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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І 
УПРАВЛІННЯ 

_________________________________________________________________________________________________
_ 

П О С Т А Н О В А 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про затвердження Завдань Національної програми 
інформатизації на 2006–2008 роки 

від 4 листопада 2005 року 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2–3, ст.51) 
Відповідно до статті 9 Закону України “Про Національну програму 
інформатизації” (74/98-ВР) Верховна Рада України 
п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити Завдання Національної програми інформатизації на 2006–
2008 роки (додаються). 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при виконанні Завдань 
Національної програми інформатизації у 2006 році та формуванні проекту 
Завдань Національної програми інформатизації на 2007–2009 роки забезпечити 
необхідне фінансування інформатизації соціальної сфери, науки, освіти, 
культури тощо. 

3. Рахунковій палаті провести фінансову перевірку використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік (2285-15) на 
реалізацію Національної програми інформатизації (74/98-ВР). Про результати 
перевірки проінформувати Верховну Раду України. 

4. У зв'язку із закінченням строків дії визнати такими, що втратили 
чинність, Закон України “Про затвердження Завдань Національної програми 
інформатизації на 1998–2000 роки” (76/98-ВР) (Відомості Верховної Ради 
України, 1998 р., N 27–28, ст. 183), постанови Верховної Ради України від 13 
липня 1999 року N 914-XIV (914-14) "Про затвердження Завдань Національної 
програми інформатизації на 1999–2001 роки" (Відомості Верховної Ради 
України, 1999 р., N 37, ст. 335) та від 6 липня 2000 року N 1851-III (1851-14) 
“Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000–
2002 роки”. 

5. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін подати Верховній Раді 
України розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування Завдань 
Національної програми інформатизації на 2006–2008 роки, у тому числі за 
рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою за роками). 

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної 
Ради України з питань науки і освіти. 

Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постановою Верховної Ради України 
від 4 листопада 2005 року N 3075-IV 

ЗАВДАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА 2006–2008 РОКИ 

Завдання Орієнтовні 
державні замовники 

Очікувані результати 

Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації 
Розробити проекти 
законодавчих та інших 
нормативно-правових актів у 
сфері інформатизації 

Мінтрансзв’язку, 
Мін’юст, МОН, СБУ, МВС 

Визначення організаційно-правових 
засад впровадження електронного 
документообігу з використанням 
електронного цифрового підпису, 
розвитку інформаційної системи 
“Електронний Уряд”, забезпечення 
антивірусного захисту інформації, 
захисту національного сегмента 
Інтернету, боротьби з комп’ютерною 
злочинністю 

Розробити основоположні 
державні стандарти засобів 
інформатизації та 
інформаційно-
телекомунікаційних систем, 
гармонізовані з міжнародними 
стандартами 

Мінекономіки, 
Держспоживстандарт 

Стандарти у сфері електронного 
документообігу та електронного 
цифрового підпису, 
телекомунікаційних засобів, методів 
та засобів безпеки у сфері 
інформаційних технологій навчання 
та програмних засобів навчального 
призначення; 
бази даних бібліографічних описів 
стандартів ISO та IEC; 
бази даних державних 
класифікаторів; веб-сайт державної 
системи сертифікації УкрСЕПРО 

Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації 
Розробити сучасну 
телекомунікаційну 
інфраструктуру та забезпечити 
її розвиток 

Мінтрансзв’язку  Затвердження вимог і рекомендацій 
щодо цифрового абонентського 
доступу та створення абонентських 
ліній за технологіями xDSL, а також 
національної системи супутникового 
зв’язку 

Забезпечити розвиток 
національного сегмента 
Інтернету 

Мінтрансзв’язку, 
Держкомтелерадіо, МОН, 
Мінекономіки 

Підготовка до впровадження 
Інтернет-протоколу версії IPv6; 
типовий технічний проект обласної 
мережі пунктів колективного 
доступу до Інтернету; 
система моніторингу інформаційної 
присутності органів державної влади 
в Інтернеті; 
українська лінгвістична система в 
Інтернеті; 
Національний реєстр електронних 
інформаційних ресурсів органів 
державної влади; 
розвиток інфраструктури системи 
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надання інформаційних послуг з 
використанням Інтернету; 
наукова підтримка представництва 
України в Міжурядовому 
консультативному комітеті 
Всесвітньої корпорації з 
призначення доменних імен та 
номерів (GAC ICANN) 

Створити 
конкурентноспроможні засоби 
інформатизації 

Мінпромполітики Програмно-апаратні засоби 
інтелектуальної обробки інформації 

Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, 
безпеки та оборони 

Створити електронну 
інформаційну систему 
“Електронний Уряд” 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, 
центральні та місцеві 
органи виконавчої влади 

Нормативно-правове забезпечення 
функціонування електронної 
інформаційної системи 
“Електронний уряд”, у тому числі 
затвердження переліку і порядку 
надання інформаційних та інших 
послуг з її використанням; 
спеціальна інформаційно-
телекомунікаційна система органів 
виконавчої влади; 
спеціальна інформаційно-
телекомунікаційна мережа 
Секретаріату Президента України, 
обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій; 
інтеграція інформаційних ресурсів 
центральних та місцевих органів 
виконавчої влади до Єдиного веб-
порталу; 
інтеграція систем електронного 
документообігу органів виконавчої 
влади на основі використання 
спеціальної інформаційно-
телекомунікаційної системи; 
Інтернет-приймальні в органах 
виконавчої влади; 
єдина система обліку звернень 
громадян і контролю за вирішенням 
порушених у них питань; 
створення та забезпечення 
функціонування Національної 
системи конфіденційного зв’язку; 
інфраструктура системи 
електронного цифрового підпису 

Створити комплексну систему 
захисту інформації 

СБУ, Мінтрансзв’язку Автоматизована система 
антивірусного захисту інформації в 
комп’ютеризованих системах органів 
державної влади; 
програмно-апаратні засоби захисту 
інформації в автоматизованих 
системах 

Створити системи Апарат Верховної Ради Інформаційно-аналітичні системи 
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інформаційно-аналітичної 
підтримки вирішення завдань 
розвитку державності, безпеки 
та оборони 

України, Секретаріат 
Кабінету Міністрів 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, 
Конституційний Суд 
України, Генеральна 
прокуратура України, 
Верховний Суд України, 
ЦВК, Державне управління 
справами, Мінтрансзв’язку, 
Мін’юст, СБУ, інші 
центральні та місцеві 
органи виконавчої влади 

Секретаріату Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Ради 
національної безпеки і оборони 
України, Верховного Суду України, 
Конституційного Суду України, 
Генеральної прокуратури України ; 
Єдина державна автоматизована 
паспортна система; інтегрована 
інформаційно-аналітична система 
правоохоронних органів; 
інформаційно-аналітичні системи 
органів юстиції; 
Урядова інформаційно-аналітична 
система з питань надзвичайних 
ситуацій; 
інтегрована міжвідомча 
автоматизована система обміну 
інформацією щодо контролю осіб, 
транспортних засобів та вантажів, які 
перетинають державний кордон; 
автоматизована інформаційна 
система прикордонного контролю; 
Єдина автоматизована система 
управління Збройними Силами 
України; 
загальнодержавна система баз даних 
паливно-енергетичного комплексу; 
інтегрована інформаційно-
аналітична система державної 
статистики; програмно-технічний 
комплекс системи моніторингу 
телевізійного простору України; 
Єдиний державний реєстр виборців 
та електронна інформаційна система 
“Вибори”; 
інформаційні, довідкові, пошукові та 
інформаційно-аналітичні системи 
центральних органів виконавчої 
влади 

Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку 
Створити і впровадити у 
центральних та місцевих 
органах виконавчої влади 
систему підтримки прийняття 
рішень з проблем 
макроекономічного розвитку 
країни і розвитку ринкових 
відносин 

Мінекономіки, 
Антимонопольний комітет 
України, Державна комісія 
з цінних паперів та 
фондового ринку, 
Держпідприємництво, 
Держкомзем, 
Держекспортконтроль, 
МОН 

Система інформаційно-аналітичного 
забезпечення Мінекономіки; 
система інформаційно-аналітичного 
забезпечення Антимонопольного 
комітету України; 
Національна депозитарна система та 
система моніторингу фондового 
ринку; 
ведення Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців і Єдиного ліцензійного 
реєстру; 
автоматизована система ведення 
державного земельного кадастру; 
удосконалення інформаційно-
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аналітичної системи з питань 
експортного контролю (“Дніпро”) 

Інформатизація фінансової та грошової системи, державного 
фінансово-економічного контролю 

Створити систему 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення фінансової 
системи 

Мінфін Автоматизовані інформаційно-
аналітичні системи фінансових 
органів; 
забезпечення функціонування 
системи управління коштами 
державного  та місцевих бюджетів на 
основі єдиного програмно-
технічного комплексу 
автоматизованої системи “Казна”; 
удосконалення внутрішньої 
платіжної системи та 
обслуговування єдиного 
казначейського рахунку в системі 
масових електронних платежів 
Національного банку України; 
розвиток інформаційної системи на 
базі Інтернет-мережі територіальних 
органів Державного казначейства 
України 

Створити систему 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів державної 
контрольно-ревізійної служби 

ГоловКРУ Підсистема аналізу видатків 
бюджетної установи; 
забезпечення технічного захисту 
інформації; 
телекомунікаційна система органів 
державної контрольно-ревізійної 
служби 

Створити систему 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення податкових 
органів 

ДПА Автоматизована інформаційно-
аналітична система податкових 
органів; міжвідомча 
комп’ютеризована система 
моніторингу сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) 

Створити інформаційно-
аналітичну систему Рахункової 
палати 

Рахункова палата Бази даних інформаційно-
аналітичної системи Рахункової 
палати та інтерфейси користувачів; 
програмне забезпечення для 
вирішення завдань проведення 
аналізу показників державного 
бюджету; 
модернізація локальної 
обчислювальної мережі, створення 
комплексної системи захисту 
інформації та її атестація; 
технічний проект пускового 
комплексу інформаційно-аналітичної 
системи Рахункової палати; дослідна 
експлуатація компонентів пускового 
комплексу інформаційно-аналітичної 
системи Рахункової палати 

Інформатизація соціальної сфери 
Створити систему 
інформаційно-аналітичного 

Мінпраці, 
Держкомнацміграції 

Інтегрована система 
персоніфікованого обліку осіб, які 
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забезпечення установ 
соціального захисту населення 

мають право на пільги, та реєстр 
пільгових категорій громадян; 
програмний комплекс 
автоматизованого опрацювання 
документів з питань призначення 
всіх видів допомоги за єдиною 
заявою, формування єдиної бази 
даних про одержувачів цієї допомоги 
та відповідного реєстру; 
програмно-технічне забезпечення 
впровадження в органах праці та 
соціального захисту населення 
Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи адресної соціальної 
допомоги населенню; 
єдина система збору та обліку 
внесків на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування; 
банк даних з проблем інвалідності; 
інформаційна підтримка заходів, 
пов’язаних з наданням допомоги 
біженцям 

Створити систему 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення закладів охорони 
здоров’я 

МОЗ Система моніторингу та аналізу 
стану інформатизації регіонів, 
обласних управлінь охорони 
здоров’я, закладів охорони здоров’я; 
проект державної програм 
“Телемедицина в Україні”; 
програмне забезпечення для 
проведення моніторингу виконання 
міжгалузевої комплексної програми 
“Здоров’я нації” на 2002–2011 роки; 
проект типового програмно-
апаратного комплексу амбулаторії 
сімейного лікаря для поведення 
телемедичних консультацій 

Інформатизація у сфері охорони навколишнього середовища 
та природних ресурсів 

Створити та впровадити 
систему моніторингу і 
прогнозування забруднення 
навколишнього природного 
середовища 

Мінприроди, 
Держводгосп 

Розподілена інформаційно-
аналітична система моніторингу 
довкілля, бази даних екологічної 
інформації; 
система моніторингу та 
прогнозування стану навколишнього 
природного середовища у системі 
Держводгоспу; 
система інформаційно-аналітичного 
забезпечення Держводгоспу; 
розподілені бази даних 
гідрометеорологічної інформації; 
система моніторингу небезпечних 
гідрометеорологічних явищ 

Інформатизація освіти, науки і культури 
Створити комп’ютерну мережу 
освіти, науки і культури 

МОН Розвиток національної освітньо-
наукової мережі з виходом до 
транс’європейської мережі GEANT; 
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рекомендації щодо спеціалізованого 
програмного забезпечення для 
дистанційного навчання; 
проведення дистанційного навчання 
вчителів за курсом адміністраторів 
навчальних комп’ютерних 
комплексів; 
запровадження дистанційного 
навчання в системі професійно-
технічної освіти; 
програмні засоби навчального 
призначення; 
система електронних інформаційних 
ресурсів для навчальних закладів; 
науково-освітній портал “Острів 
знань”; 
система науково-технічної 
інформації, у тому числі: 
- автоматизована система реєстрації 
технологій, розроблених в Україні; 
- система баз даних про науковців 
України; 
- автоматизована система реєстрації 
прав інтелектуальної власності; 
національний бібліографічний 
тезаурус з питань біології, біохімії, 
сільського господарства і 
продовольства в електронній формі 

Створити систему 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення у сфері культури 

Мінкультури, 
Держкомархів 

Система інформаційно-аналітичного 
забезпечення Мінкультури; 
перша черга національної системи 
електронного інформаційно-
бібліотечного ресурсу, в тому числі: 
- система каталогізації Національної 
парламентської бібліотеки, 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, бібліотеки 
Верховної Ради України; 
- електронний каталог інформаційно-
бібліотечного ресурсу; 
- проект типової електронної 
бібліотеки; 
- національний депозитарій 
електронних документів; 
- підсистеми обміну інформацією з 
іншими електронними 
інформаційно-бібліотечними 
системами; 
- технічний проект другої черги 
національної системи електронного 
інформаційно-бібліотечного ресурсу;
проект типової автоматизованої 
системи архіву обласного рівня; 
автоматизація діяльності державних 
історичних архівів у містах Києві та 
Львові 
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Інформатизація у сфері міжнародного співробітництва 
Створити інформаційну 
інфраструктуру для 
забезпечення 
зовнішньополітичної діяльності 

МЗС Веб-портал МЗС з інтеграцією до 
нього веб-сайтів посольств України в 
інших державах та постійних 
представництв (місій) при 
міжнародних організаціях; 
проект першої черги системи 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення консульської роботи, у 
тому числі підсистеми захисту 
інформації; 
впровадження міжвідомчої 
автоматизованої системи контролю 
за в’їздом а Україну та виїздом 
іноземців і осіб без громадянства з 
використанням біометричних 
параметрів ідентифікації особи; 
інформаційно-аналітична система 
МЗС, у тому числі: 
- бази даних міжвідомчого 
використання; 
- система електронного 
документообігу МЗС; 
- проекти типових інформаційно-
аналітичних систем посольств 
України в інших державах та 
постійних представництв (місій) при 
міжнародних оргагізаціях 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А 

Про присвоєння рангів державним службовцям 
від 1 жовтня 2005 р. N 997 

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1012 (1012-2005-п) від 12.10.2005) 
Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" (3723-12) 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Присвоїти третій ранг державного службовця: 
БОНДАРЮ     – першому заступнику Голови Державного 
Анатолію Омеляновичу  комітету лісового господарства 
ІВАНУЩАКУ    – заступнику начальника Управління 
Івану Миколайовичу   господарсько-побутового забезпечення 
      Державного управління справами 
КЛИМЕНКУ    – заступнику начальника Управління 
Пилипу Петровичу   забезпечення зв'язків з Верховною Радою 
      України Секретаріату Кабінету Міністрів 
      України 
МАРМАЗОВУ    – заступнику Міністра юстиції 
Василю Євгеновичу 
НОВІЦЬКОМУ    – начальнику Управління транспортного 
Сергію Васильовичу   забезпечення Державного управління 
      справами 
ПОРТНОВУ    – заступнику Голови Державного комітету 
Георгію Володимировичу  архівів 
УЛІТІЧУ     – директору департаменту 
електроенергетики 
Юрію Івановичу    Міністерства палива та енергетики 
Присвоїти четвертий ранг державного службовця 
АНДРІЄВІЙ    – директору департаменту міжнародного 
Тамарі Володимирівні   співробітництва Міністерства юстиції 
БУТРИМЕНКО    – директору департаменту державної 
Валентині Василівні   реєстрації нормативних актів 
      Міністерства юстиції 
ГОЛОВКУ     – директору департаменту фінансових та 
Олександру Володимировичу соціальних питань підприємницької 
      діяльності Державного комітету з 
      питань регуляторної політики та 
      підприємництва 
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ГОРБАТЕНКУ    – директору департаменту зв'язків з 
Василю Володимировичу  органами державної влади та 
      інформаційно-аналітичної роботи 
      Міністерства юстиції 
ДОЦЕНКО     – завідувачу відділу контролю Канцелярії 
Юлії Юріївні    Президента України Кабінету Президента 
      України Секретаріату Президента 
      України 
ЗАВАЛЬНІЙ    – директору департаменту цивільного 
Інні Ігорівні    законодавства та підприємництва 
      Міністерства юстиції 
КОРНІЙЧУКУ    – директору департаменту підтримки 
Володимиру Григоровичу  підприємництва Державного комітету з 
      питань регуляторної політики та 
      підприємництва 
КОТОРОБАЮ    – директору департаменту 
Станіславу Васильовичу  планово-фінансової діяльності, 
      бухгалтерського обліку і звітності 
      Міністерства юстиції 
ЛЕСИК     – директору департаменту бухгалтерського 
Лесі Степанівні    обліку та звітності Міністерства 
      палива та енергетики 
МЕЛЕСИК     – заступнику начальника Управління 
Тетяні Миколаївні   гуманітарної політики, завідуючій 
      сектором з питань туризму, 
      виставкової діяльності та реклами 
      Секретаріату Кабінету Міністрів 
      України 
МІРОШНІЧЕНКУ   – директору департаменту регуляторної 
Олегу Миколайовичу   політики Державного комітету з питань 
      регуляторної політики та 
      підприємництва 
ПАВЛОВІЙ    – директору департаменту нотаріату та 
Людмилі Миколаївні   реєстрації адвокатських об'єднань 
      Міністерства юстиції 
ПЕТРИКОВЦЮ    – директору департаменту економічного та 
Костянтину Яковичу   фінансового регулювання 
      паливно-енергетичного комплексу 
      Міністерства палива та енергетики 
СОССІ     – голові Державної служби геодезії, 
Ростиславу Івановичу   картографії та кадастру 
СТРЕКАЛОВІЙ    – директору департаменту фінансового 
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Ользі Степанівні    законодавства Міністерства юстиції 
Присвоїти п'ятий ранг державного службовця 
АНІСТРАЮ    – завідувачу відділу маркетингу та 
Андрію Володимировичу  комерційної діяльності підприємств 
      Управління санаторно-курортного 
      забезпечення і готельного господарства 
      Державного управління справами 
ГАЙДУКОВУ    – директору департаменту майнових 
Віктору Олександровичу  відносин Міністерства палива та 
      енергетики 
ДАВИДЮКУ    – директору департаменту інформаційних 
Володимиру Сергійовичу  технологій Державного комітету 
      фінансового моніторингу 
ДРОЗДОВУ    – директору контрольно-ревізійного 
Ігорю Віталійовичу   департаменту Міністерства палива та 
      енергетики 
ЗАЛІЩУК     – завідувачу відділу іміджевої політики 
Світлані Петрівні    департаменту забезпечення виконання 
      конституційних повноважень Президента 
      України в інформаційній сфері та 
      іміджевої політики Головної 
      інформаційної служби Секретаріату 
      Президента України 
ЗІНЕВИЧУ     – директору департаменту нафтової, 
Володимиру Олеговичу  газової та нафтопереробної 
      промисловості Міністерства палива та 
      енергетики 
КОВАЛЮ     – завідувачу відділу - керівнику 
Олександру Валерійовичу  Центральної приймальні Президента 
      України департаменту з питань прийому 
      громадян Служби з питань звернень 
      громадян Кабінету Президента України 
      Секретаріату Президента України 
ЛЕВЧЕНКУ    – помічнику - прес-секретарю 
Івану Васильовичу   Уповноваженого Верховної Ради України з 
      прав людини 
МИРОНЕНКУ    – заступнику Голови Державної служби 
Олегу Васильовичу   автомобільних доріг 



 17

НЕПЛЯХУ     – директору 
Євгену Юрійовичу   адміністративно-господарського 
      департаменту Міністерства палива та 
      енергетики 
ПІТІК     – директору юридичного департаменту 
Ганні Борисівні    Міністерства палива та енергетики 
РОЗУМНОМУ    – завідувачу відділу стратегічного 
Максиму Миколайовичу  прогнозування Національного інституту 
      стратегічних досліджень 
РЯБОШАПЦІ    – директору департаменту законодавства 
Руслану Георгійовичу   про правосуддя, правоохоронну 
      діяльність та боротьбу 
      зі злочинністю 
      Міністерства юстиції 
СОКОРЕНКУ    – директору департаменту ресурсного 
Сергію Семеновичу   забезпечення, резервів та зв'язку 
      Міністерства з питань надзвичайних 
      ситуацій та у справах захисту населення 
      від наслідків Чорнобильської катастрофи 
ФЕЩЕНКУ    – директору департаменту аналітичної 
Олексію Юрійовичу   роботи Державного комітету фінансового 
      моніторингу 
ШАПОВАЛУ    – помічнику заступника Секретаря Ради 
Костянтину Миколайовичу  національної безпеки і оборони 
ШУМКОВІЙ    – директору департаменту ядерної 
Наталії Юріївні    енергетики Міністерства палива та 
      енергетики 
(Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1012 (1012-2005-п) 
від 12.10.2005 ) 
Прем'єр-міністр України    Ю. ЄХАНУРОВ 

П О С Т А Н О В А 
Про затвердження Порядку передачі наукової документації 

з дослідження археологічної спадщини від 21 грудня 2005 р. N 1255 
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
 Затвердити Порядок передачі наукової документації з дослідження 
археологічної спадщини, що додається. 

Прем'єр-міністр України    Ю. ЄХАНУРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 
грудня 2005 р. N 1255 

ПОРЯДОК 
передачі наукової документації з дослідження 

археологічної спадщини 

 1. Цей Порядок визначає процедуру передачі археологами, а також 
підприємствами, закладами, установами та організаціями наукової документації 
з дослідження археологічної спадщини на території України (далі – наукова 
документація) для постійного зберігання до наукового архіву Інституту 
археології Національної академії наук (далі – архівна установа). 
 2. До наукової документації належать наукові звіти про археологічні 
дослідження, щоденники, польові списки, польові креслення та їх опис; польові 
фотографії, їх опис та негативи (або зображення на дисках для лазерних систем 
зчитування), контактні відбитки та їх опис; рисунки, фотографії речового 
матеріалу та їх негативи (або зображення на дисках для лазерних систем 
зчитування) детальний інвентарний опис знахідок. 
 Наукова документація включає також будь-яку інформацію про проведені 
археологічні розвідки, розкопки, інші земляні роботи на території пам'ятки, 
охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах 
населених місць, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під 
земною поверхнею і під водою. 
 3. Вимоги до складення наукової документації затверджує вчена 
рада Інституту археології Національної академії наук. 
 4. Археологи, підприємства, заклади, установи та організації зобов'язані 
забезпечити зберігання наукової документації у період до передачі її архівній 
установі. 
5. Археологи в обов'язковому порядку передають наукову документацію 
архівній установі протягом одного року після проведення дослідження 
археологічної спадщини. 
 Підприємства, заклади, установи та організації зобов'язані передати 
наукову документацію архівній установі на її запит. 
 6. Передача наукової документації здійснюється із складенням акта 
приймання-передачі, форма якого затверджується Держкомархівом. 
 7. Архівна установа забезпечує дотримання встановлених законодавством 
вимог щодо умов зберігання, порядку ведення обліку і користування науковою 
документацією. 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

Про створення Міжвідомчої робочої групи з питань 
утворення Українського інституту національної пам'яті 

від 17 листопада 2005 р. N 460-р 

 1. Створити Міжвідомчу робочу групу з питань утворення Українського 
інституту національної пам'яті у складі згідно з додатком. 
 Надати право співголовам Міжвідомчої робочої групи вносити у разі 
потреби зміни до її складу. 
 2. Міжвідомчій робочій групі подати у місячний строк Кабінетові 
Міністрів України узгоджені пропозиції щодо визначення структури 
Українського інституту національної пам'яті, основних напрямів роботи та 
обсягів його бюджетного фінансування, розміщення Інституту у центральній 
частині м. Києва. 

