
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
наради керівників місцевих архівних установ  

“Про стан та перспективи діяльності архівних відділів районних 
державних адміністрацій і міських рад” 

 (13 травня 2008 р.) 
 
Учасники наради відзначають, що подальше функціонування існуючої 

системи зберігання документів Національного архівного фонду без 
кардинальних змін є безперспективним. Архівні відділи райдержадміністрацій 
та міськрад із установ проміжного зберігання документів Національного 
архівного фонду через відсутність місця у сховищах державних архівів 
областей поступово перетворюються на архівні установи постійного зберігання 
документів, не маючи відповідного статусу і у більшості випадків не маючи для 
цього необхідних умов. 

Водночас офіційно зафіксований порядок концентрації архівних джерел 
місцевої історії в обласних центрах протирічить політиці наближення місць їх 
зберігання до місць утворення й використання. 

З метою вирішення проблеми учасники наради вважають за необхідне 
порушити питання про забезпечення нормативних умов зберігання документів 
Національного архівного фонду в усіх місцевих архівних установах і надання 
протягом 2008–2010 років архівним відділам райдержадміністрацій та міськрад 
статусу архівних установ постійного зберігання документів Національного 
архівного фонду. 

Для забезпечення такого перетворення рекомендується: 

1. Державному комітету архівів України : 

розробити і після схвалення колегією затвердити комплекс заходів щодо 
організаційного, нормативно-правового, методичного, фінансового, кадрового, 
інформаційного забезпечення постійного гарантованого зберігання  документів 
Національного архівного фонду архівними відділами райдержадміністрацій та 
архівними відділами міськрад;  

 спільно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київського та Севастопольського міськими державними адміністраціями 
підготувати і подати Кабінету Міністрів України проект Державної програми 
забезпечення приміщеннями та обладнанням архівних відділів райдержадмі-
ністрацій та міськрад. 

 
2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам посилити 

роботу щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної та кадрової бази 
зберігання документів Національного архівного фонду місцевого походження. 
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3. Керівникам місцевих державних архівів: 
надати допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій та 

міськрад у розробленні планів переходу на постійне зберігання документів; 
затвердити регіональні плани-графіки переходу архівних відділів 

райдержадміністрацій та міськрад на постійне зберігання документів, забезпе-
чити їх виконання; 

посилити контроль за станом забезпечення збереженості документів в 
архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад. 

 
4. Начальникам архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад: 
провести аналіз умов діяльності, відповідності існуючим нормативам 

умов зберігання документів, перспектив та очікуваних наслідків переходу на 
постійне зберігання документів; на основі такого аналізу розробити і подати на 
затвердження конкретні плани доведення умов діяльності архівних відділів до 
нормативних вимог;  

передбачати подання необхідних обґрунтованих пропозицій під час 
формування відповідних бюджетних запитів на 2009 і наступні роки. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


