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ПРОГРАМА 
Всеукраїнського семінару з питань  

створення розгалуженої мережі трудових архівів 
 

Місце 
проведення: 

Малий зал Житомирської 
облдержадміністрації  

м. Житомир, 
майдан С.П.Корольова, 1 (4 поверх) 

Час 
проведення: 

23 жовтня 2012 року,  
10.30–17.00 

 

Учасники: Голова Укрдержархіву, голова Житомирської облдержадміністрації, 
Житомирський міський голова 

Керівники структурних підрозділів Укрдержархіву, держархівів 
областей, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, 
трудових архівів Житомирської області. 

10.30-11.00 Реєстрація учасників, ранкова кава. 

11.00-11.10 Виступ голови Житомирської облдержадміністрації  
Рижука Сергія Миколайовича. 

11.10-11.30 «Проблемні питання нормативно-правового забезпечення створення та 
діяльності трудових архівів» 
доповідь Голови Укрдержархіву Гінзбург Ольги Петрівни. 

11.30-11.45 «Організація діяльності держархіву щодо створення мережі трудових 
архівів в Житомирській області» 
доповідь директора Державного архіву Житомирської області 
Синицького Станіслава Миколайовича.  

11.45-11.55 «Особливості в організації роботи трудових архівів селищних, 
сільських рад в Андрушівському районі Житомирської області» 
доповідь начальника Архівного відділу Андрушівської 
райдержадміністрації Леус Наталії Леонідівни.  

11.55-12.45 Виступи з досвіду створення та організації роботи трудових архівів в 
області 
директора Державного архіву Донецької області  
Буценко Надії Дмитрівни; 
директора Державного архіву Одеської області  
Ніточко Івана Івановича; 
директора Державного архіву Івано-Франківської області  
Гриника Ігоря Івановича; 
директора Державного архіву Дніпропетровської області  
Киструської  Ніни Володимирівни. 



12.45-13.30 Обговорення доповідей, підбиття підсумків наради. 
13.30-13.40 Переїзд до приміщень архівного відділу Житомирської міської ради та 

комунального підприємства «Трудовий архів «Архівіст» 
Житомирської міської ради (вул. Гагаріна, 18, м. Житомир), 
ознайомлення з їх роботою. 

13.40-13-50 «Про взаємодію керівництва міської ради, архівного відділу міської 
ради з органами юстиції, пенсійного фонду, державної реєстрації з 
питань розвитку архівної галузі в місті» 
виступ Житомирського міського голови Дебоя Володимира 
Михайловича. 

13.50-14.00 Огляд робочих кімнат, архівосховищ архівного відділу Житомирської 
міської ради проводить начальник Архівного відділу Житомирської 
міської ради Єфімова Лідія Борисівна. 

14.00-14.20 Ознайомлення зі складом документів, станом їх упорядкування та 
умовами зберігання в архівосховищах комунального підприємства 
«Трудовий архів «Архівіст» Житомирської міської ради проводить 
директор трудового архіву Голубенко Анатолій Васильович. 

14.20-15.00 Відвідування музею космонавтики ім. С.П.Корольова 
супроводжує директор музею космонавтики імені С.П.Корольова 
Дячук Ірина Дмитрівна. 

15.00-16.30 Обід. 
17.00 Від’їзд учасників наради. 
 