Прем'єр-міністр України    Ю. ЄХАНУРОВ 

Додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 17 листопада 2005 р. N 460-
р 

СКЛАД 
Міжвідомчої робочої групи з питань утворення 
Українського інституту національної пам'яті 

КИРИЛЕНКО    – Віце-прем'єр-міністр України, 
В'ячеслав Анатолійович  співголова робочої групи 
ВАСЮНИК    – Перший заступник Глави Секретаріату 
Іван Васильович    Президента України, співголова робочої 
      групи (за згодою) 
БОЙКО     – головний консультант Головної служби 
Іван Михайлович    внутрішньої політики Секретаріату 
      Президента України (за згодою) 
БОРИСЕНКО    – професор Київського національного 
Валентина Кирилівна   університету імені Тараса Шевченка 
В'ЯТРОВИЧ    – директор Центру дослідження визвольного 
Володимир Михайлович  руху (за згодою) 
ЄМЕЛЬЯНОВА    – заступник Міністра юстиції 
Інна Іванівна 
КОНДРАЦЬКИЙ    – голова Київського міського товариства 
Адольф Адольфович   політичних в'язнів і репресованих 
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      (за згодою) 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ    – заступник директора Інституту історії 
Станіслав Владиславович  України Національної академії наук 
ЛАПЧИНСЬКА    – член правління Українського 
Ніна Василівна    добровільного історико-просвітницького 
      правозахисного благодійного товариства 
      “Меморіал” імені Василя Стуса 
      (за згодою) 
ЛУК'ЯНЕНКО    – голова Асоціації дослідників 
Левко Григорович   голодоморів в Україні, народний депутат 
      України (за згодою) 
МАТВІЙЧУК    – заступник Міністра фінансів 
Володимир Макарович 
НОВОХАТСЬКИЙ   – перший заступник Голови Держкомархіву 
Костянтин Євгенович 
ОВСІЄНКО    – координатор програми Харківської 
Василь Васильович   правозахисної групи (за згодою) 
ОГРИЗКО     – перший заступник Міністра закордонних 
Володимир Станіславович  справ 
ОЛЕНЮК     – директор підприємства Федерації 
Володимир Михайлович  профспілок України “Міжнародний центр 
      культури і мистецтв профспілок” 
       (за згодою) 
ПАТРИЛЯК    – директор музею Київського національного 
Іван Казимирович    університету імені Тараса Шевченка 
ПЕРЕЛИГІНА    – голова ЦК профспілки працівників 
Людмила Федорівна   культури, член президії Федерації 
      профспілок України (за згодою) 
ПЕТІК     – начальник Головного управління з питань 
Олександр Владиславович  внутрішньої політики Київської 
      міськдержадміністрації 
ПОГРІБНИЙ    – професор Київського національного 
Анатолій Григорович   університету імені Тараса Шевченка 
ПОНОМАРІВ    – професор Київського національного 
Олександр Данилович   університету імені Тараса Шевченка 
ПОРЕЧКІНА    – заступник Міністра внутрішніх справ 
Лідія Степанівна 
ПРИСТАЙКО    – старший науковий співробітник 
Володимир Ілліч    підрозділу СБУ 
ПРОНЮК     – голова Всеукраїнського товариства 
Євген Васильович   політичних в'язнів і репресованих 
      (за згодою) 
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РОМАНЮК    – перший заступник Міністра економіки 
Сергій Андрійович 
СЕРГІЙЧУК    – директор Центру українознавства 
Володимир Іванович   Київського національного університету 
      імені Тараса Шевченка 
ТАНЮК     – голова Українського добровільного 
Леонід Степанович   історико-просвітницького правозахисного 
      благодійного товариства "Меморіал" 
      імені Василя Стуса, народний депутат 
      України (за згодою) 
ШАПОВАЛ    – керівник Центру історичної політології 
Юрій Іванович    Інституту політичних і 
      етнонаціональних досліджень 
      Національної академії наук 
ШОКАЛО-БЕНЧ    – заступник Міністра культури і туризму 
Ольга Григорівна 
ЮРКІН     – голова Федерації профспілок України 
Олександр Валентинович  (за згодою) 
ЯВОРІВСЬКИЙ    – голова Національної спілки 
Володимир Олександрович  письменників, народний депутат України 
      за згодою) 
ЯЛОВИЙ     – заступник Київського міського голови, 
Володимир Борисович   секретар Київради (за згодою) 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 20 вересня 2005 р. “Про планування роботи державних архівних установ 

на 2006 рік та звітність за 2005 рік” 
від 7 жовтня 2005 р. № 124 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 20 вересня 2005 р. “Про планування роботи державних 
архівних установ на 2006 рік та звітність за 2005 рік"(додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

від 20 вересня 2005 р. 

Про планування роботи державних архівних установ 
на 2006 р. та звітність за 2005 р. 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву України Прись Т. П. щодо планування 
роботи державних архівних установ на 2006 р. та звітність за 2005 р. 

колегія вирішує: 
1. Схвалити рекомендації щодо планування роботи державних архівних 

установ на 2006 р. та звітність за 2005 р. (додаються). 
2. Керівникам державних архівних установ планувати свою діяльність на 

2006 рік відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та з 
урахуванням даних рекомендацій. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України   Г.В.Боряк 
Секретар колегії       О.М.Шаленко 
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Рекомендації щодо планування роботи державних архівних установ 
на 2006 р. та звітність за 2005 р. 

У планах роботи на 2006 рік слід передбачити: 
- розроблення регіональних програм розвитку архівної справи на 2006–

2010 роки з урахуванням завдань, що передбачені Державною програмою 
розвитку архівної справи на 2006–2010 роки (після затвердження Програми); 

- продовження впровадження в практику роботи державних архівних 
установ Основних правил роботи державних архівів України; 

- продовження здійснення заходів на виконання Розпорядження 
Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп і доручення до нього Прем'єр-
міністра України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05 та подання відповідних 
інформацій про хід їх виконання; 

- підготовку і подання Держкомархіву центральними державними 
архівними установами, Раді міністрів Автономної Республіки Крим 
Держархівом в Автономній Республіці Крим та відповідним держадміністраціям 
держархівами областей, міст Києва і Севастополя пропозицій до проектів 
бюджетних запитів на 2007 р.; 

- вжиття додаткових заходів щодо суворого дотримання нормативних 
вимог до обліку та умов зберігання документів НАФ, посилення охорони 
архівних приміщень, їх пожежної безпеки, забезпечення надійності експлуатації 
будівель та інженерних мереж і комунікацій відповідно до наказу 
Держкомархіву від 28.04.2005 № 53; 

- посилення контролю за дотриманням нормативних термінів 
періодичності перевіряння наявності документів, своєчасністю та якістю 
оформлення його результатів; 

- підготовку інформації (до 15 лютого 2006 року) про стан зберігання 
чорнобильських документів відповідно до постанови Верховної Ради України 
від 03.02.2005 № 2411-ІУ “Про невідкладні заходи щодо підготовки до 20-х 
роковин Чорнобильської катастрофи” (архівним установам за окремим 
списком); 

- упорядкування документів з виборів народних депутатів України; 
- підготовка пропозицій про внесення змін і доповнень до Переліку 

типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із 
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом 
Головархіву України від 20 липня 1998 року № 41; 
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- підготовку відомостей про архівні підрозділи об'єднань громадян, 
релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих 
на приватній формі власності, які зберігають архівні документи, що є складовою 
НАФ, для включення їх до другого тому довідника “Архівні установи України”; 

- сприяння розвитку мережі трудових, народних та інших видів архівів для 
забезпечення збереженості усіх документів, що мають соціальну значимість; 

- подальшу роботу з розсекречування документів НАФ (відповідно до 
окремого рішення колегії Держкомархіву); 

- продовження у рамках програми “Архівна Україніка” роботи над 
підготовкою анотованих реєстрів колекцій мікрофотокопій документів із 
зарубіжних архівів; 

- виявлення експонатів для створення Музею архівної справи в Україні і 
подання їх переліків; 

- підготовку до видання буклетів про архіви (англійською мовою) і 
подання їх проектів до Держкомархіву; 

- участь директорів держархівів в Автономній Республіці Крим, областей, 
міст Києва і Севастополя у навчанні в Інституті підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові 
України (17–28 квітня 2006 р.); 

- участь заступників директорів держархівів Волинської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, 
Чернівецької областей у навчанні у Львівському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (30 січня – 2 лютого 2006 р.); 

- участь працівників УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенічного та 
держархівів в АРК, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Тернопільської, 
Черкаської областей у стажуванні у Національному архіві Угорщини та 
Державному архіві м. Будапешта (квітень 2006 р.); 

- проведення анкетування вищих та центральних органів державної влади 
та архівних установ з метою визначення змісту змін та доповнень до ДСТУ 4163 
“Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” 
(І–ІІ кв. 2006 р.); 

- рецензування першої редакції збірника уніфікованих форм організаційно-
розпорядчих документів; 

- рецензування першої редакції проекту “Переліку науково-технічної 
документації, що підлягає прийманню до державних архівів України” (ЦДНТА, 
ЦДАВО, держархіви Луганської, Херсонської областей та м. Севастополя). 

До текстових звітів про роботу державного архіву (ф. 209) подати 
додаткову інформацію про: 

- реєстрацію нормативно-правових актів у регіональних управліннях 
юстиції, в т. ч. кількість: 
а) зареєстрованих нормативно-правових актів; 
б) актів, що поверталися на доопрацювання; 
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в) актів, у реєстрації яких було відмовлено; 
г) скасованих актів; 

- наявність регуляторних актів; 
- хід виконання завдань, передбачених Державною програмою розвитку 

культури на період до 2007 року. Стратегією розвитку архівної справи та 
діловодства в Україні до 2011 року, а також регіональними програмами 
збереження бібліотечних та архівних фондів; 

- впровадження в практику роботи державних архівних установ Основних 
правил роботи державних архівів України; 

- хід виконання Розпорядження Президента України від 13.04.2005 
№ 957/2005-рп та доручення до нього Прем'єр-міністра України від 20.04.2005 
№ 19130/1/1-05; 

- хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ; 
- хід виконання регіональних програм розвитку архівної справи; 
- завершення страхового копіювання документації на споруди, інженерні 

мережі та комунікації держархівів (відповідно до поданих у 1999 р. переліків) 
або ґрунтовні пояснення щодо причин невиконання цієї роботи із зазначенням 
термінів її остаточного закінчення; 

- заходи, вжиті з метою посилення пожежної безпеки приміщень, 
контролю стану технічних засобів протипожежного захисту; 

- додаткові заходи щодо посилення охоронного режиму, спрямовані на 
запобігання викраденню документів НАФ (наказ Держкомархіву від 28.04.2005 
№ 53), та зміни, що відбулися в організації охоронного режиму; 

- зміни до списків фондів, на які створено страховий фонд (за формою, 
запропонованою в листі Держкомархіву від 30.03.2001 № 04-284), або 
інформації про відсутність таких змін; 

- кількість облікованих фондів і справ культурної спадщини, що надійшли 
з-за кордону протягом року; 

- зміни до списків справ, які знаходяться в розшуку (за формою, поданою в 
листі Держкомархіву від 12.03.1998 № 04-119), та відомості про розшукані 
протягом року справи; 

- виявлені унікальні документи з поданням їх анотованих переліків; 
- створені електронні версії фондових каталогів та конвертування їх до 

базового блоку інформаційної системи “Центральний фондовий каталог”; 
- упорядкування документів по виборах Президента України (додаток 1); 
- підсумки обстеження стану діловодства і архівної справи на 

підприємствах в установах, організаціях та заходи, спрямовані на його 
поліпшення (додаток 2); 

- заходи з підвищення кваліфікації (додаток 3); 
- трудові та приватні архіви (додаток 4); 
- участь у виконанні плану заходів з відзначення 60-річчя Перемоги та 

пам'ятних дат Великої Вітчизняної війни, у тому числі підготовка реєстрів 
фондів окупаційного періоду (1941–1944) та фондів обласних комісій сприяння 
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Республіканській надзвичайній комісії з встановлення та розслідування злочинів 
німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників (1943–1945); 

- створення у рамках програми “Архівна Україніка” анотованих реєстрів 
колекцій мікрофотокопій документів із зарубіжних архівів; 

- створення анотованих реєстрів описів, виконання програми підготовки 
путівників державних архівів; 

- кількість виданих буклетів про архіви (окремо – англійською мовою); 
- заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих на поліпшення 

організації роботи із зверненнями громадян у напрямку активізації роботи з 
соціального захисту колишніх політичних в'язнів і репресованих; 

- кількість запитів про підтвердження трудового стажу та розміру 
заробітної плати, їх відсоток від загальної кількості виконаних запитів 
соціально-правового характеру (зазначити проблеми, які виникають під час їх 
виконання, шляхи подолання цих проблем); 

- укладені договори щодо співпраці з архівними установами та іншими 
організаціями іноземних держав (з обов'язковим додаванням копій договорів); 

- виконання зобов'язань за договорами; 
- проведені міжнародні зустрічі, переговори, конференції, семінари та інші 

заходи, що здійснюються в рамках міжнародного співробітництва; 
- форми співробітництва зі ЗМІ; кількість опублікованих статей за 

документами архівів, прес-конференцій, інтерв'ю, опублікованих на сторінках 
періодичної преси, виступів по радіо та телебаченню; 

- стан охорони праці в архіві (за запитальником). 
Крім того, просимо заповнити анкету “Інформаційні технології в 

архівних установах України”, що додається, і надіслати електронною поштою до 
5 січня 2006 р. на адресу сіt@агсhives.gоv.uа або факсом на номер (044) 275-36-
55. 
Додатки: на 4 арк. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 
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АНКЕТА 
Інформаційні технології в архівних установах України 

1. Назва архіву:_______________________________________________________ 
2. Технічне забезпечення (див. також Додаток): 
– загальна кількість комп’ютерів:________________________________________ 
– наявність локальної мережі та її обсяг (кількість комп’ютерів в мережі): _____ 
_____________________________________________________________________ 
– наявність серверів (кількість):__________________________________________ 
– периферійне обладнання: принтерів_____________________________________ 

 сканерів______________________________________ 
3. комунікації та Інтернет: 
– електронна пошта 
(адреса):_____________________________________________ 
– підключення до мережі Інтернет: тип (постійне або комутоване через 
телефон), провайдер, швидкість (пропускна спроможність каналу в Кб/с) та 
інші параметри_______________________________________________________ 

– наявність власного веб-сайту та його інтернет-адреса______________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Кадрове забезпечення: 
–наявність відповідного структурного підрозділу, кількість працівників, 
фаховий 
склад:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
5. Національний фондовий каталог (база даних “Архівні фонди України”: 
– загальна кількість архівних фондів в установі:____________________________ 
– наповнення (кількість фондів, занесених в базу даних станом 
на 01.01.2006):________________________________________________________ 
– скільки фондів занесено в базу даних 
протягом 2005 року:___________________________________________________ 
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Додаток до Анкети “Інформаційні технології в архівних установах України” 

№ 
п/п 

Рік встанов-
лення 

(придбання) 

Процесор 
(марка) 

Швидкість 
процесора 

(МГц) 

Оперативна 
пам’ять 

(мегабайт) 

Вінчестер 
обсяг 

(гігабайт) 

Дисковод 
для 

DVD/CD/
CD-RW 

(наявність) 

Монітор 
(виробник, 
модель) 

Діагональ 
монітора 
(дюймів) 

Мережевий 
адаптер 

(швидкість, 
мегаліт/с) 

Операційна 
система, 
версія 

Примітки 
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Додаток 1 
Відомості про стан упорядкування документів з виборів Президента України* 

Напрями роботи Одиниця 
виміру 

Показники 
обсягу робіт

Дата, 
№ протоколу 
засідання 
ЕПК, яким 
схвалені і 
погоджені 
описи 

документів 

Примітки 

1 2 3 4 5 
Упорядкування 
1. Документів, що надійшли від 
виборчих комісій: 
– постійного зберігання; 
– з особового складу. 
2. Документів, що відбивають події, 
пов’язані з виборами Президента 
України та “Помаранчевої революції”: 
– управлінська документація; 
– кінодокументи; 
– фотодокументи; 
– фонодокументи; 
– відеодокументи; 
– Інтернет-ресурси; 
– агітаційна та інша документація 

од.зб. 
од.зб. 

од.зб. 
од.обл 
од.зб 
од.зб. 
од.обл. 
од.обл. 
од.зб. 

   

* Причину не упорядкування документів зазначити у графі “Примітки” 
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Додаток 2 
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки обстеження стану діловодства та архівної справи на підприємствах, 
в установах і організаціях, що знаходяться у зонах комплектування архіву та заходи, 

спрямовані на його поліпшення станом на 01.01.2006 

Проведено перевірок в архівних 
підрозділах установ* 

Погоджено 
(чисельником – установ джерел 

комплектування та джерел формування НАФ; 
знаменником – установ, в діяльності яких 

не утворюються документи НАФ) 

№ 
з/п 

Назви архівів 

комплексних тематичних контрольних номенклатур
справ 

інструкцій з 
діловодства 

положень 
про ЕК 

положень 
про 
архівний 
підрозділ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Державний архів        
2. Архівні відділи 

райдержадміністрацій 
та міських рад 

       

3. Всього:        

* Інформацію про проведення оглядів забезпечення збереженості документів в установах подавати у кінці додатку 
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Додаток 3 
Інформація про заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства 

та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій 

№ з/п Назви архівів Постійно діючий семінар, 
курси (назва, ким 
організовано) 

Кількість 
проведених 

нарад, 
семінарів 

Основна тематика лекцій 

1 2 3 4 5 
1. Державний архів    
2. Архівні відділи 

райдержадміністрацій та 
міських рад 

   

 Всього:    
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Додаток 4 

Інформація про трудові та приватні архіви 

Кількість од. зб. № 
з/п 

Назви архівів загальна 
кіль-
кість 

архівів* 

Кіль-
кість 
архівів,
що є 

юридич-
ними 

особами

Кількість 
штатних 
праців-
ників 

Кількість 
запитів з 
соціально-
правових 
питань, 

виконаних 
за 2005 рік 

Площа 
архівосхо
вищ в м2 

тимча-
сового 
зберіган
ня 

з особо-
вого 
складу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Трудові архіви, створені: 

– при міських радах; 
       

 – при райдержадміністраціях;        
 – при сільських та селищних 

радах 
       

 Всього:        
2. Приватні архіви        
3. Виділено додаткові 

приміщення в архівних 
відділах райдержадміністрацій 
та міських рад 

       

* У дужках показати кількість архівів, створених у 2005 році. 
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ЗАПИТАЛЬНИК 
для ознайомлення зі станом охорони праці в державних архівних 

установах 

1. Наявність служби охорони праці в державній архівній установі. 
2. Наявність затверджених інструкцій з охорони праці, їх 

відповідність Положенню про розробку інструкцій з охорони праці, 
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 29 січня 1998 р. № 9, 
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за 
№ 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98). 

3. Наявність у посадових інструкціях працівників питань з охорони 
праці у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків 
відповідно до чинного законодавства. 

4. Чи проводяться навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
та періодичність їх проведення. 

5. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій (Наказ 
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.1994 № 45). 

6. Чи мали місце в архівній установі аварії, нещасні випадки, 
професійні захворювання? 

7. Наявність комісій з розслідування нещасних випадків виробничого 
та невиробничого характеру. 

8. Проведення аналізу причин нещасних випадків виробничого та 
невиробничого характеру. 

9. Періодичність розгляду стану травматизму невиробничого 
характеру на колегіях, виробничих нарадах. 

10. Чи аналізувалися і обговорювалися питання охорони праці, де і 
скільки разів? 

11. Чи проводилася атестація робочих місць, коли, результати її 
проведення, заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
факторів. 

12. Створення атестаційної комісії для проведення атестації робочих 
місць за умовами праці. 

13. Наявність наказів за результатами проведення атестацій робочих 
місць. 

14. Дотримання вимог охорони праці під час виконання робіт в 
архівосховищах, лабораторних приміщеннях, приміщеннях, де встановлено 
комп'ютерну техніку. 

15. Включення до колективного договору (угоди) найважливіших 
питань запобігання травматизму невиробничого характеру, охорони праці. 

16. Забезпечення належного утримання будівель і споруд, 
виробничого обладнання та устаткування, проведення моніторингу їх 
технічного стану. 
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17. Організація проведення навчань та інструктажів з питань охорони 
праці: 

- наявність наказу керівника архівної установи щодо порядку 
проходження працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з 
питань охорони праці; 

- наявність для проведення інструктажів програм, затверджених 
керівником архівної установи, їх відповідність порядку, встановленому 
Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим 
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17 лютого 1999 р. 
№ 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 квітня 1999 р. за 
№ 248/3541; 

- наявність постійно діючої комісії для перевірки знань з питань 
охорони праці; 

- наявність журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці; 
- наявність журналу контролю за проходженням медичних оглядів 

працівниками; 
- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту згідно з 

Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 
(ДНАОП 0.00-4.26-96). 
 18. Побажання працівників архіву щодо шляхів покращення охорони 
праці в державних архівних установах. 

Про результати службового розслідування стосовно Сварник Г. І.  
від 7 жовтня 2005 р. № 125 

На підставі висновків та пропозицій комісії з проведення службового 
розслідування стосовно перевірки фактів щодо перевищення своїх 
повноважень начальником відділу використання інформації документів 
ЦДІА України, м. Львів Сварник Г. І., викладених в акті від 19 вересня 2005 
року, а також виявлених обставин роботи за сумісництвом, та з метою 
попередження таких випадків у роботі державних архівів, 
НАКАЗУЮ: 

1. Директору ЦДІА України, м. Львів Пельц Д. І., враховуючи 
порушення начальником відділу використання інформації документів ЦДІА 
України, м. Львів Сварник Г. І.: 

- постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року 
№ 698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за 
кордон” та наказу Головархіву України від 6 квітня 1993 року № 5 “Про 
порядок здійснення службових відряджень за кордон представниками 
архівних установ”; 
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- вимог розділу 6 Основних правил роботи державних архівів 
України, зокрема п. 6.1. – Державний облік документів НАФ, п. 6.2.3. – 
Організація обліку документів в архіві (зберігання у робочому кабінеті без 
належного оформлення документів сторонніх осіб, а також не облікованих 
роликів мікрофільмів); 

- недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог 
(закони України “Про державну службу” (ст. 16) та “Про боротьбу з 
корупцією” (ст. 5), 

- розглянути доцільність та правомірність перебування на посаді 
начальника відділу використання інформації документів ЦДІА України, 
м. Львів Сварник Г. І. 

2. Звернути увагу директора ЦДІА України, м. Львів Пельц Д. І. на 
відсутність контролю за виконанням працівниками архіву вимог Основних 
правил роботи державних архівів України та вжити відповідних заходів 
щодо виправлення зазначених недоліків.  

3. Першому заступнику Голови Державного комітету архівів України 
Новохатському К. Є. передати матеріали службового розслідування 
Міжвідомчій комісії, яка створена на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 26 липня 2005 р. № 37633/1/1-05. 

4. Відділу кадрів Держкомархіву України (Кисельова Л. А.) 
інформувати про результати службового розслідування Головне управління 
державної служби України. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

Про упорядкування структури апарату Держкомархіву України та 
введення в дію нового штатного розпису 

від 20 жовтня 2005 р. № 127 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 
2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних 
органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих 
державних адміністрацій” та на підставі структури Державного комітету 
архівів України, затвердженої 15 вересня 2005 року Міністром юстиції 
України, 

НАКАЗУЮ: 
1. Ліквідувати відділи Державного комітету архівів України 

(організаційно-аналітичний, зберігання та обліку НАФ, формування НАФ 
та діловодства, інформації, використання НАФ та міжнародного 
співробітництва, фінансово-економічний, кадрів, інформаційних 
технологій), як самостійні структурні підрозділи та сектори у складі цих 
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відділів, з 12 грудня 2005 року. Натомість створити три самостійні 
управління з відділами та сектором у їх складі: 

- управління організаційно-правового, фінансового та кадрового 
забезпечення з організаційно-аналітичним, фінансово-економічним 
відділами та сектором кадрової роботи у його складі; 

- управління інформації та міжнародного співробітництва з 
відділом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції та 
відділом інформаційних технологій у його складі; 

- управління формування та зберігання Національного архівного 
фонду з відділом зберігання та обліку Національного архівного фонду та 
відділом формування Національного архівного фонду та діловодства у його 
складі. 

2. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) 
ввести в дію штатний розпис Державного комітету архівів України, 
погоджений 3 жовтня 2005 року Міністерством фінансів України, з 12 
грудня 2005 року. 

3. Відділу кадрів Держкомархіву (Кисельова Л. А.) до 27 жовтня 2005 
року: 

- попередити працівників, чиї посади вилучаються із штатного 
розпису Держкомархіву про їхнє вивільнення у зв'язку з ліквідацією та 
реорганізацією структурних підрозділів; 

- повідомити про можливе вивільнення працівників Держкомархіву 
Солом'янський центр зайнятості м. Києва. 

