з документами можна в читальному залі архіву, що працює щодня з 9.00 
до 16.00, крім четверга, суботи та неділі. Перерва з 12.00 до 13.00. 

    
 
 
 
 
Директор архіву        Н.Д.Буценко  
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Додаток 3 

 
Перелік документів Держархіву Донецької області  

з історії вірменів, греків і татар. 
 

У зв’язку з підготовкою серії спільних презентаційних видань, на прохання 
Держкомархіву України, в архіві було проведено виявлення документів на тему: «Історія 
вірменів, греків і татар». 

Документи були виявленні в фондах Маріупольської земської управи, Юзівського 
окружного виконкому, Юзівського відділення Всеросійського Союзу металістів, Сталінської 
міськради. 
 

1. Опис домашнього господарства, побуту греків Маріупольської округи. 1866р. 
Підстава: ф.110, оп.1, спр.3, арк.56-62. 

 
2. Про організацію татарської школи при заводській шахті Сталінського металургійного 

заводу. З протоколу №39 засідання Пленуму Сталінського заводського комітету ВСРМ 
від 22 грудня 1926р. 
Підстава: ф.Р-1, оп.1. спр.243, арк.49. 

 
3. Устав  товариства "Дім народів Сходу" у м. Київі. 20 квітня 1926р. 

Підстава: ф.Р-2, оп.1, спр.994, арк.42-43. 
 
4. Сітка татарських шкіл ліквідації малограмотності на 1925-26 навчальний рік. 

Підстава: ф.Р-2, оп.2, спр.994, арк.61. 
 
5. Про відкриття при Донецьком гірничому інституті татарського відділення робочого 

факультету. Доповідна записка окружної інспектури Наросвіти від 31 грудня 1928р. 
Підстава: ф.Р-2, оп.1, спр.171, арк.65. 

 
6. Договір про соціалістичне змагання між представниками трудящих еллінів і татар 

Маріупольщини і Сталінщини. 1929р. 
Підстава: ф.Р-2, оп.1, спр.1002, арк.108. 

 
7. Інформаційний доклад про стан і перспективи культурного будівництва греко-

еллінського і греко-татарського населення УРСР, зокрема у Маріпольскому і 
Сталінському округах. Протокол Міжвідомчої наради при Кримському ЦВК від 26 
грудня 1929р. 
Підстава: ф.Р-2, оп.1. спр.1002. арк.245-350. 

 
8. Про закриття Вірмено-Григоріанського молитовного будинку у м.Сталіно. 1929р. 

Підстава: ф.Р-2, оп.1,спр.189, арк.121. 
 
9. Про обстеження татарських шкіл Сталінської міської риси. Акт обстеження інспектора 

окружної інспектури Наросвіти. Висновки і пропозиції 1928р. 
Підстава: ф.Р-279, оп.1, спр.91, арк.94, 95. 

 
10. Про закриття вірменської церкви в м.Сталіно. 

Підстава: Газета "Диктатура труда" від 31 грудня 1929р. 
 
 
Директор архіву        Н.Д. Буценко 
 
Нач. відділу        Т.А. Максимчук 
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Додаток 4 

 
ДЕРЖАВНИЙ  АРХІВ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ  

 
З 1918 РОКУ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецьк -  2005 
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ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ НА  ТЕМУ:   

«ІСТОРІЯ  СТАНОВЛЕННЯ,  ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ  ЮСТИЦІЇ 

З 1918 РОКУ ДО СЬОГОДЕННЯ» 
 

1. Доповідна записка завідуючого Бахмутского повітового відділу юстиції від 27 березня 
1920р. 

 Підстава: ф.Р- 1156, оп.1, спр.31, арк.99-102. 
 
2. Постанова ВЦВК про скасування Губернських відділів юстиції від 6 вересня 1922р. 

Підстава: Збірник постанов та розпоряджень уряду України, 1922, стор.633. 
 
3. Циркуляр відділу судоустрою Народного Комісаріату Юстиції про Повітові бюро юстиції 

від 29 червня 1921р. 
Підстава: ф.Р- 1167, оп.1, спр.113, арк.46. 

 
4. Постанова РНК УРСР про нотаріальні функції органів юстиції від 27 вересня 1921р. 

Підстава: ф.Р- 1167, оп.1, спр.113, арк.338. 
 
5. Штатний розклад Донецького Губернського відділу юстиції на 1921р. 

Підстава: ф.Р- 1167, оп.1, спр.113, арк.459. 
 
6. Список відповідальних працівників відділу юстиції Юзівського повіту за 1921р. 

Підстава: ф.Р- 2563, оп.1, спр.2, арк.446. 
 
7. Доповідь про діяльність бюро юстиції Юзівського повіту з 1 серпня по 1 вересня 1922р. 

Підстава: ф.Р-1167, оп.1, спр.153, арк.338,339. 
 
8. Особиста картка Щербакова Василя Юхимовича, завідуючого бюро юстиції Юзівського 

повіту. 
Підстава: ф.Р- 1167, оп.1, спр.159, арк.9. 
 

9. Мандат Щербакова В.Ю., особливого Народного Слідчого Губдонревтрибуналу по 
Юзівському повіту за 1921р. 
Підстава: ф.Р- 2563, оп.2, спр.1, арк.231. 

 
10. Біографічні дані про Ляски Костянтина Івановича, завідуючого бюро юстиції Юзівського 

повіту в 1922р. 
Підстава: ф.Р- 1146, оп.2, спр.145, арк.53. 

 
11. Рішення Донецької облради про утворення  відділу юстиції від 30 грудня 1970р. 

Підстава: ф.Р- 2794, оп.2, спр.2041, арк.70. 
 
12. Рішення Донецької облради про затвердження завідуючого відділом юстиції  В.Д.Рвачева  

Підстава: ф.Р- 2794, оп.2, спр.2041, арк.71. 
 
13. Рішення №376 виконкому Донецької облради про схему керування органами й 

установами юстиції області від 9 листопада 1988р. 
Підстава: ф.Р- 2794, оп.2, спр.5898, арк.88,89. 

 
14. Додаток №1 до рішення №376 виконкому Донецької облради від 9 листопада 1988р. 

Підстава: ф.Р- 2794, оп.2, спр.5898, арк.91. 
15. Додаток №2 до рішення №376 виконкому Донецької облради від 9 листопада 1988р. 

Підстава: ф.Р- 2794, оп.2, спр.5898, арк.92. 


