
 

 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

22.07.2013 Київ № 99 
Про участь державних архівних 
установ у заходах з підготовки та 
відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка» 

На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року 
№ 257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка» та постанови Верховної Ради України від 
19 червня 2013 року № 340–VII «Про підготовку та відзначення 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка», 

Н А К А З У Ю: 

1. Створити робочу групу з підготовки виставки фото- та архівних 
документів і матеріалів «До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» та 
реалізації спільних проектів з Федеральним архівним агентством (Російська 
Федерація) до 200-річного ювілею Тараса Шевченка: підготовки та видання 
«Художнього альбому про Т. Г. Шевченка», організації та проведення круглого 
столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» у складі: 

Воронін В. М. 
Прилепішева Ю. А. 
Маковська Н. В. 
Козіна О. Г. 
Топішко Н. О. 
Кісіль І. М. 
Кульчий О. В. 

Робочій групі: 

1) Прилепішевій Ю. А., Кульчий О. В. до 14 жовтня 2013 року 
опрацювати питання щодо можливості отримання з фондів Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського цифрових копій 
архівних документів і матеріалів про життя та творчу діяльність Тараса 
Шевченка; 

2) до 21 жовтня 2013 року розробити тематико-експозиційний план 
виставки «До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» з урахуванням 
виявлених у державних архівних установах фото- та архівних документів і 
матеріалів; 

3) до кінця 2013 року підготувати та затвердити в установленому порядку 
робочий план та сценарій проведення круглого столу «Життя та творча 
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спадщина Т. Г. Шевченка», передбачивши участь у ньому шевченкознавців та 
архівістів України, Росії, Казахстану, інших держав; 

4) Вороніну В. М., Прилепішевій Ю. А., Кульчий О. В. забезпечити 
узгодження з російською стороною концепції та робочого плану з підготовки 
до видання «Художнього альбому про Т. Г. Шевченка»; 

5) визначити дату та місце проведення наприкінці лютого – на початку 
березня 2014 року виставки «До 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка» та круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» в 
приміщенні ЦДАМЛМ. 

2. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, 
ДНАБ, м. Київ, держархівів Київської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, 
Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та м. Києва: 

1) до 7 жовтня 2013 року виявити архівні документи і матеріали про 
життя, творчу та громадську діяльність Тараса Шевченка, перепоховання та 
вшанування пам’яті видатного сина українського народу. 

Цифрові копії виявлених архівних документів і матеріалів їх переліки 
надіслати до відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву 
(Прилепішева Ю. А.); 

2) Директору ЦДАЗУ (Берковський В. Г.) до кінця жовтня 2013 року 
опрацювати питання щодо можливості отримання цифрових копій документів і 
матеріалів, пов’язаних з життям, творчістю та громадською діяльністю Тараса 
Шевченко, з архівних фондів української діаспори за кордоном для включення 
до експозиції виставки, про результати інформувати Укрдержархів. 

2) Директорам ЦДАМЛМ, ЦДІАК, ЦДКФФА забезпечити: 
2.1.) підготовку та розміщення експозиції виставки «До 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка» в приміщенні ЦДАМЛМ у терміни визначені 
робочою групою після затвердження тематико-експозиційного плану виставки; 

2.2.) підготовку афіші та буклету виставки не пізніше ніж за 10 днів до 
дати відкриття виставки та круглого столу; 

2.3.) ЦДАМЛМ та ЦДІАК підготовку прес-релізу не пізніше ніж за 
10 днів до дати відкриття виставки та круглого столу. 

3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.): 

1) забезпечити координацію роботи робочої групи та державних архівних 
установ з підготовки та проведення виставки, круглого столу та підготовки до 
видання каталогу; 

2) до кінця жовтня 2013 року опрацювати питання щодо можливості 
отримання з фондів державних архівних установ Росії, Казахстану, Польщі та 
Литви цифрових копій архівних документів і матеріалів про життя та творчу 
діяльність Тараса Шевченка для включення до експозиції виставки; 
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3) висвітлення у засобах масової інформації участі Укрдержархіву та 
державних архівних установ у заходах з відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка; 

4) координацію роботи з реалізації спільних проектів з Федеральним 
архівним агентством (Російська Федерація) до 200-річного ювілею Тараса 
Шевченка. 

4. Керівникам державних архівних установ: 

1) підготувати і провести в регіонах тематичні виставки фото- та архівних 
документів, присвячені історії життя, творчій та громадській діяльності Тараса 
Шевченка, вшануванню його пам’яті; 

2) відповідно до компетенції взяти участь в урочистостях та інших 
тематичних просвітницьких, культурно-мистецьких заходах до 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка, що проводитимуться в регіонах; 

3) ЦДКФФА сприяти представникам теле- та радіо компаній в підготовці 
документальних фільмів про видатного сина українського народу Тараса 
Шевченка; 

4) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації участі 
державних архівних установ у зазначених заходах; 

5) про проведену роботу до 10 березня 2014 року інформувати 
Укрдержархів. 

5. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити: 

1) розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви України» не пізніше ніж за 5 днів до дати відкриття 
виставки; 

2) не пізніше ніж за місяць до дати проведення підготувати 
електронний варіант виставки для передання державним архівам областей, 
мм. Києва та Севастополя; 

3) верстку каталогу виставки. 

6. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. А.) 
передбачити у проекті Державного бюджету на наступний рік видатки на 
фінансування організації та проведення Укрдержархівом наприкінці лютого – 
на початку березня 2014 року заходів до 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. 

7. ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити друк інформаційних матеріалів 
та каталогу виставки, круглого столу. 

8. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити: 
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1) транспортне обслуговування ЦДАМЛМ, ЦДІАК, ЦДКФФА під час 
транспортування виставкового обладнання та експозиції  виставки до місця її 
проведення та у зворотному напрямку; 

2) транспортне обслуговування представників державних архівних 
установ Росії, Казахстану, інших держав – учасників відкриття виставки та 
круглого столу. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за Головою 
Державної архівної служби Гінзбург О. П. 

 
В. о. Голови Державної служби В. М. Воронін 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заступник директора департаменту–начальник  
відділу міжнародного співробітництва  
департаменту організації архівної роботи     Ю. А. Прилепішева 

начальник фінансово-економічного управління    В. А. Стадник 

начальник відділу інформаційних технологій 
департаменту діловодства, формування, зберігання  
та обліку документів НАФ       Ю. І. Забенько 

завідувач сектору нормативно-правового забезпечення   О. І. Швець 