4. До 12 грудня 2005 року розробити та подати на затвердження 
положення про управління, відділи, сектор та посадові інструкції 
працівників: 

- організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Прись Т. П.) на 
управління організаційно-правового, фінансового та кадрового 
забезпечення; 

- відділу інформації, використання НАФ та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.) на управління інформації та 
міжнародного співробітництва; 

- відділу формування НАФ та діловодства Держкомархіву 
(Сельченкова С. В.) на управління формування та зберігання Національного 
архівного фонду. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету Новохатського К. Є. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 
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Про затвердження Положення про галузевий державний архів 
гідрометеорологічної служби 
від 24 жовтня 2005 р. № 128/377 

Відповідно до законів України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” і “Про гідрометеорологічну діяльність” та постанови 
Кабінету Міністрів України “Про створення галузевого державного архіву 
Державного комітету по гідрометеорології” від 31 липня 1995 року № 570 

НАКАЗУЄМО: 

1. Затвердити Положення про галузевий державний архів гідроме-
теорологічної служби (ГДА гідрометслужби) Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України (додається). 

2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
Держкомархіва України (Сельченкова С. В.) та ГДА гідрометслужби 
Мінприроди України (Довгич М. І.) забезпечити подання у п'ятиденний 
строк наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву України Портнова Г. В. та Голову Державної 
гідрометеорологічної служби Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України Ліпінського В. М. 

Голова Державного комітету 
архівів України 

Г. Боряк

Міністр охорони навколишнього 
природного середовища України 

П. Ігнатенко
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
Державний комітет архівів України Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища України 
Заступник Голови 
Державного комітету 

Г. В. Портнов

Перший заступник 
Міністра 

С. О. Лизун
 Заступник Міністра 

А. В. Гриценко
Начальник 
організаційно- 
аналітичного відділу 

Т. П. Прись

Начальник Управління 
організаційно-аналітичного 
забезпечення роботи Міністра 

В. В. Павленко
Начальник відділу формування 
Національного архівного фонду 
та діловодства 

С. В. Сельченкова

Управління 
документального 
забезпечення 

О. В. Степанюк
 Голова Державної 

гідрометеорологічної 
служби 

В. М. Ліпінський
цей документ підлягає державній реєстрації 

Головний спеціаліст- 
юрисконсульт 

Є. В. Ромінський

Начальник 
Юридичного управління 

Д. В. Роменський

Підготовлено: 

Начальник галузевого державного 
архіву гідрометслужби 

М. Довгич
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
архівів України і Міністерства 
охорони навколишнього 
природного середовища 
України 24.10.2005 № 128/377 

Положення 
про галузевий державний архів гідрометеорологічної служби 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

1. Галузевий державний архів гідрометеорологічної служби (далі – 
ГДА гідрометслужби) Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України (далі – Мінприроди України) є державною архівною 
установою, що створена відповідно до законів України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи” і “Про гідрометеорологічну діяльність” 
та постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року № 570 
“Про створення галузевого державного архіву Державного комітету по 
гідрометеорології”. 

2. ГДА гідрометслужби забезпечує приймання, облік, зберігання 
документів гідрометеорологічних спостережень, що утворилися в 
результаті діяльності підприємств, організацій і науково-дослідних установ 
гідрометеорологічної служби Мінприроди України та підприємств, 
організацій і науково-дослідних установ інших галузей та сфер діяльності, 
віднесених експертизою цінності до Національного архівного фонду (далі – 
НАФ), а також використання відомостей, що в них містяться. ГДА 
гідрометслужби є методичним центром з роботи з документами свого 
профілю, що зберігаються на підприємствах, в організаціях і науково-
дослідних установах гідрометеорологічної служби та в архівних підрозділах 
підприємств, організацій і науково-дослідних установ інших галузей і сфер 
діяльності. 

3. ГДА гідрометслужби є самостійним структурним підрозділом, який 
входить до складу Центральної геофізичної обсерваторії (далі – ЦГО) 
Мінприроди України. 

4. Галузевий державний архів гідрометслужби ліквідується за 
постановою Кабінету Міністрів України. 

5. У своїй діяльності ГДА гідрометслужби керується Конституцією 
України, законами України, актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, нормативними актами, наказами Мінприроди України, 
Державної гідрометеорологічної служби (далі – Держгідромету), ЦГО та 
цим Положенням. 
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6. 3 питань організації та методики ведення архівної справи ГДА 
гідрометслужби керується наказами Державного комітету архівів України 
(далі – Держкомархіву України). 

7. ГДА гідрометслужби забезпечує постійне зберігання документів з: 
метеорології; 
агрометеорології; 
аерології; 
гідрології (поверхневі води суші); 
морської гідрометеорології; 
синоптики; 
геліофізичних показників, у т. ч. актинометричних, теплобалансових, 

озонометричних, даних спостережень за атмосферною електрикою; 
хімічного та радіоактивного забруднення навколишнього природного 

середовища, а саме: атмосферного повітря та опадів, поверхневих та 
морських вод, ґрунту; 

даними, які містять інші параметри стану довкілля в Україні і сусідніх 
країнах. 

8. Склад і види документів, що підлягають зберіганню в ГДА 
гідрометслужби та на підприємствах, в організаціях і науково-дослідних 
установах гідрометеорологічної служби Мінприроди України, а також 
строки їх зберігання визначає експертно-перевірна комісія (далі – ЕПК) 
ГДА гідрометслужби на підставі відомчого (галузевого) переліку 
документів зі строками їх зберігання. 

9. Документи загального діловодства в ГДА гідрометслужби не 
зберігаються. 

10. ГДА гідрометслужби працює відповідно до річного плану, що 
затверджується Головою Держгідромету, і звітує перед ним про проведену 
роботу. 

11. Основними завданнями ГДА гідрометслужби є: 
забезпечення збереженості документів, що надійшли до ГДА 

гідрометслужби, їх обліку; 
внесення до НАФ на підставі експертизи цінності профільних 

гідрометеорологічних документів і документів про стан і рівень 
забруднення навколишнього природного середовища незалежно від виду 
носія інформації та комплектування ними своїх архівних фондів; 

проведення державної реєстрації документів НАФ, що знаходяться на 
зберіганні в ГДА гідрометслужби та в архівних підрозділах підприємств, 
організацій і науково-дослідних установ гідрометеорологічної служби та 
архівних підрозділах інших підприємств, організацій і науково-дослідних 
установ, що перебувають в зоні комплектування ГДА гідрометслужби; 

організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю 
архівних підрозділів підприємств, організацій і науково-дослідних установ 
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гідрометеорологічної служби та архівних підрозділів інших підприємств, 
організацій і науково-дослідних установ, що перебувають у зоні 
комплектування ГДА гідрометслужби; 

створення необхідних умов для користування документами та 
забезпечення згідно із законодавством потреб підприємств, організацій і 
науково-дослідних установ різних галузей та сфер діяльності, незалежно від 
форми власності, а також громадян у профільній гідрометеорологічній 
інформації та інформації про стан і рівень забруднення навколишнього 
природного середовища; 

участь у виявленні профільних документів історико-культурної 
спадщини України, що перебувають за кордоном, їх поверненні або 
відтворенні в копіях; 

виявлення унікальних профільних документів; 
впровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового досвіду 

в практику діяльності ГДА гідрометслужби; 
12. ГДА гідрометслужби відповідно до покладених на нього завдань: 
організовує приймання та здійснює постійне зберігання, охорону, 

реставрацію документів НАФ свого профілю; 
створює копії для страхового фонду і фонду користування особливо 

цінних документів, що зберігаються в ГДА гідрометслужби, та профільних 
унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на 
них; 

створює довідковий апарат до документів, що знаходяться на 
зберіганні та забезпечує автоматизацію інформаційно-пошукових процесів; 

веде державний облік документів НАФ свого профілю незалежно від 
місця зберігання і форми власності на них, здійснює контроль за їх 
збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться; 

проводить державну реєстрацію документів НАФ свого профілю 
незалежно від місця зберігання і форми власності на них; 

організовує роботу, пов'язану з віднесенням профільних документів 
до НАФ або вилученням документів з нього незалежно від місця їх 
зберігання і форми власності на них; 

визначає джерела комплектування ГДА гідрометслужби профільними 
документами НАФ та складає списки джерел комплектування ГДА 
гідрометслужби; 

веде роботу із власниками документів особового походження або 
уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих 
документів на договірних засадах для зберігання в ГДА гідрометслужби; 

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, 
повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних 
документів, які знаходяться за кордоном; 
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погоджує акти про вилучення для знищення документів, не внесених 
до НАФ, підприємств, організацій і науково-дослідних установ, що 
перебувають у зоні комплектування ГДА гідрометслужби; 

перевіряє роботу архівних підрозділів підприємств, організацій і 
науково-дослідних установ гідрометеорологічної служби Мінприроди 
України та архівних підрозділів підприємств, організацій і науково-
дослідних установ інших галузей і сфер діяльності з питань зберігання та 
обліку профільних гідрометеорологічних документів і документів про стан 
та рівень забруднення навколишнього природного середовища незалежно 
від виду носія інформації; 

складає анотовані переліки унікальних документів, готує пропозиції 
про внесення їх до Державного реєстру національного культурного 
надбання і страхування; 

розробляє у межах своєї компетенції нормативно-методичні 
документи з архівної справи, які є обов'язковими для виконання 
підприємствами, організаціями і науково-дослідними установами 
гідрометеорологічної служби Мінприроди України та архівними 
підрозділами підприємств, організацій і науково-дослідних установ інших 
галузей і сфер діяльності; 

надає в установленому порядку користувачам документи і довідковий 
апарат, інформує про документи, що зберігаються в ГДА гідрометслужби; 
забезпечує видачу архівних довідок, витягів, копій документів на запити 
фізичних і юридичних осіб; 

публікує в установленому порядку документи НАФ, довідково-
інформаційні посібники з відповідного напрямку діяльності; 

дає дозвіл на вивезення з України копій документів ГДА 
гідрометслужби; 

здійснює грошову оцінку документів НАФ, що зберігаються у ГДА 
гідрометслужби; 

надає в установленому порядку на договірних засадах платні послуги 
юридичним і фізичним особам з використання відомостей, що містяться в 
архівних документах; 

здійснює разом з науковими установами дослідження з 
архівознавства, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-
технічну інформацію з архівної справи; 

організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, 
впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній 
справі. 

13. ГДА гідрометслужби має право: 
одержувати в установленому порядку від підприємств, організацій і 

науково-дослідних установ незалежно від форми власності, що 
перебувають у зоні комплектування архіву, профільну гідрометеорологічну 
інформацію та інформацію про стан і рівень забруднення навколишнього 
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природного середовища, документи та інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань; 

давати в межах своїх повноважень підприємствам, організаціям, 
науково-дослідним установам гідрометеорологічної служби Мінприроди 
України обов'язкові для виконання вказівки з питань ведення архівної 
справи; 

вимагати від власника документів, від часу створення яких минуло 
понад 50 років, або в інших випадках, передбачених законодавством, 
подання цих документів для проведення експертизи їх цінності; 

порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про 
притягнення до відповідальності працівників архівних установ, 
користувачів документами НАФ та інших осіб, винних у порушенні 
законодавства про НАФ та архівні установи, а також про відшкодування 
ними збитків, заподіяних власнику документів НАФ або уповноваженій 
ним особі; 

звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів 
НАФ, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці 
документи; 

обмежувати в установленому порядку доступ до документів НАФ, що 
зберігаються в ГДА гідрометслужби, або встановлювати особливі умови 
користування ними; 

скликати в установленому порядку наради з питань, що входять до 
компетенції ГДА гідрометслужби. 

14. Працівники ГДА гідрометслужби мають право для виконання 
покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи 
підприємств, організацій і науково-дослідних установ незалежно від форми 
власності та підпорядкування, а також право доступу до їх документів 
гідрометеорологічного профілю, за винятком тих, що згідно із 
законодавством спеціально охороняються. 

15. ГДА гідрометслужби очолює начальник, який призначається на 
посаду і звільняється з посади директором ЦГО за погодженням з Головою 
Держгідромету. 

16. Начальник ГДА гідрометслужби має заступника, який за його 
поданням призначається на посаду і звільняється з посади директором ЦГО. 

18. Начальник ГДА гідрометслужби: 
здійснює керівництво діяльністю ГДА гідрометслужби, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на ГДА 
гідрометслужби завдань, визначає ступінь відповідальності свого 
заступника і керівників структурних підрозділів ГДА гідрометслужби; 

затверджує положення про структурні підрозділи, їх річний та місячні 
плани роботи, а також посадові інструкції працівників ГДА 
гідрометслужби; 
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подає відповідні пропозиції директору ЦГО щодо призначення і 
звільнення працівників ГДА гідрометслужби; 

готує у межах своєї компетенції методичні вказівки та рекомендації, 
інформаційні листи та контролює їх виконання; 

надає дозвіл на роботу з документами, що зберігаються в ГДА 
гідрометслужби юридичним та фізичним особам, а також вирішує питання 
про видавання документів юридичним особам у тимчасове користування за 
межами ГДА гідрометслужби; 

вживає заходів для вдосконалення структури ГДА гідрометслужби; 
вносить пропозиції директору ЦГО щодо заохочення або накладання 

стягнень на працівників ГДА гідрометслужби. 
19. Для проведення експертизи цінності документів ГДА 

гідрометслужби утворює експертно-перевірну комісію. Положення та склад 
ЕПК затверджується Держкомархівом України і Мінприроди України. 

20. ГДА гідрометслужби утримується за рахунок коштів державного 
бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, 
структуру та штатний розпис ГДА гідрометслужби затверджує Мінприроди 
України у складі штатного розпису ЦГО. 

21. Для здійснення своєї діяльності ГДА гідрометслужби має власний 
бланк і круглу печатку із своїм найменуванням (без ідентифікаційного 
коду). 
Начальник відділу формування 
НАФ та діловодства Держкомархіву 
України 

Начальник ГДА гідрометслужби 
заступник директора ЦГО 

С. Сельченкова М. Довгич

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21.10.2003  
“Про стан нормативно-методичного забезпечення експертизи  

цінності документів” 
від 24 жовтня 2005 р. № 129 

1. Оголосити для виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 21 жовтня 2005 року “Про стан нормативно-
методичного забезпечення експертизи цінності документів” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України Г. В. Портнова. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 
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РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

від 21 жовтня 2005 р. 

Про стан нормативно-методичного забезпечення 
експертизи цінності документів 

Колегія, заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу 
формування НАФ та діловодства Держкомархіву Сельченкової С. В., 
відзначає, що політичні, економічні й інші соціальні зрушення в 
українському суспільстві зумовили необхідність удосконалення і часткової 
зміни підходів до здійснення експертизи цінності документів, результати 
якої є основною процесуальною підставою для внесення документів до 
Національного архівного фонду чи вилучення з нього. Правові засади 
експертизи цінності документів закріплено Законом України “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи”. Принципи і критерії 
експертизи цінності документів визначено у “Порядку утворення та 
діяльності експертних комісій з визначення цінності документів”, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 
№ 1739. Організація, порядок проведення експертизи цінності документів в 
установах та оформлення її результатів регламентовано “Правилами роботи 
архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій”. Діяльність експертно-перевірних та 
експертних комісій регулюється типовими і примірними положеннями про 
них. В “Основних правилах роботи державних архівів України” (2004) 
сформульовано новаторські підходи до теоретичних питань експертизи 
цінності, зокрема виокремлено її основні рівні. З метою корегування 
методологічних засад експертизи цінності та уточнення повноважень 
експертних комісій планується внести зміни до редакції Порядків, 
затверджених зазначеною вище постановою. 

Питання експертизи цінності документів висвітлено також у 
“Методичних рекомендаціях по визначенню джерел комплектування 
державних архівів” (1992), “Методичних рекомендаціях щодо порядку 
подавання документів юридичних осіб і громадян на експертизу цінності та 
організації її проведення з метою віднесення документів до Національного 
архівного фонду України” (1999). “Методичних рекомендаціях щодо 
порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ та 
укладання списків” (2005). 

Найефективнішим інструментом експертизи, за допомогою якого 
забезпечується надходження на постійне зберігання найбільш цінних 
документальних комплексів, залишаються переліки документів зі строками 
зберігання цих документів. На сьогодні впроваджено “Перелік типових 
документів, що створюються в діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із 
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зазначенням термінів зберігання документів” із змінами та доповненнями 
(далі – Перелік типових документів) та дев'ять відомчих (галузевих) 
переліків документів зі строками зберігання, здійснюється розроблення ще 
чотирьох переліків. 

Разом з тим нормативно-методичне забезпечення експертизи цінності 
документів є недостатнім. Надзвичайно актуальною є потреба у створенні 
вітчизняної системи нормативних та методичних посібників з експертизи 
цінності документів, насамперед перероблення відомчих (галузевих) 
переліків, підготовлених в 1960–1980-ті рр., а також розроблення переліків 
документів зі строками зберігання для тих сфер діяльності, що виникли в 
результаті політичних, соціальних та інших змін в країні. Переліки ряду 
відомчих систем і галузей на сьогодні є застарілими, оскільки не 
відображають складу документів і нинішніх процесів документоутворення. 
Майже не проводиться підготовка примірних і типових номенклатур справ 
для однорідних установ. 

Недостатня активність процесу підготовки відомчих (галузевих) 
переліків зі строками зберігання, примірних і типових номенклатур справ 
пояснюється: 
відсутністю в установах кваліфікованих фахівців-документознавців, добре 
обізнаних із галузевою документацією, здатних правильно визначити 
строки зберігання документів, організувати й здійснювати розроблення 
відомчих (галузевих) переліків та номенклатур справ на належному рівні; 
нестачею в органах державної влади коштів для замовлення наукових тем із 
їх розроблення; приватизацією й акціонуванням підприємств виробничої 
сфери, що призвело до ліквідації управління в ряді галузей 
народногосподарського комплексу й зумовило відсутність контролю, який 
раніше здійснювався міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади, за організацією діловодства та іншими причинами. 

Низькі темпи підготовки відомчих (галузевих) переліків зі строками 
зберігання також спричинені невирішеністю низки теоретичних і 
практичних питань, пов'язаних з методикою їх укладання та відсутністю 
концепції створення вітчизняної системи переліків. 

На сьогодні вже є необхідність у переробленні Переліку типових 
документів, оскільки за останні роки виникли нові види документів, 
потребують уточнення, виходячи з практичної потреби, строки зберігання 
деяких видів документів, у тому числі й ті, строки зберігання яких змінено 
законодавством. 

Є випадки, коли строки зберігання деяких видів галузевої 
документації в законодавчих і нормативно-правових актах визначаються 
без погодження з Держкомархівом. Через необґрунтовано встановлені 
строки зберігання документів фондоутворювачі змушені зберігати значну 
кількість документів довше тих строків, упродовж яких вони 
використовуються в практичних і довідкових цілях. На підставі деяких 
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законодавчих і нормативно-правових актів до державних архівів мають 
надходити документи, що не належать до Національного архівного фонду. 

Актуалізується також необхідність глибокого вивчення теоретичних 
питань експертизи цінності документів, насамперед корегування критеріїв 
експертизи цінності та їх практичного застосування в умовах сьогодення. 
Колегія вирішує: 

1. Керівництву Держкомархіву у другому півріччі 2006 року 
порушити перед Кабінетом Міністрів України питання: 

про прискорення підготовки міністерствами, іншими центральними 
органами державної влади відомчих (галузевих) переліків документів, 
примірних і типових номенклатур справ, посилення контролю за станом 
діловодства та архівної справи; 

про необхідність додержання вимог щодо погодження з 
Держкомархівом законодавчих і нормативно-правових актів, що 
встановлюють строки зберігання документів, і порядок їх зберігання. 

2. Відділу формування НАФ та діловодства (Сельченкова С. В.) 
підготувати у II кварталі 2006 року на розгляд Методичної комісії 
Держкомархіву концепцію створення вітчизняної системи переліків. 

3. ЦДАВО України (Маковська Н. В.) підготувати до 1 квітня 2006 
року аналітичну довідку для подання Кабінету Міністрів України про стан 
діловодства та архівної справи в центральних органах державної влади та 
нормативне-методичне забезпечення експертизи цінності документів. 

4. УНДІАСД (Матяш І. Б.): 
надати у першому півріччі 2006 року пропозиції про можливість 

створення структурного підрозділу (групи працівників) для здійснення на 
договірних засадах методичної та практичної допомоги установам у 
розробленні нормативно-методичних посібників з діловодства та архівної 
справи; 

включити до плану науково-дослідної роботи інституту на 2006 рік 
розроблення наукової теми з теоретичних питань експертизи цінності 
документів. 

5. Державним архівам України підготувати протягом 2006 року 
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Переліку типових 
документів. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України  Г. В. Боряк 
Секретар колегії       О. М. Шаленко 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 21 жовтня 2005 р. “Про затвердження переліку державних послуг, 

що надаються Держкомархівом та державними архівними установами” 
від 24 жовтня 2005 р. № 130 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 21 жовтня 2005 р. “Про затвердження переліку 
державних послуг, що надаються Держкомархівом та державними 
архівними установами”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

від 21 жовтня 2005 р. 
Про затвердження переліку державних послуг, що надаються 

Держкомархівом та державними архівними установами 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву Т. П. Прись про перелік державних 
послуг, що надаються Держкомархівом та державними архівними 
установами, 

колегія вирішує: 
1. Схвалити перелік державних послуг, що надаються 

Держкомархівом та державними архівними установами (додається). 
2. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Прись Т. П.) 

подати перелік державних послуг, що надаються Держкомархівом та 
державними архівними установами, Головдержслужбі України. 

3. Начальнику відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) 
опублікувати перелік державних послуг, що надаються Держкомархівом та 
державними архівними установами на веб-сайті Держкомархіву. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України  Г. В. Боряк 
Секретар колегії       О. М. Шаленко 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 21 жовтня 2005 р. “Про пріоритетні напрямки розвитку 

архівної справи у 2006 році” 
від 24 жовтня 2005 р. № 131 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 21 жовтня 2005 р. “Про пріоритетні напрямки розвитку 
архівної справи у 2006 році”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

від 21 жовтня 2005 р. 
Про пріоритетні напрями розвитку архівної справи у 2006 році 

На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України 
(пункт 1 витягу з протоколу № 2 засідання Кабінету Міністрів України 
від 5 жовтня 2005 р.) колегія Державного комітету архівів України визначає 
як пріоритет у роботі державних архівних установ у 2006 році реалізацію 
завдань і заходів Державної програми розвитку архівної справи на 
2006–2010 роки та регіональних програм державних архівів у тому 
числі: 

1. Забезпечення умов для гарантованого збереження документів 
Національного архівного фонду. 

Гострота проблеми пов'язана із зношеністю, застарілістю та 
недостатністю матеріально-технічної бази державних і комунальних 
архівів, спричиненою тривалим недофінансуванням їх потреб. Як наслідок, 
почастішали випадки втрат документів національної історико-культурної 
спадщини від пожеж, крадіжок, порушень нормативних технологічних 
режимів зберігання, несвоєчасного (через відсутність місця) приймання до 
архівів. Проблему передбачається розв'язувати шляхом затвердження і 
реалізації Державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки, 
концепцію якої вже затверджено. 

2. Вирішення питання страхового копіювання документів НАФ, 
задля чого необхідно відновити діяльність лабораторій з виготовлення 
мікрофільмів страхового фонду, оснастивши їх відповідним сучасним 
обладнанням і матеріалами. Те ж саме стосується і робіт з реставрації та 
ремонту документів, відновлення згасаючих текстів. За нинішніх обсягів і 
темпів для створення страхового фонду лише унікальних та особливо 
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цінних документів НАФ знадобиться понад 400 років. На сьогодні 
страховий фонд створено на 2,5 % документів. 

3. Опрацювання і запровадження технологій архівного зберігання 
електронних документів. Розроблення концепції створення архіву для 
централізованого зберігання електронних документів. 

Актуальність завдання визначається повсюдним поширенням 
електронного документування інформації на основі нещодавно прийнятого 
законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 
Складність цієї проблеми спричиняється, зокрема, різноманітністю і 
швидкою зміною версій програмного забезпечення, непристосованістю 
технологій електронного документотворення для тривалого зберігання 
інформації. Реальною є загроза безповоротної втрати значного сегменту 
цінної інформації. 

4. Поповнення Національного архівного фонду документами 
спадщини України, що перебувають за кордоном. 

Через брак коштів комплектування архівів України копіями 
документів із зарубіжних архівосховищ майже повністю припинилося. 

Проблема загострюється, зокрема, зміною поколінь в українській 
діаспорі, що загрожує загибеллю цінних архівних документів. Розв'язання 
цього завдання передбачає прискорене вирішення низки організаційних, 
технічних і правових питань. 

5. Організація та проведення державної реєстрації документів 
Національного архівного фонду. 

Буде проведено виготовлення і оформлення свідоцтв про державну 
реєстрацію документів НАФ, що належать юридичним та фізичним особам, 
і таким чином поширено дію Закону на цю частину цінних архівних 
документів. 

6. Створення системи удоступнення документної інформації 
Національного архівного фонду: розсекречення необґрунтоване 
засекречених документів; видання серії сучасних путівників, інших 
засобів пошуку інформації в архівах; розвиток українського 
ретроспективного сегменту всесвітньої інформаційної мережі. 

Актуальність завдання пояснюється порівняно незначною на сьогодні 
затребуваністю величезного інформаційного потенціалу, зосередженого у 
документах Національного архівного фонду (понад 5 млрд. документів), 
через недостатню поінформованість суспільства про його склад і зміст, 
важкість пошуку необхідної інформації. 

7. Створення розгалуженої мережі трудових архівів. 
Метою є забезпечення збереженості соціальне значущих архівних 

документів, що не належать до Національного архівного фонду і 
утворилися в процесі документування службових, трудових та інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб. Ці документи передусім 
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потрібні громадянам для підтвердження їх прав на соціальний захист. Зараз 
централізоване зберігання зазначених документів організовано лише у 
половині регіонів. Про масштаби цієї проблеми свідчить той факт, що 
тільки державними архівами, де подібні документи становлять незначну 
частку, щороку виконується понад 300 тис. таких запитів громадян. Новою 
редакцією Закону України “Про вибори народних депутатів” на трудові 
архіви покладено завдання зберігання виборчих бюлетенів.  

8.Соціальний захист працівників державних архівних установ. 
Потребують вирішення питання, пов'язані із введенням Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, підвищення 
посадових окладів архівних працівників за особливу громадську значущість 
архівних установ, доплати за шкідливі умови праці. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України  Г. В. Боряк 
Секретар колегії       О. М. Шаленко 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 27 жовтня 2005 р. “Про хід виконання Розпорядження Президента 
України від 13 квітня 2005 року № 957 “Про невідкладні заходи щодо 

збереження національних архівних цінностей в Україні” 
від 28 жовтня 2005 р. № 132 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 27 жовтня 2005 р. “Про хід виконання Розпорядження 
Президента України від 13 квітня 2005 року № 957 “Про невідкладні заходи 
щодо збереження національних архівних цінностей в Україні”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

від 27 жовтня 2005 р. 

Про хід виконання розпорядження Президента України 
від 13 квітня 2005 року № 957 “Про невідкладні заходи щодо 
збереження національних архівних цінностей в Україні” 

Колегія відзначає, що Держкомархівом України та державними 
архівними установами здійснено низку заходів щодо виконання 
розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957 “Про 
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей 
України”. Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України 
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Концепції підготовлено проект Державної програми розвитку архівної 
справи на 2006–2010 роки. 

У проекті Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік 
на фінансування заходів щодо охорони центральних державних архівів 
передбачено 900 тис. грн. 

Підготовлено та погоджено в установленому порядку проект Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей)”. 

Триває робота з виявлення та взяття на облік унікальних документів 
Національного архівного фонду, пошуку засобів їх особливого захисту, 
переглянуто Порядок користування документами Національного архівного 
фонду, що належать державі, територіальним громадам. 

Державні архіви областей прийняли документацію з виборів 
Президента України, що надійшла від територіальних комісій (4700 од зб.), 
та документи, пов'язані з виборчою кампанією і “Помаранчевою 
революцією”. Архівісти організували ініціативне документування 
(фотографування, фоновідеозапис) та зібрали колекції документів, які 
висвітлюють виборчу кампанію 2004 року, на державне зберігання 
надійшло і проходить упорядкування майже 7 тис. документів, до описів 
справ внесено понад 2 тис. од. зб. 

З метою забезпечення збереженості соціальнозначущих документів 
громадян значну увагу приділено створенню трудових архівів. На даний час 
в регіонах України створено 386 трудових архівів. 

Здійснено низку заходів, спрямованих на посилення охорони архівних 
приміщень та їх пожежної безпеки. Завершується виготовлення проектно-
кошторисної документації на реконструкцію та добудову комплексу споруд 
центральних державних архівних установ у м. Києві. 

У межах коштів, передбачених Державною програмою розвитку 
культури на період до 2007 року, держархівами Закарпатської, Запорізької, 
Чернівецької, Чернігівської областей та м. Севастополя здійснюються 
заходи щодо зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази. Триває 
виконання заходів Програми розвитку музейної справи на період до 
2005 року у ЦДАМЛМ. 

Разом з тим, колегія зазначає, що попри всі намагання державних 
архівних установ загальний рівень розвитку матеріально-технічної бази 
державного зберігання документів НАФ є низьким. 

Найнагальнішою проблемою лишається забезпеченість державних 
архівів придатними для зберігання документів приміщеннями. 

Не завершено довготривале будівництво держархівів Київської 
(архівосховища) і Тернопільської областей та м. Севастополя, а також 
реконструкцію приміщень Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської, 
Чернівецької областей. Не вирішено питання щодо надання Держархіву 
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Одеської області іншого приміщення замість аварійної будівлі колишньої 
культової споруди, технічний стан якої невпинно погіршується. 

Кількість державних архівів, які вичерпали резерви площ для 
комплектування документами з кожним роком збільшується. 

ЦДІАЛ, ЦДНТА та ЦДАМЛМ не мають власної матеріальної бази, 
становище дев'яти державних архівів центрального та обласного 
підпорядкування, які розміщуються в колишніх культових будівлях, 
лишається невизначеним. 

Невпинно зростає кількість архівних приміщень, технічний стан яких 
є аварійним. 

Не забезпечує гарантованої збереженості документів НАФ рівень 
захищеності архівних будівель, їх пожежної безпеки. 

Невідкладного вирішення потребує також проблема оснащення 
архівних приміщень сучасними системами вентиляції і кондиціювання 
повітря, новітніми технічними засобами для дезінфекції, дезінсекції, 
знепилювання документів. 

Незадовільними темпами здійснюється реставрація документів, 
відновлення їх згасаючих текстів. Не виділення Держархіву Хмельницької 
області додаткової штатної чисельності унеможливлює розгортання роботи 
центру реставрації постраждалих внаслідок пожежі 2003 р. документів. 

З метою суттєвого збільшення обсягів страхового копіювання 
потрібно відновити діяльність лабораторій з мікрофільмування документів. 

У ЦДАВО, ЦДАГО, Держархіві в Автономній Республіці Крим, 
держархівах Житомирської, Львівської, Одеської, Херсонської областей є 
фонди, які неописані взагалі або описані за скороченим циклом 
(162494 од. зб.). Це переважно документи, що надійшли впродовж 1990-х 
років від обласних управлінь СБУ, та фонди особового походження, 
прийняті впродовж останніх двох-трьох років. 

Існують проблеми з описання виборчої документації. У зв'язку з 
вилученням судовими органами протоколів територіальних комісій такі 
документи не описано в держархівах Донецької, Хмельницької областей, м. 
Києва. Впорядковано та описано близько третини документів, пов'язаних з 
виборчою кампанією і “Помаранчевою революцією”. 

Колегія вирішує: 
1. Начальникам відділів Держкомархіву: 

- забезпечити безумовне виконання наказу Держкомархіву 
від 27.04.2005 № 52 за напрямками діяльності; 

-організаційно-аналітичному відділу (Прись Т. П.) прискорити 
процедуру узгодження проекту Державної програми розвитку архівної 
справи на 2006–2010 роки з Мінфіном та Мінекономіки та подання його в 
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; 
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2. Керівництву Держкомархіву звернутися до керівництва Мінфіну та 
Мінекономіки з проханням підтримати проект Державної програми 
розвитку архівної справи на 2006–2010 роки у повному обсязі і забезпечити 
його супровід під час розгляду в Уряді. 

3. Керівникам державних архівних установ: 
- забезпечити виконання розпорядження Президента України 

від 13 квітня 2005 року № 957 у повному обсязі; 
- вжити заходів щодо освоєння до кінця цього року коштів, отриманих 

згідно з Державною програмою розвитку культури на період до 2007 року; 
- завершити протягом 2006 року впорядкування неописаних 

документів, що надійшли на державне зберігання; 
- забезпечити суворе дотримання нормативних вимог збереження 

документів НАФ, у тому числі своєчасне подання Держкомархіву 
інформацій у разі виявлення відсутності документів, порушення режимів 
зберігання тощо. 

4. Директорам ЦДІАЛ (Пельц Д. І.), Держархіву Львівської області 
(Куцинда В. І.) забезпечити проведення суцільного перевіряння наявності 
документів у максимально стислі строки та надання всебічного сприяння 
слідчим органам у розслідуванні справ щодо крадіжок документів, також 
продовжити постійне інформування Держкомархіву про хід і результати 
перевіряння наявності документів. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України  Г. В. Боряк 
Секретар колегії       О. М. Шаленко 

Про внесення змін до складу Головної редакційної колегії 
Держкомархіву України з підготовки архівних довідників за 

Програмою “Архівні зібрання України” 
від 1 листопада 2005 р. № 133 

З метою вдосконалення та активізації роботи з підготовки архівних 
довідників за Програмою “Архівні зібрання України”, затвердженої наказом 
Держкомархіву України від 27.11.2000 № 72 “З оголошенням рішення 
колегії Держкомархіву України від 22 листопада 2000 р. “Про стан і 
перспективи підготовки архівних довідників” наказую: 

1. Переглянути склад Головної редакційної колегії Держкомархіву 
України з підготовки архівних довідників за Програмою “Архівні зібрання 
України”, затверджений наказом Держкомархіву України від 28 грудня 
2002 р. № 100 (склад Головної редколегії додається). 

2. Вважати таким, що скасований, наказ Держкомархіву України 
від 28 грудня 2002 р. № 100 “Про створення Головної редакційної колегії з 
підготовки архівних довідників за програмою “Архівні зібрання України”. 
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ 
інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву України (Папакін Г. В.). 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

Додаток 
до наказу Держкомархіву України 
від 01.11.2005 № 133 

Склад 
Головної редакційної колегії Держкомархіву України з підготовки 
архівних довідників за Програмою “Архівні зібрання України” 

1. Боряк Г. В., Голова Держкомархіву України, доктор історичних наук 
(голова Головної редколегії); 

2. Волковинський В. М., головний науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України, доктор історичних наук (за згодою); 

3. Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, доктор історичних наук; 

4. Гурбова Л. В., директор Державного архіву в Автономній Республіці 
Крим; 

5. Делеган М. В., директор Державного архіву Закарпатської області, 
кандидат історичних наук; 

6. Карпова А. В., директор Державного архіву Херсонської області; 
7. Кулініч Ю. Я., голова правління Спілки архівістів України (за згодою); 
8. Лозицький В. С., директор Центрального державного архіву громадських 

об'єднань України, кандидат історичних наук; 
9. Маковська Н. В., директор Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України, кандидат історичних наук; 
10. Матяш І. Б., директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства, доктор історичних наук; 
11. Музичук О. В., директор Центрального державного історичного архіву 

України, м. Київ; 
12. Новохатський К. Є., Перший заступник Голови Держкомархіву України; 
13. Онищенко О. С., Генеральний директор Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського, академік НАН України (за згодою); 
14. Папакін Г. В., начальник відділу інформації, використання НАФ та 

міжнародного співробітництва Держкомархіву України, доктор 
історичних наук (заступник голови Головної редколегії); 

15. Пельц Д. І., директор Центрального державного історичного архіву 
України, м. Львів; 

16. Прись Г. П., начальник організаційно-аналітичного відділу 
Держкомархіву України; 
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17. Скрипка Л. В., директор Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України; 

18. Смолій В. А., директор Інституту історії України НАН України, 
академік НАН України (за згодою); 

19. Терещук Л. В., директор Державного центру збереження документів 
НАФ; 

20. Топішко Н. О., директор Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г. С. Пшеничного. 

Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію 
галузевого державного архіву Державного департаменту України 

з питань виконання покарань 
від 1 листопада 2005 р. № 134/179 

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з 
визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1739, 

НАКАЗУЄМО: 
1. Затвердити Положення про Експертно-перевірну комісію 

галузевого державного архіву Державного департаменту України з питань 
виконання покарань, що додається. 

2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
Держкомархіву України (Сельченкова С. В.) та галузевому державному 
архіву Державного департаменту України з питань виконання покарань 
(Жигун М. І.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України Портнова Г. В. та першого 
заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання 
покарань Лагоду А.С. 

4. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої 
служби України. 
Голова Державного комітету 
архівів України 

Голова Державного департаменту 
України з питань виконання 
покарань 

Г. В. Боряк В. В. Кощинець
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
Державний комітет архівів України Державний департамент України з питань 

виконання покарань 

Цей наказ підлягає реєстрції у 
Міністерстві юстиції України 

Цей наказ підлягає реєстрції у 
Міністерстві юстиції України 

Головний спеціаліст- 
юрисконсульт 

Є. В. Ромінський

Начальник відділу 
правового забезпечення та 
претензійної роботи 

А. М. Палій
Заступник Голови Держкомархіву 
України 

Г. В. Портнов

Заступник Голови 

А. Е. Оленцевич
Начальник відділу 
формування Національного 
архівного фонду та діловодства 
Держкомархіву України 

С. В. Сельченкова

В. о. директора 
галузевого 
державного архіву 

М. І. Жигун

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного комітету 
архівів України та Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань 
01.11.2005 № 134/179 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву 
Державного департаменту України з питань виконання покарань 

1. Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи” і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з 
визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1739, у галузевому 
державному архіві (далі – архів) Державного департаменту України з 
питань виконання покарань (далі – Департамент) утворюється Експертно-
перевірна комісія (далі – ЕПК) для розгляду питань, пов'язаних з унесенням 
документів до Національного архівного фонду (далі – НАФ) або 
вилученням документів з нього, схваленням результатів експертизи 
культурної цінності документів. 

2. ЕПК є дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються Головою 
Департаменту, після чого є обов'язковими для виконання Департаментом, 
його територіальними органами управління, органами кримінально-
виконавчої інспекції, установами виконання покарань, слідчими 
ізоляторами. воєнізованими формуваннями, навчальними закладами, 
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закладами охорони здоров'я, підприємствами установ виконання покарань, 
іншими підприємствами, установами і організаціями, створеними для 
забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої 
служби України (далі органи і установи кримінально-виконавчої служби). 

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією України і 
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

4. ЕПК працює відповідно до річного плану, який затверджує Голова 
Департаменту, і звітує перед ним про проведену роботу. 

5. Основними завданнями ЕПК є: 
схвалення і подання на затвердження описів документів постійною 

зберігання, унесених до НАФ, органів і установ кримінально-виконавчої 
служби; 

погодження описів документів з особового складу органів і установ 
кримінально-виконавчої служби; 

погодження номенклатур справ органів і установ кримінально-
виконавчої служби; 

погодження актів про вилучення для знищення документів органів і 
установ кримінально-виконавчої служби, не унесених до НАФ; 

схвалення і подання на погодження Центральній експертно-перевірній 
комісії (далі – ЦЕПК) Державного комітету архівів України (далі -
 Держкомархів України) актів про вилучення документів з НАФ, що 
зберігаються в архіві Департаменту, органах і установах кримінально-
виконавчої служби; 

унесення документів, що зберігаються у громадян, до НАФ; 
унесення документів або їх копій, що надійшли в установленому 

порядку з-за кордону, до НАФ; 
схвалення і подання на затвердження анотованих переліків документів, 
унесених до унікальних; 

грошова оцінка документів НАФ, що зберігаються в архіві 
Департаменту, органах і установах кримінально-виконавчої служби. 

6. ЕПК має право: 
вимагати від експертних комісій (далі – ЕК) органів і установ 

кримінально-виконавчої служби дотримання встановлених правил 
експертизи цінності документів, унесення документів до НАФ або 
вилучення документів з нього; 

вимагати від органів і установ кримінально-виконавчої служби 
розшуку відсутніх документів НАФ та надання письмових пояснень у 
випадку втрати цих документів; 

одержувати від архівних підрозділів органів і установ кримінально-
виконавчої служби відомості та висновки, необхідні для визначення 
культурної цінності документів та строків їх зберігання; 



 59

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників архівних 
підрозділів органів і установ кримінально-виконавчої служби та їх ЕК про 
стан упорядкування, обліку та збереженості документів; 

запрошувати на засідання як консультантів і експертів фахівців 
органів і установ кримінально-виконавчої служби, так і фахівців 
Держкомархіву України; 

інформувати керівників органів і установ кримінально-виконавчої 
служби з питань, що входять до компетенції їх ЕК. 

розглядати пропозиції органів і установ кримінально-виконавчої 
служби про визначення строків зберігання документів, не передбачених 
чинними переліками. 

7. До складу ЕПК, який затверджується окремим наказом 
Держкомархіву України та Департаменту, включаються досвідчені фахівці 
структурних підрозділів Департаменту. Головою ЕПК призначається, як 
правило, заступник Голови Департаменту, заступником – директор архіву 
Департаменту, а секретарем – працівник архіву Департаменту. 

8. Секретар ЕПК за вказівками голови комісії забезпечує скликання 
засідань комісії, складає план роботи, протоколи, доводить до відома 
посадових осіб та зацікавлених установ рішення комісії, здійснює облік і 
звітність про проведену роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її 
збереженість. 

9. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і 
вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини 
складу членів комісії. 

Рішення ЕПК приймаються більшістю голосів членів комісії, 
присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується 
головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають 
чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК Головою 
Департаменту. 

10. У разі відмови Голови Департаменту затвердити протокол 
засідання ЕПК вона може звернутися до ЦЕПК Держкомархіву України, 
рішення якої з цього питання є остаточним. 

Начальник відділу формування
Національного архівного фонду та
діловодства Державного комітету
архівів України 

С. В. Сельченкова

В. о. директора галузевого 
державного архіву Державного
департаменту України з питань 
виконання покарань 

М. І. Жигун
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Про створення тендерного комітету Державного комітету 
архівів України 

від 1 листопада 2005 р. № 134 а 

З метою раціонального використання державних коштів, об'єктивної 
та неупередженої оцінки та порівняння тендерних пропозицій, створення 
конкурентних умов для постачальників товарів, робіт і послуг, на 
виконання вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти” від 22.02.2000 р. № 1490-ІП, Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про організаційні заходи щодо функціонування системи 
державних закупівель” від 27.09.2000 р. № 1469 та Наказу Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження 
Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів 
щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг 
за державні кошти” від 26.12.2000р. № 280 

НАКАЗУЮ: 
1. Створити тендерний комітет Державного комітету архівів України у 

складі: 
Портнов Георгій Володимирович – Заступник Голови Державного комітету; 
Стадник Вікторія Анатоліївна – Заступник начальника фінансово-
економічного відділу; 
Ромінський Євген Вікторович – Головний спеціаліст-юрисконсульт; 
Забенько Юрій Іванович – Начальник відділу інформаційних технологій; 
Кисельова Леся Анатоліївна – Начальник відділу кадрів, член колегії; 

2. Головою тендерного комітету призначити Портнова Г. В. 
3. Секретарем тендерного комітету призначити Кисельову Л. А. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 

Про умови оплати праці працівників Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства 

на основі Єдиної тарифної сітки 
від 8 листопада 2005 р. № 135 

 На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 
2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами) та від 22 серпня 
2005 року № 790 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери” 
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НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити: 
 розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-
знавства (далі – УНДІАСД),  визначені на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатком 1; 
 схему тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників згідно 
з додатком 2; 
 схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, 
керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і 
робітників згідно з додатком 3. 
 2. Надати право керівнику УНДІАСД у межах фонду заробітної 
плати, затвердженого в кошторисах: 
 2.1. Установлювати: 
1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної 
плати) згідно із затвердженими схемами тарифних розрядів, розміри доплат 
і надбавок до них;  
2) посадові оклади заступнику керівника УНДІАСД, заступникам 
керівників структурних підрозділів цих установ на 5–15 відсотків, 
головному бухгалтеру – на 10–30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад 
відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, 
затвердженими цим наказом; 
3) надбавки працівникам інституту: 
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, 
тарифної ставки): 
- за високі досягнення у праці; 
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); 
- за складність, напруженість у роботі. 
 Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не 
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. 
 У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 
порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або 
зменшуються; 
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: “народний” – 
у розмірі 40 відсотків, “заслужений” – 20 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати). 
 Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх 
діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням 
 За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за 
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю 
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником 
УНДІАСД; 
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в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 
10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 
25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 
 Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для 
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено 
відповідним документом; 
4) доплати працівникам: 
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): 
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 
- за суміщення професій (посад); 
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 
робіт. 
Зазначені види доплат не встановлюються керівнику УНДІАСД, його 
заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам; 
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) 
за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за 
кожну годину роботи з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку; 
в) за вчене звання: 
- професора – у граничному розмірі 33 відсотків посадового окладу (ставки 
заробітної плати); 
- доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).  
 Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за 
профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності в зазначених 
працівників двох або більше вчених звань доплати встановлюються за 
одним (вищим) званням; 
г) за науковий ступінь: 
- доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати); 
кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати). 
 Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 
профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в 
працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним 
(вищим) науковим ступенем. 
 Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю 
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником архівної 
установи. 
 Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого 
звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим 
законодавством; 
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ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, 
які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового 
(місячного) окладу. 
2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на 
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім 
матеріальної допомоги на поховання. 
2.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні 
результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами 
преміювання працівників. 
 Преміювання керівника УНДІАСД, його заступників, установлення їм 
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги 
здійснюється за рішенням Держкомархіву України у межах наявних коштів 
на оплату праці. 
 Рішення про відповідність почесного звання, вченого звання та 
наукового ступеня профілю діяльності керівника УНДІАСД приймається 
Держкомархівом України. 
3. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною 
тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери 
збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників 
(визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати 
праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення 
мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони 
зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній 
посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати 
праці), підвищений на 7,1 відсотка. 
 Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не 
збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо 
вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими 
умовами оплати праці.  
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів 
України від 15.05.2001 № 39 “Про впорядкування умов оплати праці 
працівників Українського державного науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства”, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 24.05.2001 за № 443/5634 (із змінами). 
5. Ці умови запроваджуються з 1 вересня 2005року. 

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк 
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ПОГОДЖЕНО 
Міністерство праці та соціальної 
політики України 
Заступник Міністра 

В. І. Тьоткін

Міністерство фінансів України 
Заступник Міністра 
 

В. М. Матвійчук
Центральний комітет профспілки 

працівників державних установ України 
Заступник Голови ЦК профспілки 

працівників державних установ України 
В. М. Ковтун

ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
проект наказу підготувала 
головний спеціаліст фінансово- 
економічного відділу В. Л. Каплун

ПОГОДЖЕНО:  

Начальник фінансово- 
економічного відділу Н. Г. Авраменко

Головний спеціаліст-юрисконсульт Є.В. Ромінський

Наказ підлягає державній реєстрації  
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Додаток 1 
до наказу Держкомархіву України 
від 08.11.2005 № 135 

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників 
архівних установ, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери 

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти Місячні посадові оклади 
(ставки заробітної плати), 

гривень 
1 2 3 
1 1 332 
2 1,03 342 
3 1,06 352 
4 1,09 362 
5 1,12 372 
6 1,15 382 
7 1,18 392 
8 1,22 405 
9 1,31 435 
10 1,4 465 
11 1,5 498 
12 1,61 535 
13 1,72 571 
14 1,84 611 
15 1,97 654 
16 2,11 701 
17 2,26 750 
18 2,37 787 
19 2,49 827 
20 2,61 867 
21 2,74 910 
22 2,88 956 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 
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Додаток 2 
до наказу Держкомархіву України 
від 08.11.2005 № 135 

Схема тарифних розрядів 
посад керівних, наукових працівників 

Посади Діапазон тарифних розрядів 
Керівні працівники 

Директор інституту 18-22 
Учений секретар 17-20 
Завідувач науково-дослідного відділу 17-20 
Завідувач науково-дослідного сектору 
(лабораторії) 

16-19 

Наукові співробітники 
Головний науковий співробітник 17-20 
Провідний науковий співробітник 15-19 
Старший науковий співробітник 14-18 
Науковий співробітник 12-17 
Молодший науковий співробітник 10-15 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 

Додаток 3 
до наказу Держкомархіву України 
від 08.11.2005 № 135 

Схема тарифних розрядів 
посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших 
структурних підрозділів, технічних службовців і робітників 

Посади Діапазон тарифних розрядів 
Провідний інженер 10 
Інженер, бухгалтер:  
I категорії 9 
II категорії 8 
без категорії 7 
Завідувачі: господарства, канцелярії 7-8 
Секретар-друкарка 5 
Прибиральниця 1-2 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 
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Про зміну складу колегії Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України 
від 9 листопада 2005 р. № 136 

Відповідно до пункту 10 Положення про Центральний державний архів-
музей літератури і мистецтва України, затвердженого наказом Державного 
комітету архівів України від 25.04.2002 № 31 
НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити членами колегії Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва України: 
Тримбача Сергія Васильовича – члена Національної спілки 
кінематографістів України (за згодою); 
Дубровіну Любов Андріївну – директора Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (за згодою). 
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву України Портнова Г. В. 

В. о. Голови Державного комітету  К. Є. Новохатський 

Про скасування наказу Держкомархіву та Мінприроди  
від 24.10.2005 № 128/377 “Про затвердження Положення  

про галузевий державний архів гідрометеорологічної служби” 
від 15 листопада 2005 р. № 137/412 

 Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 09.11.2005 
№ 24-34-1613 щодо відмови в державній реєстрації наказу Державного 
комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України від 24.10.2005 № 128/377 
НАКАЗУЄМО: 
 1. Скасувати наказ Держкомархіву України та Мінприроди України 
від 24.10.2005 № 128/377 “Про затвердження Положення про галузевий 
державний архів гідрометеорологічної служби”. 
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву України Портнова Г. В. та Голову Державної 
гідрометеорологічної служби України Ліпінського В. М. 

Голова Державного комітету 
архівів України 

Міністр охорони 
навколишнього природного 
середовища України 

Г. В. Боряк П. М. Ігнатенко
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
Державний комітет архівів України Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища України 
Головний спеціаліст- 
юрисконсульт 

Є. В. Ромінський

Начальник 
Юридичного управління 

Д. В. Роменський
Заступник Голови 
Державного комітету 

Г. В. Портнов

Перший заступник 
Міністра 

С. О. Лизун
Начальник організаційно- 
аналітичного відділу 

Т. П. Прись

Начальник Управління 
організаційно-аналітичного 
забезпечення роботи 
Міністра 

В. В. Павленко
Начальник відділу 
формування Національного 
архівного фонду 
та діловодства 

С. В. Сельченкова

Голова  
Державної 
гідрометеоро- 
логічної служби 

В. М. Ліпінський
 Заступник начальника 

Управління документального 
забезпечення 

О. В. Степанюк
 Начальник галузевого 

державного архіву 
гідрометслужби 

М. І. Довгич

Про умови оплати праці працівників архівних установ 
на основі Єдиної тарифної сітки 
від 21 листопада 2005 р. № 138 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року 
№ 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами) та від 22 серпня 
2005 року №790 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери” (із змінами) НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити: 
- розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників архівних 
установ, визначених на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 
з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери згідно з додатком 1; 
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- схему тарифних розрядів посад керівних працівників державних архівів та 
інших архівних установ згідно з додатком 2; 
- схему тарифних розрядів посад професіоналів і фахівців архівних установ 
згідно з додатком 3; 
- схему тарифних розрядів посад (професій) керівників інших структурних 
підрозділів і технічних службовців архівних установ згідно з додатком 4; 
- схему тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек згідно з 
додатком 5; 
- схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, зайнятих 
обслуговуванням архівних установ згідно з додатком 6; 
- показники для віднесення архівних установ України до груп за оплатою 
праці керівників і спеціалістів згідно з додатком 7. 
 2. Надати право керівникам архівних установ у межах фонду 
заробітної плати, затвердженого в кошторисах: 
 2.1 установлювати: 
1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної 
плати) згідно із затвердженими схемами тарифних розрядів, розміри доплат 
і надбавок до них; 
2) посалові оклади заступникам керівників, заступникам керівників 
структурних підрозділів – на 5–15 відсотків, головним бухгалтерам – на 10–
30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, 
визначеного за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; 
3) надбавки працівникам: 
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, 
тарифної ставки): 
- за високі досягнення у праці; 
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); 
- за складність, напруженість у роботі. 
 Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не 
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. 
 У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 
порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або 
зменшуються; 
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: 
“народний” – у розмірі 40 відсотків, “заслужений” – 20 відсотків 
посадового окладу (ставки заробітної плати). 
 Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх 
діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. 
 За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за 
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю 
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником архівної 
установи; 
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в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 
10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 
25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 
 Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для 
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено 
відповідним документом; 
г) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року 
№ 1018 “Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних 
архівних установ” виплачувати працівникам архівних установ: 
- надбавку за вислугу років; 
- надбавку за знання та використання в роботі давніх мов у такому розмірі: 
однієї мови – 15, двох і більше – 25 відсотків посадового окладу. 
 У разі використання в роботі працівниками архівних установ 
іноземних та давніх мов надбавка встановлюється за одним вищим 
розміром (у відсотках посадового окладу); 
4) доплати працівникам: 
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): 
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 
- за суміщення професій (посад); 
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 
робіт. 
 Зазначені види доплати не встановлюються керівникам архівних 
установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, 
їх заступникам; 
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) 
за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за 
кожну годину роботи з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку; 
в) за вчене звання: 
- професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки 
заробітної плати); 
- доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 
 Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за 
профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності в зазначених 
працівників двох або більше вчених звань доплати встановлюються за 
одним (вищим званням); 
г) за науковий ступінь: 
- доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати); 
- кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати). 
 Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 
профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в 
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працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним 
(вищим) науковим ступенем. 
 Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю 
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником архівної 
установи. 
 Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та ученого 
звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим 
законодавством; 
ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, 
які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового 
(місячного) окладу; 
5) водіям автотранспортних засобів: 
надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям І класу 25 
відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 
доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної 
ставки за відпрацьований час. 
 2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на 
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім 
матеріальної допомоги на поховання. 
 2.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в 
загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами 
преміювання працівників. 
 Преміювання керівників архівних установ, їх заступників, 
установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання 
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у 
межах коштів на оплату праці. 
 рішення про відповідність почесного звання, ученого звання та 
наукового ступеня профілю діяльності керівника архівної установи 
приймається органом вищого рівня. 
 3. Керівним працівникам архівних установ, оплата праці яких 
залежить від групи за оплатою праці, у разі перевищення установою більш 
як удвічі показників, установлених для архівних установ І групи за оплатою 
праці, установлювати надбавки в розмірі 10 відсотків посадового окладу. 
 4. Умови оплати праці, тарифні розряди, показники для віднесення 
архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і 
спеціалістів, визначені додатками 2–7 до цього наказу, поширюються на 
відповідні категорії працівників архівних установ незалежно від відомчого 
підпорядкування. 
 5. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за 
Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій 
працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених 
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умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на 
відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи 
в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників 
установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, 
передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка. 
 Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не 
збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо 
вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими 
умовами оплати праці. 
 6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету 
архівів України від 05.05.2001 № 37 “Про впорядкування умов оплати праці 
працівників архівних установ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 14.05.2001 за № 410/5601 (із змінами). 
 7. Ці умови запроваджуються з 1 вересня 2005 року. 

Голова Державного комітету   Г. В. Боряк 

ПОГОДЖЕНО 
Міністерство праці та соціальної 
політики України 
Заступник Міністра 

В. І. Тьоткін

Міністерство фінансів України 
Заступник Міністра 
 

В. М. Матвійчук
Центральний комітет профспілки 

працівників державних установ України 
Заступник Голови ЦК профспілки 

працівників державних установ України 
В. М. Ковтун

ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
проект наказу підготувала 
головний спеціаліст фінансово- 
економічного відділу В. Л. Каплун

ПОГОДЖЕНО:  

Начальник фінансово- 
економічного відділу Н. Г. Авраменко

Головний спеціаліст-юрисконсульт Є.В. Ромінський

Наказ підлягає державній реєстрації  

 



 73

Додаток 1 
до наказу Держкомархіву України 
від 21.11.2005 № 138 

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників 
архівних установ, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери 

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти Місячні посадові оклади 
(ставки заробітної плати), 

гривень 
1 2 3 
1 1 332 
2 1,03 342 
3 1,06 352 
4 1,09 362 
5 1,12 372 
6 1,15 382 
7 1,18 392 
8 1,22 405 
9 1,31 435 
10 1,4 465 
11 1,5 498 
12 1,61 535 
13 1,72 571 
14 1,84 611 
15 1,97 654 
16 2,11 701 
17 2,26 750 
18 2,37 787 
19 2,49 827 
20 2,61 867 
21 2,74 910 
22 2,88 956 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 



 74

Додаток 2 
до наказу Держкомархіву Україн 
від 21. 11. 2005 № 138 

Схема посадових розрядів посад 
керівних працівників державних архівів та інших архівних установ 

Тарифні розряди Посади 
I група II група III група 

Директор 13 12 11 
Головні: зберігач фондів, інженер 12 11 10 
Завідувач відділу з основної діяльності 11 10 9 
Завідувач реставраційної майстерні, лабораторії 
мікрофільмування і реставрації документів 

11 10 9 

Головні: архівіст, археограф, палеограф, методист 10 9 8 
Завідвач сектору з основної діяльності 10–11 9 8 
Завідувачі (начальники) інших відділів (сектрів), 
лабораторій 

10 9 8 

Завідувач архівосховища:    
 I група 11 10  
 II група 10 9 7 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 
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Додаток 3 
до наказу Держкомархіву України 
від 21.11.2005 № 138 

Схема тарифних розрядів 
посад керівних, наукових працівників 
Посади Діапазон тарифних розрядів 

Головний науковий співробітник 12 
Провідний науковий співробітник 11 
Старший науковий співробітник 10 
Науковий співробітник 9 
Молодший науковий співробітник 8 
Провідний:  
архівіст, археограф, палеограф, методист, реставратор, 
інженер, бухгалтер, економіст 

10 

Архівіст, археограф, палеограф, методист, інженер, 
бухгалтер, економіст, редактор: 

 

I категорії 9 
II категорії 8 
Архівіст, археограф, палеограф 8 
Провідний: бібліотекар, бібліограф 9 
Бібліотекар, бібліограф:  
I категорії 8 
II категорії  7 
Бібліотекар, бібліограф 7 
Старший зберігач фондів 9 
Зберігач фондів 8 
Старший зберігач експонатів 9 
Зберігач експонатів 8 
Старший майстер, старший контрольний майстер 9 
Старший лаборант, який має вищу освіту 9 
Майстер, контрольний майстер 8 
Техніки всіх спеціальностей:  

I категорії 7 
II категорії 6 

без категорії 5 
Експедитор 6 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 
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Додаток 4 
до наказу Держкомархіву України 
від 21.11.2005 № 138 

Схема тарифних розрядів посад (професій) 
керівників інших структурних підрозділів і 
технічних службовців архівних установ 
Посади Діапазон тарифних розрядів 

Реставратор фільмокопій 5 
Завідувач фільмотеки, фонотеки 8 
Завідувач канцелярії 8 
Завідувач господарства 8 
Завідувач бюро перепусток 7 
Завідувач складу 8 
Завідувач камери схову 6 
Завідувач копіювально-розмножувального бюро 8 
Старший інспектор 6 
Старший касир 6 
Інспектор 5 
Касир 5 
Оператор копіювальних і розмножувальних машин 5 
Агент із забезпечення 5 
Діловод 5 
Друкарка всіх категорій 5 
Секретар-друкарка 5 
Секретар 5 
Табельник 5 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 

Додаток 5 
до наказу Держкомархіву України 
від 21.11.2005 № 138 

Схема тарифних розрядів посад 
керівних працівників бібліотек 

Посади Тарифні розряди 
 III група 
Директор (завдувач) 10 
Головні:  
бібліотекар, бібліограф, методист 8 
Примітка. Група за оплатою праці визначена згідно з галузевими нормами 
Міністерства культури і туризму України. 

Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 



 77

Додаток 6 
до наказу Держкомархіву України 
від 21.11.2005 № 138 

Схема тарифних розрядів посад (професій) 
робітників, зайнятих обслуговуванням 

архівних установ 
Професії Тарифні розряди 

Водій автомобіля, в залежності від класу автомобіля:  
особливо малий та малий (робочий об’єм двигуна до 
1,8 л) 

3 

середній (від 1,8 до 3,5 л) 4 
великий (понад 3,5 л) 5 
Робітник з ремонту та налагодження електронного та 
іншого особливо складного обладнання 

7–8 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків 

7–8 

реставратор фільмових матеріалів 5 
Реставратор архівних документів 5 
Реставратор фотодокументів 5 
Проявлювач кіноплівки 5 
Копіювальник фільмових матеріалів 5 
Установник кольору і світла фільмів 5 
Підготовник вихідних матеріалів ільмів 5 
Оператор апарата мікрофільмування та копіювання 4–5 
Оператор електронно-обчислювальних та 
обчислювальних машин 

4–5 

Палітурник документів 4–5 
Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, 
електромонтер, електрик, столяр, маляр-штукатур, 
машиніст холодильних установок, оператор з 
кондиціонерів, будівельник та інші робітники 

4–7 

Старший музейний доглядач 3 
Музейний доглядач 2 
Прибиральник виробничих (службових) приміщень, 
території 

1–2 

Підсобний робітник 1–2 
Сторож 1–2 
Гардеробник 1–2 
Ліфтер 1–3 
Натирач підлоги 1–2 
Садівник 1–2 
Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко 
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Додаток 6 
до наказу Держкомархіву України 
від 21.11.2005 № 138 

ПОКАЗНИКИ 
для віднесення архівних установ України до груп за оплатою праці 

керівників і спеціалістів 

 1. Група за оплатою праці керівників і спеціалістів архівних установ 
установлюється один раз на рік Держкомархівом України, виходячи з фактичних 
даних за звітний рік, за умов виконання всіх показників, передбачених для 
установ цієї групи. 
 Держкомархів України з урахуванням досягнень у науково-виробничій 
діяльності окремих державних архівних установ може перевести їх на групу вище 
без виділення додаткових коштів на це з Державного бюджету України. 
 2. Архівні установи можуть бути віднесені на одну групу нижче за оплатою 
праці керівників і спеціалістів порівняно з групою, яка визначена за 
встановленими показниками, у разі наявності в них істотних недоліків у 
забезпеченні збереженості архівних документів, організації їх приймання, 
науково-технічного опрацювання та використання їх інформації. 
 3. До І групи за оплатою праці керівників і спеціалістів належать центральні 
державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, 
Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (далі – 
НАФ), Державний архів м. Києва. 
 4. Державні архіви областей, м. Севастополя належать до груп за оплатою 
праці керівників і спеціалістів залежно від значущості, обсягу зберігання та видів 
документів за такими показниками: 

І група – обсяг зберігання документів понад 1,5 млн. одиниць зберігання; 
II група – обсяг зберігання документів від 1,0 млн. до 1,5 млн. одиниць 

зберігання; 
III група – обсяг зберігання документів від 0,5 млн. до 1,0 млн. одиниць 

зберігання. 
 5. Обсяг зберігання документів установлюється, виходячи із загальної 
кількості одиниць зберігання, що внесені до паспортів державних архівів. 
 6. Під час визначення обсягу зберігання документів також ураховуються 
такі додаткові показники, наявність і фактичні дані яких установлюються на 
підставі статистичної звітності та облікових документів архіву: 
а) якщо архіви мають у своїй структурі служби, що здійснюють створення 
страхового фонду копій документів Національного архівного фонду в повному 
комплексі, фонду користування, консерваційно-профілактичне оброблення 
документів, складні реставраційні роботи, то вони належать до групи на один 
ступінь вище, ніж група, установлена за показниками обсягу зберігання 
документів; 
б) загальні обсяги зберігання документів архівів, що поряд з управлінською 
документацією зберігають творчу документацію, документи особового 
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походження, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи та науково-технічну доку-
ментацію, визначаються з урахуванням переведення в одиниці зберігання 
управлінської документації зазначених видів документів, виходячи з такого 
співвідношення: 1 од. зб. іншої документації (крім управлінської) дорівнює 
5 од. зб. управлінської документації; 
в) архіви, що здійснюють зберігання страхового фонду копій документів НАФ, 
фонду користування, копій документів, які надійшли із зарубіжних країн, 
уключають поряд з основними обсягами зберігання документів додаткові їх 
обсяги у вигляді копій. 
 Обсяг страхового фонду копій документів НАФ включається в загальний 
обсяг одиниць зберігання управлінської документації. Мікрофільми та мікрофіші 
фонду користування, що надійшли із зарубіжних країн, уключаються з 
урахуванням перерахунку мікрофотокопій в одиниці зберігання документів з 
паперовою основою у співвідношенні: 100 кадрів позитива мікрофільмів та 
мікрофіш прирівнюються до 1 од. зб. управлінської документації або 5 од. зб. 
документів особового походження чи науково-технічної документації; 
г) за наявності в складі архіву науково-довідкової бібліотеки або сховища 
друкованих видань додатково до обсягу зберігання документів додається 
кількість друкованих видань; 
ґ) для архівів, що зберігають документи на п'яти і більше видах носіїв, які 
вимагають забезпечення різних умов зберігання документів, уводиться поправний 
коефіцієнт до обсягу цих документів у бік збільшення, який дорівнює 1,3; 
д) для архівів, що зберігають і використовують документи на іноземних мовах, 
уводяться поправні коефіцієнти до обсягу зберігання документів у бік 
збільшення: 
- на трьох іноземних мовах загальним обсягом не менше 5 відсотків – коефіцієнт 
1,1; 
- на чотирьох і більше мовах обсягом не менше 15 відсотків – коефіцієнт 1,2. 
За наявності в архівах документів на стародавніх мовах обсягом не менше 1 
відсотка поправний коефіцієнт становить 1,2; 
е) в архівах, що забезпечують оптимальні умови зберігання документів відповідно 
до діючих нормативних вимог обсягом не менше 75 відсотків архівного фонду, 
уводиться поправний коефіцієнт до обсягу збереження документів у бік 
збільшення 1,2, а в повному обсязі архівного фонду коефіцієнт 1,3; 
є) в архівах, що систематично включають до наукового обігу архівні документи 
шляхом видання довідників та інших інформаційних видань про склад і зміст їх 
фондів, а також подання інформації про нові надходження та розсекречені 
документи, уводиться поправний коефіцієнт до обсягу документів у бік 
збільшення 1,2; 
ж) в архівах, де питома вага використання архівного фонду дорівнює не менше 3 
відсотків обсягу документів, уводиться поправний коефіцієнт до обсягу 
документів у бік збільшення 1,2; 
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з) в архівах, що мають не обліковані та не описані в установленому порядку 
документи обсягом понад 0,1 відсотка, уводиться поправний коефіцієнт у бік 
зменшення обсягу зберігання документів, який дорівнює 1,1; 
і) в архівах, що допустили пошкодження або втрату документів, не пов'язані зі 
стихійним лихом або нещасними випадками, уводиться поправний коефіцієнт до 
обсягу документів у бік зменшення 1,2. 
 Якщо архів може одночасно застосовувати декілька поправних коефі-
цієнтів, то уточнений (умовний) обсяг зберігання документів розраховується із 
загальної суми поправних коефіцієнтів від обсягу зберігання документів. 
Інформація за показниками, указаними в п. 6 (у тому числі в підпунктах “з” і “і”), 
подається архівом до Держкомархіву одночасно зі статзвітністю, якщо виникають 
підстави для переведення архіву в іншу групу за оплатою праці керівників і 
спеціалістів. 
 Цей порядок може бути застосований при віднесенні до груп за оплатою 
праці керівників і спеціалістів галузевих архівів, а також інших архівних установ, 
у яких установлено аналогічні до архівних установ умови оплати праці. У такому 
разі рішення про встановлення конкретної групи приймає відповідний 
центральний орган виконавчої влади. 

Начальник організаційно-аналітичного 
відділу Держкомархіву України   Т. П. Прись 

Про затвердження Порядку користування документами  
Національного архівного фонду України, що належать державі, 

територіальним громадам 
від 24 листопада 205 р. № 139 

 У зв’язку із Розпорядженням Президента України “Про невідкладні заходи 
щодо збереження національних архівних цінностей України” від 13 квітня 
2005 року № 957/2005 - рп 

Наказую: 
 1. Затвердити Порядок користування документами Національного архівного 
фонду України, що належать державі, територіальним громадам (додається). 
 2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архіві 
України від 8 липня 2003 р. № 92 “Про затвердження Порядку користування 
документами Національного архівного фонду України, що належать державі та 
територіальним громадам”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
31 липня 2003 р. за № 662/7983. 
 3. Покласти контроль за виконанням наказу на начальника відділу 
інформації, використання документів Національного архівного фонду та 
міжнародного співробітництва Г. В. Папакіна. 

Голова Державного комітету     Г. В. Боряк 
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 

Цей документ підлягає державній 
реєстрації        Є. В. Ромінський 

Начальник відділу інформації, 
використання Національного 
архівного фонду та міжнародного 
співробітництва Державного 
комітету архівів України     Г. В. Папакін 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 

архівів України 
24.11.2005 № 139 

ПОРЯДОК 
користування документами Національного архівного фонду України, що 

належать державі, територіальним громадам 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про інформацію” та 
Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого Указом 
Президента України від 22 березня 2000 року № 486 (із змінами), з подальшими 
змінами і доповненнями. 

1.2. Державні архівні установи, архівні відділи міських рад (далі – архіви) 
надають документи Національного архівного фонду (далі – НАФ), що належать 
державі, територіальним громадам, для користування фізичним та юридичним 
особам, створюють для цього відповідний довідковий апарат, видають архівні 
довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняють запити фізичних і 
юридичних осіб; повідомляють про документи, у яких містяться відомості, що 
можуть бути використані органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування та іншими зацікавленими сторонами; публікують, експонують та 
в іншій формі популяризують архівні документи, а також виконують інші 
функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в 
документах НАФ. 

1.3. Порядок установлює основні вимоги щодо оформлення фізичних і 
юридичних осіб для роботи в читальних залах (секторах користування 
документами) архівів, організації доступу до документів НАФ загального 
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користування, що належать державі, територіальним громадам, видавання цих 
документів працівникам архіву та юридичним особам у тимчасове користування, 
роботи з цими документами та їх копіювання, а також визначає права та 
обов’язки користувачів.  

1.4. Дія цього Порядку поширюється на центральні державні архіви, 
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст 
Києва і Севастополя, архівні відділи районних державних адміністрацій, архівні 
відділи міських рад, галузеві державні архіви, архівні підрозділи органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних 
установ, підприємств і організацій, а також архівні підрозділи державних 
наукових установ, музеїв та бібліотек. 

Порядок користування документами НАФ, що належать іншим власникам, 
визначається власником документів з урахуванням рекомендацій Державного 
комітету архівів України. 

1.5. Відвідування користувачами читальних залів архівів, ознайомлення з 
довідковим апаратом і надання фізичним особам для користування документів 
НАФ, що належать державі, територіальним громадам, відповідно до 
встановлених у пунктах 3.3, 3.7 цього Порядку нормативів, а також юридичним і 
фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюються 
безоплатно. 

1.6. Платні послуги надаються згідно з Переліком платних послуг, які 
можуть надаватися державними архівними установами, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639 (зі 
змінами). 

1.7. Графік роботи читального залу, затверджений наказом керівництва 
архіву, має відповідати режимові роботи архіву, передбачати можливість праці 
осіб у суботні дні та вечірні години і регулюватися відповідно до кількості 
користувачів та частоти відвідувань ними читального залу.  

Графік роботи читального залу має бути вивішено у доступному для 
відвідувачів місці, оприлюднено в інший спосіб (на веб-сайті архіву, у місцевих 
засобах масової інформації, довідково-інформаційних виданнях архіву тощо).  

1.8. Цей Порядок має бути оприлюднений в доступному для відвідувачів 
місці.  

2. Оформлення осіб для користування документами НАФ у читальних залах 
(секторах користування документами) архівів 

2.1. Особи, які мають намір користуватися документами НАФ у читальних 
залах (секторах користування документами) архівів, ознайомлюються з Порядком 
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користування документами архіву і заповнюють заяву-анкету встановленого 
зразка (додаток 1). Своїм підписом у заяві-анкеті вони засвідчують факт 
ознайомлення з Порядком та зобов'язання виконувати їх. Неоформлені особи не є 
користувачами документів НАФ. 

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 
законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів 
НАФ і мають такі самі обов'язки щодо користування ними, як і громадяни 
України. 

2.3. Особи, які провадять наукову роботу згідно з планами наукових 
установ або виконують службові завдання, разом із заявою-анкетою подають 
документ, що підтверджує їх повноваження представляти користувача – 
юридичну особу. 

У разі використання інформації, що міститься у документах НАФ або їх 
копії з комерційною метою архів укладає з користувачем або з особою, яку він 
представляє, угоду.  

2.4. Дозвіл на роботу користувача в читальному залі дається керівництвом 
архіву на один рік від часу оформлення.  

Якщо користувач працює над заявленою темою понад один рік, то з його 
заявою керівництво архіву може продовжити строк дії дозволу на роботу за 
даною темою.  

У разі обрання нової теми роботи користувач оформляє нову заяву-анкету. 

2.5. Керівництво архіву (або, за його поданням, керівництво Державного 
комітету архівів України) має право відмовити в дозволі на користування 
документами НАФ, що зберігаються в архіві, особі, яка грубо порушила цей 
Порядок (незаконний доступ до документів НАФ, їх псування, знищення, 
підроблення, приховування, розкрадання, перекручення або фальсифікація 
відомостей, що містяться в документах, порушення з вини користувача строків 
повернення документів, наданих у тимчасове користування за межами архіву), 
незалежно від того, в якому архіві вчинено це порушення.  

2.6. На підставі документа, що посвідчує особу, після надання дозволу 
керівництвом архіву завідувач читального залу або особа, яка виконує його 
обов’язки, видає користувачеві перепустку до читального залу архіву. 

2.7. Працівник читального залу формує на кожного користувача справу, до 
якої входять його заява-анкета, заяви щодо продовження строків користування 
документами, копії відмов у доступі до документів та інші документи, що 
стосуються користування документами НАФ.  
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3. Організація роботи користувачів у читальних залах архівів, їх права та 
обов'язки 

3.1. Архіви надають користувачам за темою їх роботи копії документів 
НАФ з фондів користування, а в разі їх відсутності оригінали документів (справи, 
кіно-, фоно-, відеодокументи), довідковий апарат (довідники, путівники, описи, 
каталоги, огляди, покажчики, картотеки тощо), а за обґрунтованої потреби й 
згодою керівництва архіву – облікові документи (справи фондів, реєстри описів 
фондів). 

Користувачі можуть користуватися виданнями, що зберігаються у 
довідкових бібліотеках архівів. 

3.2. Документи НАФ надаються на підставі письмового замовлення 
встановленого зразка (додаток 2). 

3.3. Користувачеві може бути видано щоденно не більше 5 описів, 10 
бюксів мікрокопій, 10 справ, які за загальною кількістю аркушів не перевищують 
однієї тисячі аркушів, 50 кальок науково-технічної документації, 20 одиниць 
зберігання кінодокументів, звукозаписи, що за загальним обсягом не 
перевищують трьох годин звучання, відеодокументи, що за загальним обсягом не 
перевищують чотирьох годин екранного часу. 

3.4. Справи та документи, на які в архівах існують фонди користування, 
видаються до читальних залів архівів лише в копіях. 

За наявності фонду користування оригінали документів НАФ з метою 
забезпечення їх збереженості видаються з дозволу керівництва архіву лише у 
виняткових випадках – для спеціального джерелознавчого дослідження, що 
потребує вивчення матеріалу носія інформації, зовнішніх ознак документа тощо. 

3.5. Працівники архівосховища зобов'язані здійснювати поаркушне 
перевіряння одиниць зберігання та справ перед їх видаванням користувачеві, а 
працівники читального залу – після їх повернення користувачем, що фіксується у 
замовленні на видавання справ (додаток 2). 

3.6. У позаробочий час замовлені користувачем документи НАФ 
зберігаються у спеціальних шафах, доступ до яких мають лише працівники 
читального залу. 

3.7. Описи, інші нетиражовані архівні довідники видаються користувачам 
на строк до 5 днів, копії та видання – до одного місяця, оригінали документів 
НАФ – до 10 днів, оригінали унікальних та особливо цінних документів – до 5 
днів. 

Строк користування обчислюється з дня видавання документів з 
архівосховища. 
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3.8. Якщо користувач не звертається за замовленими документами, то їх 
повертають до архівосховища після закінчення строку замовлення. 

3.9. Збільшення обсягів щоденного видавання документів НАФ 
користувачеві, продовження строку користування документами та зберігання їх у 
читальному залі до початку ознайомлення з ними користувача визначаються в 
кожному конкретному випадку керівництвом архіву, як платна послуга. 

3.10. Друковані видання, примірники описів, що містяться в читальних 
залах архівів, видаються користувачам у день замовлення. 

Строк видавання описів, справ, документів не може перевищувати двох 
робочих днів від часу оформлення замовлення, без урахування дня замовлення. 

На прохання користувача за наявності технічної можливості замовлені 
документи за рішенням керівництва архіву можуть бути видані невідкладно, як 
платна послуга. 

3.11. Справи та документи, що перебувають у незадовільному стані, 
видаються користувачам лише після проведення науково-технічного 
опрацювання, ремонту, реставрації, оправлення, консерваційно-профілактичного 
оброблення, створення страхових копій. Строк такого обмеження не може 
перевищувати одного року з дня замовлення. 

3.12. Підставою для відмови у видаванні користувачам документів НАФ 
можуть бути:  

- наявність у документах НАФ інформації, таємниця якої охороняється 
відповідно до Закону України “Про інформацію”; 

- установлення фондоутворювачем, власником, уповноваженою ними 
особою або правонаступником особливих умов користування документами; 

- необхідність науково-технічного опрацювання, поліпшення фізичного 
стану, перевіряння наявності документів; 

- перебування документів у тимчасовому користуванні за межами архіву. 

3.13. Про відмову в доступі до документів НАФ користувачеві 
повідомляється письмово з вичерпним зазначенням підстав відмови. 

3.14. Користувачі документами НАФ мають право: 
- отримувати від архівів довідки про відомості, що містяться в документах, 

доступ до яких не обмежено; 
- отримувати за письмовою згодою керівництва архіву документи або їх 

копії в тимчасове користування за межами архіву; 
- отримувати в працівників архіву консультації про зміст і 

місцезнаходження документів та щодо документів, які зберігаються в інших 
архівах; 



 86

- виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або 
отримувати від архіву копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану 
документів та не порушує авторських та суміжних прав, а також вимагати, щоб ці 
копії або витяги були засвідчені архівом; 

- публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст 
документів НАФ з обов'язковим посиланням на місця їх зберігання; 

- користуватися з дозволу керівництва архіву технічними засобами, що 
полегшують їх роботу з документами НАФ (мікрокалькулятор, портативний 
комп'ютер, диктофон тощо), за умови, що вони не завдають шкоди документам 
НАФ і не заважають іншим користувачам; 

- користуватися за погодженням з керівництвом архіву послугами 
перекладача та спеціаліста з копіювання документів образотворчого та 
графічного характеру, яких оформлюють як окремих користувачів; 

- оскаржувати в порядку підлеглості або в судовому порядку дії посадових 
осіб архіву, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів. 

3.15. Обов'язки користувачів документів НАФ: 
- вчасно інформувати працівників архіву в разі зміни анкетних даних під 

час роботи в архіві чи користування документами НАФ поза архівом; 
- дотримуватися встановленого порядку користування документами НАФ, 

своєчасно виконувати законні вимоги працівників архіву, запобігати 
пошкодженню документів, не виносити їх із читального залу, не робити в них 
позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених 
безпосередньо на архівних документах; не заносити до архіву сторонніх архівних 
документів у будь-якому вигляді (їх копій) та видань без дозволу керівництва 
архіву; під час роботи з кіно-, відео-, фото-, фонодокументами, електронними 
документами та мікрокопіями дотримуватися вимог поводження з цими 
документами та апаратурою; 

- забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів НАФ, 
довідкового апарату, видань, наданих їм у користування, негайно інформувати 
працівників читального залу про виявлені випадки пошкодження чи недостачі 
документів; 

- заповнювати аркуш користування архівними документами (додаток 3); 
- не допускати перекручень або фальсифікацій використаних відомостей, 

що містяться в документах НАФ; 
- надавати архівам бібліографічну інформацію про видання, у яких 

використано інформацію архівних документів; 
- підтверджувати родинні зв'язки з особами, щодо яких проводиться пошук 

персональних даних, або надавати засвідчені нотаріально доручення від 
замовників генеалогічних досліджень; 

- вчасно інформувати працівників архіву про наміри використання 
документної інформації з комерційною метою. 
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4. Видавання документів НАФ працівникам архіву та в тимчасове 
користування за межами архіву 

4.1. Документи НАФ видаються працівникам архіву на їх робочі місця для 
виконання службових завдань. 

Строки видавання документів для архівних робіт обумовлюються планами 
роботи і встановлюються керівництвом архіву. 

Залучення для виконання службових завдань працівниками архіву архівних 
документів (їх копій) з інших архівних установ чи приватних архівних зібрань 
здійснюється за письмовим дозволом керівництва. 

4.2. В окремих випадках, як виняток, з огляду на особливості використання 
документної інформації (експонування на виставках, підготовка факсимільних 
видань, здійснення порівняльного джерелознавчого аналізу, судово-слідчі дії, 
інтенсивне термінове використання великого обсягу інформації з конкретною 
виробничою метою тощо) оригінали документів НАФ можуть видаватися 
юридичним особам у тимчасове користування за межами архіву. 

4.3. В офіційному запиті на адресу керівництва архіву користувач 
обґрунтовує необхідність надання документів НАФ у тимчасове користування, 
зазначає строк, на який бажано передати документи, а також дає гарантії 
забезпечення збереженості документів та їх вчасного повернення. 

4.4. У разі згоди керівництва архіву видавання документів НАФ 
оформлюється актом (додаток 4). 

4.5. Документи НАФ видаються для користування поза архівом, як правило, 
на строк, що не перевищує одного місяця. 

Судово-слідчим органам справи можуть видаватись у тимчасове 
користування на строк до шести місяців. 

4.6. Продовження встановлених строків перебування документів НАФ у 
користуванні за межами архіву допускається в особливих випадках з дозволу 
керівництва архіву лише на підставі письмового звернення довільної форми 
користувача з поясненням причин необхідності продовження користування 
виданими документами та підтвердженням працівниками архіву за дорученням 
керівництва архіву їх наявності і дотримання нормативних умов зберігання. 

4.7. Архів має право в будь-який час без попереднього повідомлення 
перевірити наявність і умови зберігання документів, виданих у користування за 
межами архіву. 
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5. Організація копіювання документів на замовлення користувача 

5.1. На замовлення користувачів і відповідно до технічних можливостей 
архіви виготовляють ксерокопії, мікрокопії, фотокопії, цифрові копії документів, 
а також копії кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, які в них зберігаються. 

5.2. Замовлення на копіювання документів НАФ оформлюється 
користувачем на бланку встановленого зразка і передається працівникові 
читального залу (додаток 5). 

5.3. Копіювання архівом документів здійснюється після оплати вартості 
замовлення. 

5.4. Копіювання документів особових фондів та фондів, для яких за 
розпорядженням фондоутворювача або власника встановлено особливі умови 
користування, провадиться відповідно до умов, установлених фондоутворювачем, 
власником, уповноваженою ними особою або їх правонаступником з урахуванням 
рекомендацій Держкомархіву. 

5.5. Строки та спосіб виготовлення копій визначаються керівництвом архіву 
за погодженням із замовником з урахуванням наявності відповідних технічних 
засобів і стану документів НАФ, але не можуть перевищувати одного місяця. 

5.6. Копіювання фондів, колекцій у повному обсязі здійснюється лише у 
виняткових випадках, з дозволу керівництва архіву та, у разі потреби, 
фондоутворювачів. 

5.7. Якщо користувач замовляє копії унікальних або особливо цінних 
документів НАФ за наявності їх мікрокопій або цифрових копій, то вони 
виготовляються лише з цих копій.  

Не приймаються замовлення на копіювання документів НАФ у 
незадовільному стані або якщо копіювання може спричинити погіршення стану 
документів. 

5.8. Копії документів НАФ, виготовлені на замовлення користувачів, 
можуть бути видані їм або їх повноважним представникам в архівах або надіслані 
за вказаною адресою користувача. Поштові витрати відносять на рахунок 
замовників. 

5.9. Винесення з архіву копій документів НАФ, виготовлених користувачем 
або на його замовлення, оформлюється спеціальною перепусткою за підписом 
керівництва архіву. 
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6. Відповідальність за порушення Порядку користування документами 
Національного архівного фонду України, що належать державі, 
територіальним громадам 

6.1. Користувачі, які зазначили в заяві-анкеті неправдиві відомості, 
своєчасно не повідомили про їх зміну, тимчасово, строком до одного року, 
позбавляються права працювати в читальному залі архіву та одержувати копії 
документів НАФ. 

6.2. Користувачі, які порушили цей Порядок користування документами 
Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним 
громадам, за рішенням керівництва архіву можуть бути позбавлені права 
одержувати документи НАФ або їх копії відповідно до пункту 2.5 цього Порядку. 

6.3. Спірні питання вирішуються в судовому порядку. 

6.4. Особи, винні у псуванні, знищенні, підробленні, приховуванні, 
розкраданні документів НАФ, незаконному доступі до них, несуть 
відповідальність згідно із законом незалежно від того, чи застосовано до них 
норму, визначену в п. 6.2 цього Порядку. 

Начальник відділу інформації, 
використання Національного 
архівного фонду та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву України       Г. В. Папакін 
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Форма заяви-анкети користувача  

Додаток 1 
до пункту 2.1 Порядку користування 
документами Національного архів-
ного фонду України, що належать 
державі, територіальним громадам 

 ДОЗВОЛЯЮ 
 користування документами НАФ 
 Керівник архіву 
 Підпис Розшифрування підпису
 Дата 

Найменування архівної установи 
Анкета користувача 
Прізвище  
Ім’я  По батькові  
Рік народження  
Місце роботи, посада  
 
Освіта, науковий  
ступінь, учене звання 

 

 
Мета роботи  

(підготовка статті, монографії, дисертації тощо) 

Використання документної інформації з комерційною метою  
(так, ні) 

Адреса користувача:  
службова  
 № телефону  
 Факс  
 E-mail:  
місця проживання  
 № телефону  
Тема роботи, хронологічні межі  
 
 
 
 
З Порядком користування документами архіву ознайомився (лась) і зобов’язуюсь 
їх виконувати. 
Дата Підпис _____________ 
Начальник відділу       Г. В. Папакін 
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 Додаток 2 
до пункту 3.2 Порядку користування 
документами Національного архівного 
фонду України, що належать державі, 
територіальним громадам 

Форма замовлення на видавання справ 

Найменування архівної установи 
ЗАМОВЛЕННЯ  
______________ № ______________ 

 ДОЗВОЛЯЮ видавання справ 
Керівник архіву  

на видавання справ до читального 
залу 

 Підпис Розшифрування 
 підпису 

  Дата 

Прошу видати _________________________________________________________ 
     (прізвище, ініціали і посада користувача) 

для _____________________________________________________________________ 
    (мета роботи з документами, хронологічні межі) 

такі справи: 
Фонд Опис № Справа 

№ 
Заголовок 
справи 

Кількість 
аркушів 

Підпис 
користувача, 
який отримав 
справи 

Підпис 
співробітника 
читального 
залу, якому 
користувач 
повернув 
справи 

1 2 3 4 5 6 7 

Підпис замовника Розшифрування підпису 
Дата 

Начальник відділу       Г. В. Папакін 
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 Додаток 3 
до пункту 3.15 Порядку користування 
документами Національного архів-
ного фонду України, що належать 
державі, територіальним громадам 

Форма аркуша користування архівними документами 

Найменування архівної установи 
АРКУШ  КОРИСТУВАННЯ  АРХІВНИМИ  ДОКУМЕНТАМИ  
Фонд № _______________ Опис № _______________ Справа № _______________ 
Заголовок справи_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Дата 
користування 

Прізвище, 
ініціали 
користувача 

Характер 
користування 
(копіювання, 
перегляд, 
витяги тощо) 

Номери 
аркушів, з яких 
зроблені копії, 
витяги тощо 

Підпис 
користувача

1 2 3 4 5 
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 Продовження додатка 3
 

Форма аркуша користування кіно-, відеодокументами 

Найменування архівної установи 

АРКУШ  КОРИСТУВАННЯ  КІНО-, ВІДЕОДОКУМЕНТАМИ  

Одиниця обліку № _________________ Рік виробництва_____________________ 

Дата 
користування 

Організація-користувач 
або особа 

Мета користування Примітка 

1 2 3 4 

Начальник відділу       Г. В. Папакін 
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Додаток 4 
до пункту 4.4 Порядку користування 
документами Національного архів-
ного фонду України, що належать 
державі, територіальним громадам 

Найменування архівної установи 

АКТ 
_________________ № ________________ 
____________________________________ 
 (місце складання) 
видавання справ у тимчасове 
користування 
______________________________________________________________________ 
 (найменування установи, її поштовий індекс, адреса) 

Підстава ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
З якою метою видаються справи__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Видаються такі справи з фонду ___________________________________________ 
 (назва фонду) 

№ 
з/п 

Опис № Справа 
№  

Заголовок справи  Крайні дати 
документів 
справи 

Кількість 
аркушів 
справи  

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Разом видаються _____________________________________ справ (загальною  
     (цифрами і літерами) 

кількістю аркушів, часом звучання, метражем) на строк ______________________ 
 Справи видані в упорядкованому стані, оправлені в обкладинки, з 
пронумерованими аркушами й засвідчувальними написами.  

Отримувач зобов’язується не надавати справи, отримані в тимчасове 
користування, стороннім особам, не видавати на їх підставі копій, витягів і 
довідок, не публікувати документи без дозволу архіву. 
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Продовження додатка 4 

Отримувач зобов’язується повернути справи в строк, зазначений в акті. 
Отримувача попереджено про відповідальність згідно з чинним законом у 

разі пошкодження або втрати справ, що видані. 

Видав справи 
______________________________ 
(назва посади) 

 Отримав справи 
______________________________ 
(назва посади) 

Підпис __ Розшифрування підпису  Підпис __ Розшифрування підпису 
Дата  Дата 
   
Керівник установи, 
що видала справи 

 Керівник установи, 
що отримала справи 

Підпис __ Розшифрування підпису  Підпис __ Розшифрування підпису 
Дата  Дата 
Гербова печатка  Гербова печатка 
Справи повернені в повному обсязі та збереженості 
Прийняв справи  
______________________________ 
(назва посади) 

  Здав справи 
______________________________ 
(назва посади) 

Підпис __ Розшифрування підпису  Підпис __ Розшифрування підпису 
Дата  Дата 

Начальник відділу       Г. В. Папакін 



 96

 Додаток 5 
до пункту 5.2 Порядку користування докумен-
тами Національного архівного фонду України, 
що належать державі, територіальним 
громадам 

Зразок замовлення на копіювання документів 
Найменування архівної установи 
ЗАМОВЛЕННЯ  
_____________ № ___________ 

 ДОЗВОЛЯЮ 
копіювання документів 
Керівник архіву  

на копіювання документів  Підпис Розшифрування 
  Дата 

Прошу виготовити копії документів 
____________________________________________________________________________________________________ 
        (прізвище, ініціали користувача) 

для 
____________________________________________________________________________________________________ 
       (мета роботи з документами, хронологічні межі) 

таких справ: 
Номер 
фонду 

Рік Номер опису Номер справи Номери аркушів* Спосіб 
відтворення 

Кількість** 
негативів 

Розмір та кількість 
позитивів 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
*Слід обов’язково зазначати наявність зворотного боку аркушів, якщо вони підлягають копіюванню (напр., арк. 1 та зворот або арк. 4 та зворот). Якщо аркуші 
справи копіюються підряд, то потрібно зазначити, з якого до якого аркуша копіювати, не перераховуючи зворотів (напр., 1–10 та звороти). 
** Необхідно підрахувати кількість аркушів, що підлягають копіюванню, з урахуванням їх зворотного боку. 
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Продовження додатка 5 
 

Номер 
фонду 

Рік Номер опису Номер справи Номери аркушів Спосіб відтво-
рення 

Кількість нега-
тивів 

Розмір та кількість 
позитивів 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

Найменування та адреса установи, яка оплачує замовлення (особи) 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
“____”______________ 200_ р.  ____________________ 
 (підпис замовника) 

Відмітка про оплату вартості замовлення __________________ “___” _______________ 200_ р. ___________________ 
                (підпис бухгалтера) 

Прийнято на копіювання “____” _____________ 200_ р. _______________ Виконано “____” _______________ 200_ р.  
   ( підпис виконавця) 
Замовлення одержав “____”__________ 200_ р. ___________________________________________________________ 
    (підпис замовника його повно важеного представника або працівника архіву, якщо замовлення надіслане поштою) 

Начальник відділу       Г. В. Папакін 
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Про порядок здійснення службових відряджень за кордон та укладання 
міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та 
іншими організаціями іноземних держав представниками державних 

архівних установ 
від 30 листопада 2005 р. № 140 

 На виконання Закону України від 29 червня 2004 року № 1906 “Про 
міжнародні договори”, Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 
“Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 
влади у сфері зовнішніх зносин”, Указу Президента України від 22 серпня 2005 
року № 1188 “Про внесення змін до Указу Президента України від 18 вересня 
1996 року № 841”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року 
№ 698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон” 
(із змінами), директивних вказівок Міністерства закордонних справ України щодо 
неухильного дотримання вимог зовнішньополітичного курсу України під час 
планування та здійснення заходів у сфері зовнішніх зносин, а також беручи до 
уваги недотримання державними архівними установами вимог наказу 
Головархіву України від 6 січня 1993 року № 5 “Про порядок здійснення 
службових відряджень за кордон представниками архівних установ” та 
систематичне порушення Державним архівом Київської області пункту 3 рішення 
колегії Держкомархіву від 16 березня 2004 року щодо дотримання законодавства 
про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів, 
введеного в дію наказом Державного комітету від 18 березня 2004 року № 36, 
наказую: 
 Установити, такий порядок здійснення службових відряджень за кордон та 
укладання міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами 
та іншими організаціями іноземних держав представниками державних архівних 
установ: 
 1. Рішення про службове відрядження за кордон працівників апарату 
Держкомархіву, директорів і заступників директорів державних архівних установ 
приймається Головою Державного комітету, а в його відсутність – першим 
заступником Голови Держкомархіву. 
 1.2. Для оформлення службового відрядження за кордон не пізніше як за 
два тижні до виїзду Голові Держкомархіву (першому заступнику Голови) 
подається лист (заява) з обґрунтування необхідності виїзду, строків та умов 
перебування за кордоном, технічне завдання і пропозиції щодо джерел 
фінансування. 
 1.3. Технічне завдання готується з урахуванням позицій забезпечення 
національних інтересів України і обов'язково погоджується з відділом інформації, 
використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву (зразок 
додається). 
 1.4. У десятиденний термін після завершення службового відрядження за 
кордон подається до Держкомархіву письмовий звіт про результати відрядження з 
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відповідними висновками, копіями угод, протоколів, інших документів, що були 
підписані під час відрядження. 
 1.5. Проекти міжнародних договорів про співробітництво державних 
архівних установ з архівними установами та іншими організаціями іноземних 
держав, обов'язково надсилаються до Держкомархіву на узгодження. 
Якщо під час підписання договору до його тексту було внесено зміни, що не 
мають принципового характеру, про них інформується окремо у повідомленні, що 
надсилається до Держкомархіву разом із копією договору. 
 2. Керівникам державних архівних установ: 
до кінця 2005 року надати Держкомархіву копії усіх міжнародних договорів про 
співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних 
держав, укладених протягом останніх 10 років; 
забезпечити систематичне інформування Держкомархіву про проведені 
міжнародні зустрічі, переговори, конференції, семінари та інші заходи, що 
здійснюються в рамках міжнародного співробітництва; 
водночас із загальними звітами наприкінці кожного року подавати 
Держкомархіву звіти про виконання зобов'язань за міжнародними договорами. 
 3. Звернути увагу директора Державного архіву Київської області 
Даниленка В. П. на систематичне порушення ним законодавства України та 
директивних вказівок Держкомархіву у сфері зовнішніх зносин - укладання 
міжнародних договорів про співробітництво без погодження з Держкомархівом. 
 4. Відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папакін Г. В.) здійснювати постійний контроль за кількістю та 
доцільністю службових відряджень за кордон керівників державних архівних 
установ та своєчасним поданням до Держкомархіву звітів про результати 
відряджень; за узгодженням з Держкомархівом проектів текстів міжнародних 
договорів про співробітництво державних архівних установ; 
надавати необхідну допомогу в опрацюванні текстів проектів договорів із 
дотриманням національного законодавства, загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права, циркулярних листів та інших рекомендацій МЗС; 
проводити консультації та надавати методичну допомогу при оформленні 
керівниками державних архівних установ технічних завдань на відрядження. 
 5. Вважати наказ Головархіву України від 6 січня 1993 року № 5 таким, що 
втратив чинність. 
 6. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 
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ПОГОДЖЕНО 
Голова Державного комітету архівів 
України   Г. В. Боряк 
_____________________2005 р 

Технічне завдання на участь ______________________________ у зустрічі 
        (посада, ПІБ) 

(переговорах, консультаціях, конференції, засіданнях), що проходитиме 
_______________ в _____________________________________________________ 
 (дата)      (місце проведення, країна) 

Термін перебування ____________________________________________________ 
Місце перебування _____________________________________________________ 
Мета – _______________________________________________________________ 

У рамках офіційної зустрічі (переговорів, консультацій, конференції, засідань) 
________________________ доручається керувати наступним: 
  (ПІБ) 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. Після повернення у 10-денний термін скласти звіт за підсумками участі 
______________________________________________________________________ 
Підстава для виїзду _____________________________________________________ 
Витирати на відрядження здійснюються за рахунок __________________________ 

Посада Підпис Розшифровка 
підпису 

Про організацію роботи з підготовки документальної виставки до 20-річчя 
Чорнобильської трагедії 
від 1 грудня 2005 р. № 141 

 У зв'язку з наближенням трагічної дати – 20-річчя аварії на Чорнобильській 
АЕС та необхідністю підготовки на виконання відповідних доручень Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів України виставки документів з фондів державних 
архівів наказую: 
1. Створити робочу групу з підготовки документальної виставки до 20-річчя 
Чорнобильської трагедії у такому складі: 
Боряк Г. В., голова Держкомархіву (голова робочої групи); 
Богунов С. М., начальник Державного архіву СБУ (за згодою); 
Кулініч Ю. Я., керівник Виставкового центру Держкомархіву; 
Лозицький В. С., директор ЦДАГО України; 
Маковська Н. В., директор ЦДАВО України; 
Папакін Г. В., начальник відділу Держкомархіву (заст. голови робочої групи); 
Скрипка Л. В., директор ЦДАМЛМ України; 
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Топішко Н. О., директор ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного. 
2. Доручити відділу інформації, використання НАФ та міжнародного 
співробітництва (Папакін Г. В.) та Виставковому центру Держкомархіву 
(Кулініч Ю. Я.): 
- підготувати і затвердити на засіданні робочої групи графік роботи над 
виставкою та її тематичний проспект; 
- опрацювати пропозиції щодо місця експонування та дати відкриття виставки, 
беручи до уваги міжнародне значення трагічної дати; 
- разом з ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДКФФА ім. 
Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.) провести виявлення документів з історії 
Чорнобильської трагедії; 
спільно з відділом інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) організувати 
виготовлення електронних копій експонатів документальної виставки для 
експонування та тиражування компакт-диску. 
3. Рекомендувати державним архівам Житомирської, Чернігівської, Рівненської 
областей організувати роботу з підготовки регіональних документальних 
виставок і публікації добірок документів до 20-річчя Чорнобильської трагедії. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 

Про завершення роботи над путівниками ЦДАВО України та Держархіву 
Закарпатської області 

від 1 грудня 2005 р. № 142 

 На виконання Програми підготовки архівних довідників “Архівні зібрання 
України” на 2000–2005 рр., наказів Держкомархіву від 20 грудня 2001 р. № 112 “З 
оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 грудня 2001 р. “Про 
хід виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за 
програмою “Архівні зібрання України”, від 26 червня 2002 р. № 52 “З 
оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 червня 2002 р. “Про 
стан і перспективи реалізації галузевих програм з підготовки архівних 
довідників” наказую: 
 1. Директору ЦДАВО України Н. В. Маковській до 01.01.2006 р. завершити 
опрацювання і передати для друкування рукопис Путівника ЦДАВО України під 
назвою “Том 2. Реєстр фондів Центрального державного архіву вищих органів 
влади і управління України. Покажчики”. 
 2. Директору Державного архіву Закарпатської області М. В. Делегану до 
10.01.2006 р. завершити опрацювання і передати для друкування рукопис 
Путівника Державного архіву Закарпатської області під назвою “Том 2. Реєстр 
фондів Державного архіву Закарпатської області. Покажчики”. 
 3. Встановити, що згадані видання повинні мати таку структуру: 
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1. Передмова; 2. Реєстр фондів (за номерами). 3. Перелік відсутніх фондів 
(переданих та таких, що вибули); 4. Покажчик назв фондів; 5. Географічний 
покажчик; 6. Галузевий (предметно-тематичний) покажчик. 
 4. Державному центру збереження документів НАФ (Терещук Л. В.) 
забезпечити друкування згаданих путівників упродовж січня 2006 р. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ інформації, 
використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву України 
(Папакін Г. В.). 

Голова Державного комітету   Г. В. Боряк 

Про підготовку українсько-російсько-білоруського збірника документів, 
присвяченого 20-річчю Чорнобильської трагедії 

від 1 грудня 2005 р. № 143 

 У зв'язку з наближенням трагічної дати в житті не лише України, а й усього 
світу – 20-річчя аварії на Чорнобильській АЕС, та приставши на пропозицію 
білоруських і російських колег щодо підготовки спільного збірника документів, 
присвяченого цій трагедії, наказую: 
 1. Створити українську частину робочої групи з підготовки збірника 
документів, присвяченого 20-річчю Чорнобильської трагедії, у такому складі: 
Богунов С. М., начальник Державного архіву СБУ (за згодою); 
Боряк Г. В., голова Держкомархіву; 
Лозицький В. С., директор ЦДАГО України; 
Маковська Н. В., директор ЦДАВО України; 
Папакін Г. В., начальник відділу Держкомархіву (координатор української 
частини робочої групи); 
Скрипка Л. М., директор ЦДАМЛМ України; 
Топішко Н. О., директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 
 2. Доручити відділу інформації, використання НАФ та міжнародного 
співробітництва (Папакін Г. В.): 
- провести переговори з білоруськими та російськими колегами щодо 
затвердження графіку підготовки збірника, переліку документів з державних 
архівів України для збірника; 
- разом з ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДКФФА 
ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.) упродовж січня – лютого 2006 р. 
організувати додаткове виявлення документів з історії Чорнобильської трагедії, 
їхнє копіювання та передання білоруській стороні; 
- провести до кінця березня 2006 р. обмін переліками та копіями документів з 
Бєлкомархівом та Росархівом. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 
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Про порядок передавання державними архівними установами документів 
підприємству “Архівні інформаційні системи” 

для виготовлення цифрових копій 
від 6 грудня 2005 р. № 144 

 З метою упорядкування роботи державних архівних установ з виготовлення 
цифрових копій архівних документів для подальшого експонування їх на 
виставках та інших заходах, де експонуватимуться копії документів з фондів 
державних архівних установ, 
наказую: 
Установити такий порядок передавання державними архівними установами 
документів підприємству “Архівні інформаційні системи” (м. Київ, 
вул. Солом'янська, 24, 1 поверх) для виготовлення цифрових копій: 
 1. Відділ інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва 
(Папакін Г. В.) та Виставковий центр центральних державних архівних установ 
(Кулініч Ю. Я.) надають організаційно-методичну допомогу державним архівним 
установам у підготовці та проведенні документальних виставок, інших заходів. 
 2. Державні архівні установи відповідно до тематики документальних 
виставок та інших заходів організовують виявлення архівних документів та 
складають перелік виявлених документів у 3-х примірниках. 
При цьому один примірник переліка подається Держкомархіву, інший -
Підприємству “Архівні інформаційні системи” разом з актом прийому-передачі. 
 3. Державні архівні установи відповідно до пункту 4 “Порядку 
користування документами Національного архівного фонду України, що 
належать державі та територіальним громадам” надають оригінали виявлених 
документів у тимчасове користування підприємству “Архівні інформаційні 
системи” для виготовлення цифрових копій. 
Видавання документів оформлюється відповідним актом (пункт 4.4. Порядку). 
 4. Підприємство “Архівні інформаційні системи” повертає державним 
архівним установам оригінали документів, що знаходилися у тимчасовому 
користуванні Підприємства, у повному обсязі та належному стані в строк, 
зазначений в акті. 
 4.1. Відповідно до чинного законодавства Підприємство несе 
відповідальність за пошкодження або втрату виданих справ. 
 4.2. Виготовлення цифрових копій з оригіналів архівних документів 
здійснюється Підприємством на безоплатній основі. 
 4.3. Разом з оригіналами документів комплект цифрових копій документів 
надсилається електронною поштою відповідному архіву, а також помічнику 
Першого заступника Голови Держкомархіву (Лісунова Н. І.). 
 5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 
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Про затвердження положень про структурні підрозділи Держкомархіву та 
посадові інструкції працівників 

від 8 грудня 2005 р. № 146 а 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. 
№ 179 та відповідно до затвердженої структури Держкомархіву 

НАКАЗУЮ: 
 1.Затвердити положення про управління, відділи, сектор Держкомархіву та 
посадові інструкції працівників апарату Держкомархіву (додаються). 
 2. Визнати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву 
від 26.05.2000 № 26, 15.07.2003 № 95, 10.09.2003 № 127, 27.12.2004 № 135. 
 3. Відділу кадрів (Кисельова Л. А.) підготувати наказ про розподіл 
обов'язків у керівництві Держкомархіву. 
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 

Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого 
державного архіву фінансових посередників 

Фонду державного майна України 
від 8 грудня 2005 р. № 147/3123 

 Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи” та Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення 
цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16 листопада 2002 року № 1739, 
НАКАЗУЄМО: 
 1. Затвердити Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого 
державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України 
(додається). 
 2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
Державного комітету архівів України та галузевому державному архіву 
фінансових посередників Фонду державного майна України забезпечити подання 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету архівів України Портнова Г. В. та Генерального директора 
Державної акціонерної компанії “Національна мережа аукціонних центрів” 
Тараторіна Ю. М. 
Голова Державного комітету 
архівів України 

Голова Фонду державного майна 
України 

Г. В. Боряк В. П. Семенюк
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
Державний комітет архівів України Фонд державного майна України 

Цей документ підлягає реєстрації у 
Міністерстві юстиції України 

Цей документ підлягає реєстрації у 
Міністерстві юстиції України 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
Державного комітету архівів України 

Є. В. Ромінський

Директор юридичного департаменту 
Фонду державного майна України 

О. В. Шмуляр

Заступник Голови Державного 
комітету архівів України 

Г. В. Портнов

Заступник Голови Фонду державного 
майна України 

Д. М. Парфененко
 Перший заступник Генерального 

директора ДКА “Національна 
мережа аукціонних центрів” 

О. В. Леліченко
Начальник відділу формування 
Національного архівного фонду та 
діловодства Державного комітету 
архівів України 

С. В. Сельченкова

Начальник відділу по роботі з 
посередниками та моніторингу 
індивідуальної приватизації 
Фонду державного майна України 

С. Д. Корінєць
 Начальник управління по 

забезпеченню архіву приватизації 
в Україні ДАК “Національна мережа 
аукціонних центрів” 

Л. П. Новохацька

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
архівів України та Фонду 
державного майна України 
08.12.2005 № 147/3123 

Положення 
про Експертно-перевірну комісію галузевого 
державного архіву фінансових посередників 

Фонду державного майна України 

 1. Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з 
визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2002 року № 1739, у галузевому державному архіві 
фінансових посередників (далі – Архів) Фонду державного майна України (далі – 
ФДМУ) утворюється Експертно-перевірна комісія (далі – ЕПК) для розгляду 
питань, пов'язаних з унесенням документів до Національного архівного фонду 
(далі – НАФ) або вилученням документів з нього, схваленням результатів 
попередньої експертизи цінності документів. 
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 2. ЕПК є дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються Генеральним 
директором Державної акціонерної компанії “Національна мережа аукціонних 
центрів” (далі – ДАК “НМАЦ”), після чого є обов'язковими для виконання ДАК 
“НМАЦ”, її філіями, а також фінансовими посередниками (інвестиційних фондів 
та інвестиційних компаній) (далі – фінансові посередники). 
 3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-
правовими актами та цим Положенням. 
 4. ЕПК працює відповідно до річного плану, який затверджує Генеральний 
директор ДАК “НМАЦ”, і звітує перед ним про проведену роботу. 
 5. Основними завданнями ЕПК є: 
- схвалення і подання на затвердження описів документів постійного зберігання, 
унесених до НАФ ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових посередників; 
- погодження номенклатур справ ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових 
посередників; 
- погодження актів про вилучення для знищення документів ДАК “НМАЦ”, її 
філій, фінансових посередників, не унесених до НАФ; 
- схвалення і подання на погодження Центральній експертно-перевірній комісії 
(далі – ЦЕПК) Державного комітету архівів України (далі – Держкомархів 
України) актів про вилучення документів з НАФ, що зберігаються в Архіві; 
- унесення документів, що зберігаються у громадян, до НАФ; 
- унесення документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за 
кордону, до НАФ; 
- схвалення і подання на затвердження анотованих переліків документів, 
унесених до унікальних; 
- грошова оцінка документів НАФ, що зберігаються в Архіві, ДАК "НМАЦ", її 
філій, фінансових посередників. 
 6. ЕПК має право: 
- проводити експертизу цінності документів; 
- розглядати результати попередньої експертизи цінності документів, проведеної 
експертними комісіями (далі – ЕК) ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових 
посередників; 
- вимагати від ЕК ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових посередників дотримання 
встановлених правил експертизи цінності документів, унесення документів до 
НАФ або вилучення документів з нього; 
- вимагати від ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових посередників розшуку 
відсутніх документів НАФ та надання письмових пояснень у разі втрати цих 
документів; 
- одержувати від архівних підрозділів ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових 
посередників відомості та висновки, необхідні для визначення культурної 
цінності документів та строків їх зберігання; 
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників архівних підрозділів 
ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових посередників та їх ЕК про стан 
упорядкування, обліку та збереженості документів; 
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- запрошувати на засідання як консультантів і експертів фахівців ДАК “НМАЦ”, 
її філій, фінансових посередників, так і фахівців Держкомархіву України; 
- інформувати керівників ДАК “НМАЦ”, її філій, фінансових посередників з 
питань, що входять до компетенції їх ЕК; 
- розглядати пропозиції ДАК "НМАЦ", її філій, фінансових посередників про 
визначення строків зберігання документів, не передбачених чинними переліками. 
 7. До складу ЕПК включаються фахівці ФДМУ, ДАК “НМАЦ”, Архіву. 
Головою ЕПК призначається перший заступник Генерального директора ДАК 
“НМАЦ”, заступником голови – начальник управління-завідувач Архіву, а 
секретарем – фахівець Архіву. Голова ЕПК організовує її діяльність і відповідає 
за виконання покладених на комісію завдань. 
 Голові ЕПК надається право запрошувати на засідання комісії і залучати до 
підготовки окремих питань для розгляду на засіданні ЕПК фахівців ДАК 
“НМАЦ”, її філій, фінансових посередників та Держкомархіву України. 
 8. Секретар ЕПК за вказівкою голови забезпечує скликання засідань комісії, 
складає протоколи, доводить до відома посадових осіб Архіву та зацікавлених 
установ рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде 
документацію ЕПК і забезпечує її збереженість. 
 Секретареві ЕПК надається право вимагати своєчасного подання 
документів на розгляд комісії та повертати ДАК “НМАЦ”, її філіям, фінансовим 
посередникам не належним чином підготовлені документи. 
 9. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються 
правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів 
комісії. 
 Рішення ЕПК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на 
засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його 
заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту 
затвердження  протоколу засідання ЕПК Генеральним директором ДАК “НМАЦ”. 
 10. У разі відмови Генеральним директором ДАК “НМАЦ” затвердити 
протокол засідання ЕПК, вона може звернутися до ЦЕПК Держкомархіву 
України, рішення якої з даного питання є остаточним. 

Начальник відділу формування 
Національного архівного фонду 
та діловодство Державного 
комітету архівів України 

С. В. Сельченкова

Начальник управління по 
забезпеченню архіву приватизації 
в Україні ДАК “Національна  
мережа аукціонних центрів” 

Л. П. Новохацька

Про завершення державними архівами підготовки комп'ютерної 
енциклопедії “Історія парламентаризму в Україні” 

від 12 грудня 2005 р. № 148 

 На виконання доручення Голови Верховної Ради України В. М. Литвина 
від 20.01.05 № 60 щодо організації підготовки комп'ютерної енциклопедії “Історія 



 108

парламентаризму в Україні”, та на додаток до наказу Держкомархіву 
від 03.03.2005 № 12 наказую: 
 1. Довести до відома керівників державних архівних установ Проект 
концептуальних засад підготовки та видання енциклопедії “Історія 
парламентаризму в Україні” (додається). 
 2. Зобов'язати ЦДАГО, ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні 
архіви Закарпатської, Чернівецької областей: 
- упродовж грудня 2005 р. доповнити переліки раніш виявлених документів та 
ілюстративних матеріалів для енциклопедії відповідно до Проекту 
концептуальних засад підготовки та видання енциклопедії “Історія 
парламентаризму в Україні”; 
- до 1 січня 2006 р. направити Держкомархіву переліки виявлених документів 
разом з електронними копіями. 
 3. Доручити управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папакін Г. В.): 
- до 12 січня 2006 р. передати редакційній колегії енциклопедії “Історія 
парламентаризму в Україні” виготовлені електронні копії документів; 
- розробити пропозиції щодо використання виявлених документів для створення 
експозиції Музею українського парламентаризму при Верховній Раді України. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 

Проект 
концептуальних засад підготовки та видання 

енциклопедії “Історія парламентаризму в Україні” 

МЕТА ПРОЕКТУ 

 Метою проекту є глибоке дослідження силами українських і зарубіжних 
вчених-істориків, правознавців, політологів і соціологів історичних витоків і 
основних етапів становлення парламентаризму на давніх українських землях і в 
сучасній Україні. Результати зазначених досліджень мають лягти в основу 
тримовної (українською, російською та англійською мовами) науково-
популярної, ілюстрованої фотографіями, фрагментами кінохроніки та 
відеофрагментами, оснащеної звуковим супроводом комп'ютерної енциклопедії 
на оптичному диску. За допомогою новітніх інформаційних технологій буде 
створено універсальну комп'ютерну енциклопедію, яка слугуватиме не лише 
навчальним посібником у вищих навчальних закладах і школах України, але й 
популяризуватиме здобутки українського парламентаризму за кордоном, 
пропагуватиме незворотність демократичних процесів в Україні. 
 У подальшому накопичений і систематизований у Енциклопедії 
інформаційно-довідковий і пошуковий ресурс має лягти в основу створення 
Музею парламентаризму при Верховній Раді України. 
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 Статті Енциклопедії (загальна кількість близько 2800, що становить близько 
940 сторінок друкованого тексту формату А-4) висвітлюватимуть основні поняття 
і терміни, визначні явища, події та біографії провідних діячів українського 
парламентаризму, а також – сучасних народних депутатів і політиків, особливості 
розвитку української демократії, починаючи з княжої доби Київської Русі і 
закінчуючи сучасністю. Вперше у вітчизняній науковій практиці буде осмислено 
в загальноукраїнському контексті парламентаризму і досвід парламентської 
діяльності вихідців з українських земель у різних парламентах світу. 
 Користувач матиме можливість обрати такі способи пошуку інформації: 
за сполученням літер (якщо його цікавить конкретна назва); 
за допомогою “тематичного дерева” (якщо його цікавить певна тема або він хоче 
ознайомитися зі змістом усієї енциклопедії); 
за допомогою інтерактивних хронологічних таблиць та карт. 
 Кожний тематичний блок енциклопедії супроводжується ретельно 
підібраним ілюстративним матеріалом (фото, звук, кіно, відео), який повніше 
розкриває ту чи іншу подію або явище. 
ОПИС ПРОЕКТУ 
(“тематичне дерево” Енциклопедії) 
 Комп'ютерна енциклопедія “Історія парламентаризму в Україні” вперше в 
практиці України найповніше відтворює історію парламентаризму в контексті 
історії Української держави й охоплює такі теми: 
Парламентаризм 
(історичні витоки, етапи становлення, порівняльний аналіз - загальна оглядова 
стаття) 
Прототипи парламенту і виникнення законодавчих органів в Україні: 
Київська Русь (звичаєве віче, сходка) 
Велике Князівство Литовське та Річ Посполита (участь представників (послів) 
українських земель у роботі парламентів цих держав) 
Держава Богдана Хмельницького і Гетьманщина 
(генеральні, військові, старшинські, "чорні" ради) 
Місцеве самоврядування (міста України, що мали Магдебурзьке право) 
Декабристи, Товариство об'єднаних слов'ян і Кирило-Мефодіївське Товариство - 
спроби встановлення конституційного правління 
Діяльність “Центральной комиссии, височайше учрежденной для рассмотрения 
действий депутатских собраний губерній Киевской, Вольшской й Подольской” 
(1840–1845) 
“Весна народів” і Головна Руська Рада (1848–1851) 
Представники українських земель у законодавчих органах Австро-Угорської та 
Російської імперій (участь галицького духовенства, інтелігенції та селян у 
роботі рейхстагу – нижньої палати парламенту Австро-Угорської імперії; 
Український клуб віденського парламенту; представники Наддніпрянської 
України у Державній Думі, дворянських депутатських зібраннях, земствах; 
селянські громади) 
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Загальна Українська Рада (1914.), Львів 
УНР (Українська Центральна Рада, підготовка до проведення Установчих 
зборів, проголошення верховним органом УНР Всенародних Зборів) 
Західно-Українська Народна Республіка (Українська Національна Рада ЗУНР) 
Українська Держава часів Гетьмана П. Скоропадського (з'їзди землевласників, 
хліборобів, козаків; підготовка до скликання Сойму) 
УНР доби Директорії (виконання законодавчих функцій урядом, наміри позбавити 
виборчих прав земельну і промислову буржуазію) 
Рада народних представників Криму (1917–1921) 
УРСР (з’їзди (збори) робітників, селян і солдатів, Всеукраїнський з'їзд Рад; 
система рад: Верховна Рада УРСР, обласні, міські, районні, сільські та селищні 
ради народних депутатів) 
Сойм Карпатської України (1938) 
Україна в часи Другої Світової війни (Народні збори у Львові, 1941 р.) 
Участь етнічних українців у роботі парламентів країн компактного проживання 
Незалежна Україна (Верховна Рада України, Верховна Рада АР Крим, обласні, 
міські, районні, сільські та селищні ради) 
Державні символи України; Герб, Прапор, Гімн (слова та виконання), національні 
та державні свята. 
Конституціоналізм 
(історичні витоки, етапи становлення, порівняльний аналіз - загальна оглядова 
стаття) 
Історична довідка про конституційні процеси в Україні: 
Конституція Пилипа Орлика (“Пакти і конституції законів та вольностей 
війська Запорозького”, 1710 р.) 
“Начерки Конституції Республіки” Георгія Андрузького (1850) 
“Проект основаній устава украинского общества “Вольний союз” Михайла 
Драгоманова (1884) 
“Основний Закон “Самостійної України” Спілки народу українського” (1905) 
Універсали Української Центральної Ради (І, ІІ, Ш, ІV) 
Конституція УНР (1918) 
Конституція УСРР (1919) 
Конституції СРСР (1924, 1936, 1977) 
Конституція УСРР 1924 р. 
Конституція УРСР 1937 р. 
Конституційні перетворення в СРСР 1944 р. (набуття Україною членства в 
00Н) 
Конституція УРСР 1978 р. 
Конституція УРСР 1978 р. (зі змінами) 
Декларація про державний суверенітет України 
Акт проголошення незалежності України 
Конституційний Договір 
Конституція України 1996 р. (хроніка прийняття, аналіз, конституційна 
реформа). 
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Зміни до Конституції України від 8 грудня 2004 р. 
Парламент – єдиний орган законодавчої влади в Україні, інститут 
легітимованого народного представництва та законотворення (загальна 
оглядова стаття) 
Історія формування та функціонування парламентської системи в Україні 
Українська Центральна Рада і Всенародні Збори УНР 
Всеукраїнський з'їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
(з 1919 р.) 
Верховна Рада УРСР (з 1937 р.) Президія Верховної Ради УРСР Верховна Рада 
України 
Правова база діяльності ВР 
Теоретичні і конституційні аспекти поняття Верховної Ради України, її 
місця та ролі у системі поділу влади (реалізація принципу поділу влади на 
законодавчу, виконавчу і судову) 
Парламентаризм – централізація влади – місцеве самоврядування –
громадянське суспільство 
Законотворча діяльність ВР України (колізії конституційного визначення 
Верховної Ради України і практика законодавчої діяльності) 
Законодавство України 
Історичні витоки (“Руська правда”, “Правда Ярославичів”, перший і другий 
Литовські Статути, універсали українських гетьманів, “Права, по которым 
судится малороссийский народ”) 
Законодавство доби Української революції (1917 – 1921) 
Радянське право і соціалістична законність (1922 – 1990) 
Законодавство незалежної України 
Адаптація національного законодавства до законодавства ЄС 
Статус народного депутата 
Регламент ВР 
Склад і структура Верховної Ради обрання 2002 р. 
Керівництво ВР 
Голови Української Центральної Ради, Президії ВР УРСР та ВР УРСР, 
Верховної Ради України (біографічні довідки, тексти виступів (в т. ч. 
відеофрагменти), перелік міжнародних зустрічей (в т. ч. з відеорядом), 
повноваження Голови і заступників Голови ВР, заходи (конференції, круглі столи, 
симпозіуми) під егідою Голови ВР) 
Депутатські фракції та групи 
Погоджувальна рада 
Комітети ВР 
Тимчасові комісії ВР 
Народні депутати (першого, другого, третього і четвертого скликань –
біографічні довідки, портрети, фрагменти виступів) 
Апарат ВР 
Організації та інститути при ВР (Уповноважений ВР з прав людини, Інститут 
законодавства) 
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Представник президента України у ВР України 
Представницька діяльність ВР (Дні Уряду , парламентські слухання, запити, 
заяви та звернення, звернення громадян) 
Депутатський клуб “Парламент” 
Міжнародна і міжпарламентська діяльність ВР України 
Міжпарламентський союз 
ПАРЕ (Парламентська Асамблея ради Європи) 
Європейський парламент 
ПА ОБСЄ 
ПА ОЧЕС 
ПА НАТО 
МПА СНД 
Парламентський вимір ЦЄІ 
ПАЗЄС 
МПА ЄвразЕС 
МПА Православ'я 
Постійні делегації ВР 
Депутатські групи ВР з міжнародних зв'язків 
Заяви та звернення ВР з питань зовнішньої політики 
Ратифікація міжнародних угод 
Міжнародні правові акти 
Парламентські засоби масової інформації 
Газета “Голос України” 
Журнал “Віче” 
Журнал “Народний депутат” 
Тижневик “Парламентські вісті” 
Дирекція телерадіопрограм 
Парламентський телеканал “Рада” 
Видавництво 
Політична думка XIX – XX століть і становлення західноєвропейського та 
вітчизняного парламентаризму 
Консерватизм Лібералізм Радикалізм 
Раціоналізм (утвердження інститутів формального права, парламентаризму і 
адміністрації) 
Концепція автономії, суверенітету та автаркії держави 
Федералістичні теорії держави 
Теорія правової держави 
Теорії державної демократії і бюрократії 
Історія формування парламентських політичних партій 
Представники українських політичних партій у складі Державної Думи царської 
Росії 
Політичні партії доби Української революції у складі Центральної Ради, урядів 
УНР, Гетьманату і Директорії 
Однопартійна система рад УСРР/УРСР 
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Українські політичні партії і рухи на еміграції 
Становлення багатопартійності в Україні наприкінці 80-х років XX ст. 
Політичні партії у складі Верховної Ради України (першого – четвертого 
скликань) 
Конституційні основи державного та суспільного ладу, політична система 
України 
Засади конституційного ладу України Конституційні основи державного ладу 
України Конституційні основи суспільного ладу України 
Форми безпосередньої демократії Систематизація принципів виборчого права 
Міжнародно-правові виборчі стандарти 
Вибори (парламентські та президентські вибори в Україні з 1990 р.) 
Референдуми (1991 р., 2000 р., спроби проведення референдумів у 1992, 1993, 1996 
і 1998 рр., 70 місцевих референдумів) Мирні збори Мітинги 
Походи і демонстрації Звернення (петиції) Дорадче опитування Народні 
обговорення 
Виборчі права, виборча система і процес, структура виборців Центральна 
виборча комісія України Аналіз голосування і виборчих списків (з 1990 р.) 
Парламентський і громадський контроль за процесом волевиявлення виборців 
Інститут міжнародних спостерігачів Комітет виборців України Електоральна 
географія 
Віртуальна екскурсія Верховною Радою України (фото, відео) 
Історико-архітектурна довідка про сесійний будинок Верховної Ради України 
Зала сесійних засідань 
Кулуари 
Зали нарад і протокольних заходів 
Конференц-зал 
Офіси фракцій і комітетів 
Бібліотека 

Про затвердження Примірного положення про колегію держархіву 
від 12 грудня 2005 р. № 150 

 На виконання Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву України на 
III квартал 2005 року 
НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити Примірне положення про колегію держархіву (додається). 
 2. Директорам центральних держархівів. Держархіву Автономної 
Республіки Крим, обласних держархівів на підставі Примірного положення 
підготувати положення про колегію відповідного держархіву та затвердити їх 
склад. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

Голова Державного комітету    Г. В. Боряк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Держкомархіву 
України 
від 12.12.2005р. N150 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про колегію держархіву 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегій у 
центральних державних архівах України, Державному архіві в Автономній 
Республіці Крим, держархівах областей, міст Києва і Севастополя (далі – 
держархів). 

2. Колегія держархіву є дорадчим органом і утворюється для погодженого 
вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного 
обговорення найважливіших напрямів його діяльності. 

3. У своїй роботі колегія держархіву керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-
правовими актами Держкомархіву України, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, розпорядженнями держадміністрації та цим положенням. 

4. Рішення про утворення колегії приймається директором держархіву. 
Функції колегії 
5. Колегія держархіву: 
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших 

напрямів діяльності держархіву; 
2) розглядає пропозиції щодо: 
удосконалення архівного законодавства; 
забезпечення співпраці з Держкомархівом України, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами 
місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань; 

формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та 
діловодства; 

розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та 
діловодства; 

3) обговорює прогнози, проекти програм, плани розвитку архівної справи та 
визначає шляхи їх реалізації; 

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної 
дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення 
внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків; 

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності держархіву, 
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад; 

6) аналізує стан роботи держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій 
та міських рад з питань забезпечення прав та свобод людини і громадянина; 

7) розглядає результати роботи держархіву, архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад (в межах компетенції); 
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8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, 
організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни; 

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на 
держархів. 

Склад колегії 
6. До складу колегії держархіву входять: 
директор держархіву (голова колегії), його заступники (за посадою), 

керівники структурних підрозділів держархіву; 
у разі потреби – керівники облдержадміністрації, посадові особи органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою). 
7. Члени колегії держархіву затверджуються та увільняються від обов'язків 

Держкомархівом України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
головою обласної (міської) держадміністрації за поданням директора держархіву. 

Організація роботи колегії 
8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії 

проводяться, як правило, один раз на місяць, позапланові – у міру потреби. 
Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії. 

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а 
також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади. 

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану 
засідань. 

10. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути 
включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше 
ніж за п'ять днів до чергового засідання (у разі невідкладної потреби цей термін 
може коригуватися). 

11. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії 
визначаються головою колегії. 

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із 
затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій 
здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за п'ять днів до засідання 
подає його голові колегії для погодження. 

13. На розгляд колегії подаються: 
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з 

кожного питання; 
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням 

обґрунтованих висновків і пропозицій (при необхідності); 
3) проект рішення колегії; 
4) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні 

питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по 
батькові, місця роботи та займаних посад; 

5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, 
таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного. 
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14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до 
засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один 
день до засідання. 

15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання 
колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до 
чергового засідання, який контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє 
правильність їх оформлення. 

16. Керівники структурних підрозділів держархіву, відповідальні за 
підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу 
інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів. 

Порядок проведення засідання колегії 
17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку 

покладено виконання обов'язків директора держархіву. 
18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не 

менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії. 
19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член 

колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати 
голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі. 

20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами 
колегії шляхом голосування. 

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. 
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть 

бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії. 
22. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, 

беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. 
23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий 

розгляд питань порядку денного. 
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) 

підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється 
відповідно до законодавства. 

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного 
відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. 

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного 
голосування. 

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, 
подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під 
час голосування. 

25. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів 
виконавчої влади приймається спільне рішення. 

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання 
колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, 
фотозйомки і звукозапису. 

26. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), 
відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом п'яти днів (якщо 
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головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з 
урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань 
порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних 
підрозділів держархіву, членами колегії і подає його на розгляд голови колегії. 

27. Рішення колегії проводяться у життя наказом директора держархіву. У 
разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час 
прийняття рішення директор держархіву проводить у життя своє рішення, 
доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву 
Держкомархіву України (відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласній. Київський, Севастопольській міським державним адміністраціям). 
Члени колегії також можуть повідомити свою думку керівництву відповідного 
органу виконавчої влади вищого рівня. 

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань 
вносяться до протоколу засідання (без видання наказу). 

28. Рішення колегії оформляються протоколами, що підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем колегії. 

Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які 
підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та 
секретарями колегій. 

29. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників 
структурних підрозділів держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад, а також до керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується. 

30. Рішення колегії з питань, запропонованих до розгляду органом 
виконавчої влади вищого рівня, доводяться до відома цього органу. 

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії держархіву 
забезпечує секретар колегії. 

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у 
структурному підрозділі, визначеному головою колегії або секретарем колегії. 

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється 
держархівом. 

Контроль за виконанням рішень колегії 
34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ 

(окремий працівник), визначений директором держархіву. 
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею 

рішень. 
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Щодо посилення режиму збереження фондів Архівно-музейного комплексу 
“Літературно-мистецькі Плюти” – відділу ЦДАМЛМ України 

від 16 грудня 2005 р. № 152 

У зв'язку з повторною крадіжкою музейних предметів із приміщення 
відділу ЦДАМЛМ України Архівно-музейному комплексі “Літературно-
мистецькі Плюти”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівництву ЦДАМЛМ України: 
1.1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення збереженості фондів, 

розміщених у приміщенні відділу архіву, – Архівно-музейного комплексу 
“Літературно-мистецькі Плюти”. 

1.2. Встановити суворий контроль за дотриманням вимог до проведення 
перевіряння наявності фондів відділу та оформлення його результатів. 

1.3. Подати пропозиції щодо удосконалення організації охоронного режиму 
в приміщенні відділу архіву з метою забезпечення гарантованої збереженості 
його фондів. 

1.4. Поінформувати Держкомархів про вжиті заходи та результати 
перевіряння наявності фондів. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    Г.В. Боряк 
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Про співробітництво державних архівних установ України з державними 
архівними службами Республіки Сербії і Чорногорії та 

Чеської Республіки у 2006 році 
від 20 грудня 2005 р. № 154 

 На виконання зобов'язань за Угодами про співробітництво Держкомархіву 
України з державними архівними службами Республіки Сербії і Чорногорії та 
Чеської Республіки, а також домовленостей, досягнутих у ході офіційних 
переговорів керівників архівних служб Сторін у жовтні 2005 року, 
наказую: 
 1. Відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папакін Г. В., Прилепішева Ю. А.) упродовж І півріччя 
2006 року: 
- спільно з директором Держархіву Закарпатської області (Делеган М. В.), 
врахувавши пропозиції сербської та чеської сторін, опрацювати питання 
організації візиту керівників державних архівних служб Республіки Сербія і 
Чорногорія та Чеської Республіки в Україну у жовтні 2006 року (м. Ужгород) та 
підготувати офіційну зустріч; 
- опрацювати з сербською стороною концепцію спільного видання збірника 
документів з історії українсько-сербських стосунків, а також підготовки 
документальної виставки; 
- спільно з директором ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.) 
вивчити питання щодо можливості передавання в Україну копій 
пропагандистських документально-художніх фільмів періоду Другої світової 
війни, розрахованих на демонстрацію серед населення окупованої України, що 
зберігаються в Кінотеці Сербії і Чорногорії (3 одиниці); 
- організувати підготовку спеціальних тематичних двомовних чисел журналу 
“Архіви України”, присвячених історії українсько-сербських та українсько-
чеських відносин. 
 2. Керівникам державних архівних установ України організувати виявлення 
документів у фондах архівів з історії народів, що входили до складу колишньої 
держави Югославія (Чорногорії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Македонії, 
Хорватії); переліки виявлених документів подати Держкомархіву до 1 липня 
2006 року. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету   Г. В. Боряк 
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Про проведення розширеного засідання колегії Держкомархіву 
від 20 грудня 2005 р. № 155 

 Відповідно до Положення про Державний комітет архівів України 
НАКАЗУЮ: 
 1. Провести 13–15 лютого 2005 р. у м. Полтаві розширене засідання колегії 
Держкомархіву, на якому розглянути підсумки роботи державних архівних 
установ у 2005 році та їх завдання на 2006 рік. 
 2. На засідання запросити директорів центральних державних архівних 
установ, галузевих державних архівів. Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя. 
 3. Відділам Держкомархіву до 28 січня 2006 р. підготувати та подати 
матеріали на засідання колегії. 
 4 Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Прись Т. П.) до 
22 грудня 2005 р. скласти і подати на затвердження графік підготовки 
розширеного засідання. 
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету   Г. В. Боряк 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 15 листопада 2005 р. “Про орієнтовний план виставкової діяльності 
державних архівів на 2006 р. та підсумки роботи Виставкового центру 

Держкомархіву в 2005 р.” 
від 22 грудня 2005 р. № 157 

 1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України 
від 15 листопада 2005 р. “Про орієнтовний план виставкової діяльності 
державних архівів на 2006 р. та підсумки роботи Виставкового центру 
Держкомархіву в 2005 р.” (додається). 
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету   Г. В. Боряк 

Рішення колегії Державного комітету архівів України 
від 15 листопада 2005 р. 

Про орієнтовний план виставкової діяльності державних архівів на 2006 р. 
та підсумки роботи Виставкового центру Держкомархіву в 2005 р. 

Заслухавши повідомлення начальника відділу інформації, використання 
НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву України Г. В. Папакіна 
про орієнтовний план виставкової діяльності державних архівів на 2006 р. та 
підсумки роботи Виставкового центру Держкомархіву в 2005 р., колегія 
констатує наявність позитивних зрушень в організації виставкової діяльності 
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державних архівів. Збільшилася загальна кількість документальних виставок, 
підготовлених державними архівами, підвищився їх якісний рівень. У II півріччі 
2005 р. відбулося організаційне оформлення Виставкового центру Держкомархіву 
на базі ЦДАВО України, що поклало початок його діяльності. Нині Виставковий 
центр має чотири штатних одиниці; підготовлений проект положення про нього. 
Виставковим центром створено експозицію “Автограф української історії IX—
XXI ст.”, урочисте відкриття якої відбулося у Варшаві у вересні 2005 р., під час 
акцій Року України у Польщі; надалі заплановано її демонстрація в інших містах 
Польщі, 2006 р. – в Республіці Сербія та Чорногорія. Значним був внесок 
Виставкового центру в роботу над експозицією “Совєтський тоталітаризм в 
Україні”, що демонструвалася в “Українському домі” під час міжнародної 
наукової конференції. 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 19 квітня 2005 р. “Про хід 
виконання рішення колегії Держкомархіву від 23 грудня 2003 р. про 
затвердження Концепції виставкової діяльності та створення Виставкового 
центру Держкомархіву” підготовлений орієнтовний план виставкової діяльності 
державних архівів на 2006 р., який включає загальнодержавні виставки, що 
експонуватимуться в Києві. У проект бюджету 2006 р. закладені кошти на 
діяльність Виставкового центру Держкомархіву – всього 140 тис. грн., у тому 
числі на придбання виставкового обладнання (20 стаціонарних вітрин під склом, 
20 пересувних конструкцій-стендів із освітленням, екран для демонстрації слайдів 
та фільмів) – 120 тис. грн.; на придбання витратних матеріалів (10 виставок на 
рік): папір, фотопапір, картридж, тонер, картон, клей, плівка Оракал, фарби, 
олівці тощо – 20 тис. грн. 

Разом з тим у виконанні попередніх рішень колегії щодо організації 
виставкової діяльності державних архівів наявні певні прорахунки. Через не 
розробленість системи державної реєстрації досі не здійснено офіційну 
реєстрацію виставкової діяльності державних архівів. Відділ інформаційних 
технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) у встановлений термін не розробив 
пам'ятки щодо подавання матеріалів для он-лайнових документальних виставок, 
які розміщуються на веб-порталі Держкомархіву. Діяльність Виставкового центру 
Держкомархіву поки не забезпечена з фінансової та матеріальної сторони. 
З огляду на вищевикладене колегія Держкомархіву вирішує: 
 1. Зобов'язати Виставковий центр Держкомархіву (Кулініч Ю. Я.) та відділ 
інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.) подати у встановленому порядку проект Положення про 
Виставковий центр Держкомархіву на затвердження Методичної комісії 
Держкомархіву. 
 2. Затвердити орієнтовний план виставкової діяльності державних архівів 
на 2006 р. (додається) і доручити відділу інформації, використання НАФ та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.) контролювати його 
виконання впродовж року. 
 3. Привернути увагу директорів центральних державних архівів та 
держархівів областей до необхідності безумовного виконання Концепції та Плану 
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заходів з активізації виставкової діяльності, сформульованих у рішенні колегії 
Держкомархіву від 23 грудня 2003 р., зокрема, з питань розроблення галузевої та 
регіональних програм виставкової діяльності, подання статистичної звітності, 
підвищення кваліфікації фахівців державних архівів. 
 4. Доручити відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків 
Держкомархіву (Папакін Г. В.): 
- у травні 2006 р. організувати на базі Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим семінар-практикум працівників державних архівів, 
відповідальних за виставкову роботу; 
- до 01.01.2006 р. розіслати державним архівам Календар видатних подій і дат 
історії України на 2006 р. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України    Г. В. Боряк 

Орієнтовний план 
виставкової діяльності державних архівів на 2006 рік 

Упродовж 2006 року заплановано підготувати і відкрити такі документальні 
виставки такої тематики: 
 1. До 160-річчя створення Кирило-Мефодіївського товариства - січень. 
Виконавці: ВЦ, ЦДІАК, НДБ ЦДАУ. 
 2. “Дипломатичні установи України: 1917–1922” – січень. Виконавці: 
ВЦ, УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДАГО. 
 3. До 20-річчя Чорнобильської трагедії – квітень. Виконавці: ВЦ, ЦДАВО, 
ЦДАВО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, НДБ ЦДАУ, держархіви 
Житомирської, Київської, Чернігівської областей. 
 4. До 80-ої річниці трагічної загибелі С. В. Петлюри – травень. Виконавці: 
ВЦ, ЦДІАК, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, НДБ ЦДАУ. 
 5. До 10-річчя Конституції України – липень. Виконавці: ВЦ, ЦДІАК, 
ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, Держархів в АРК, 
держархіви областей. 
 6. “Українські прем'єри доби революції” – 120-річчю В. Голубовича, 125-
річчю С. Остапенка, 130-річчю В. Чехівського присвячується. – липень. 
Виконавці: ВЦ, ЦДІАК, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, НДБ 
ЦДАУ. 
 7. До Дня Державного Прапора України – серпень. Виконавці: ВЦ, ЦДІАК, 
ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, Держархів в АРК, 
держархіви областей. 
 8. До 140-річчя від дня народження М. С. Грушевського – вересень. 
Виконавці: ВЦ, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. 
Пшеничного, НДБ ЦДАУ. 
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 9. До 15-тої річниці Незалежності України – серпень. Виконавці: ВЦ, 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, Держархів в 
АРК, держархіви областей. 
 10. “Скарби Національного архівного фонду України” – жовтень. 
Виконавці: ВЦ, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА 
ім. Г. С. Пшеничного, ЦДНТА, Держархів в АРК, держархіви областей. 
 11. “сторичні карти в архівних зібраннях” – листопад. Виконавці: ВЦ, 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, Держархів в АРК, держархіви областей, НДБ 
ЦДАУ. 

З оголошенням рішення колеги Держкомархіву України  
від 20 грудня 2005 року "Про результати перевірки виконання актів 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України 
у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України " 

від 23 грудня 2005 р. № 159 

 1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 20 грудня 2005 року “Про результати перевірки виконання актів 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України” 
(додається). 
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Держкомархіву України К. Є. Новохатського. 

Голова Державного комітету     Г. В. Боряк 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

від 20 грудня 2005 р. 

Про результати перевірки виконання актів Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України у Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України 

Колегія, розглянувши інформацію директора Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України та помічника першого заступника 
Голови Держкомархіву з контролю Н. І. Лісунової, відзначає, що організація 
виконання завдань, визначених актами Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України у ЦДАМЛМ України ведеться згідно з 
вимогами Примірної інструкцій з діловодства в центральних державних архівних 
установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя затвердженої 
наказом Головного архівного управління України від 19.04.1999 р. № 30. 

Робота зі зверненнями ведеться згідно з Інструкцією з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
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об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348. За 10 місяців 2005р. 
надійшло та виконано тематичних запитів – 22, соціально-правових запитів – 37 
та закордонних звернень 3. Усі звернення розглянуто в установлені строки. Проте 
є порушення пункту 1 цієї Інструкції, реєстрація звернень ведеться не в окремому 
журналі реєстрації. 

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” наказами дирек-
тора встановлено дні особистого прийому громадян директором та заступниками 
директора архіву. 
Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2004 р. № 5236/1 
протягом 10 місяців 2005р. було проведено комплексні перевірки стану 
діловодства та роботи архівних підрозділів у 6 установах-джерелах 
комплектування архіву. 

Контроль за виконанням завдань і доручень покладено на директора архіву 
та його заступників відповідно до розподілу обов'язків. У процесі контролю 
проводиться перевірка своєчасного доведення документів до виконавців. 
Ведеться окремий журнал Контролю для здійснення попередньої перевірки ходу 
виконання, інформування про хід і підсумки виконання документів директора та 
обговорення цих питань на оперативних нарадах, засіданнях колегії. 

Разом з цим виявлено окремі випадки невчасного виконання наказів і 
доручень Держкомархіву України, що свідчить про необхідність вдосконалення 
організації цього напрямку роботи. 
Колегія вирішує: 
1. Директору ЦДАМЛМ України (Л. В. Скрипці): 
- посилити контроль з боку керівництва архіву, керівників структурних 
підрозділів та відповідального за діловодство за термінами виконання документів 
і завдань, визначених законодавством; 
- запровадити реєстрацію звернень громадян в окремому журналі реєстрації; 
- внести зміни в Інструкцію з діловодства в ЦДАМЛМ з врахування змін до 
Примірної інструкції з діловодства, що надсилалися з Держкомархіву; 
- розглянути в установленому порядку питання щодо створення в архіві 
підрозділу, відповідального за ведення діловодства; 
- розглянути питання щодо запровадження автоматизованої системи “Діловодство 
та контроль виконання доручень”; 
- направити до Держкомархіву, у разі необхідності, працівника, відповідального 
за канцелярію, для отримання консультацій. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України   Г. В. Боряк 
Секретар колегії        А. В. Малюк 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
______________________________________________________________________ 

У державних архівних установах України 
Автономна Республіка Крим 

 6 грудня 2005 р. у Лівадійському палаці-музеї відбулася наукова 
конференція “Крим, Ялта, Лівадія в історії та сучасності”, присвячена 141-й 
річниці з дня народження архітектора М. Краснова. На конференції з доповіддю 
“Маєток “Лівадія” у 1917–1920 рр.” виступив начальник відділу інформації та 
використання документів Держархіву в Автономній Республіці Крим 
С. Андросов.  

*** 
 8 грудня 2005 р. у Таврійському національному університеті 
ім. В. І. Вернадського проведена виставка копій документів з фондів Держархіву 
в Автономній Республіці Крим “Автографи діячів культури”. Всього було 
репрезентовано 35 документів з 54-ма автографами відомих письменників, поетів, 
акторів, художників, композиторів, архітекторів: Ф. Достоєвського, М. Щепкіна, 
І. Еренбурга, М. Волошина, І. Айвазовського та ін. 

*** 
 15 грудня 2005 р. у Державному архіві в Автономній Республіці Крим 
проведено презентацію другого тому видання “Німецьке населення Таврійської 
губернії. Анотований тематичний опис справ. Таврійське губернське правління. 
1803–1917 рр. Таврійське відділення Семенського поземельного банку. 1884–
1920 рр.”, підготовленого за документами архіву. На презентацію були запрошені 
представники архівів, музеїв, бібліотек, німецьких національних товариств, 
засобів масової інформації. Упорядники опису, ст. науковий співробітник 
Л. П. Кравцова та заступник директора Інституту культури та історії німців 
Північно-Східної Європи доктор А. В. Айсфельд, розповіли про роботу над 
підготовкою книги. Тематичний опис дає дослідникам джерелознавчу базу для 
вивчення питання застосування узаконень уряду Російської імперії про ліквідацію 
землеволодіння та землекористування до німецьких підданих і російських 
підданих німецького походження в Таврійській губернії в період Першої світової 
та громадянської війн (1914–1920). 

*** 
 23 грудня 2005 р. у Державному архіві в Автономній Республіці Крим 
відбулася науково-практична конференція “Тематична спрямованість досліджень 
в архівних установах Криму”. У конференції взяли участь працівники Держархіву 
в Автономній Республіці Крим, архівних відділів міських рад та 
райдержадміністрації. У доповідях учасників конференції обговорювалися 
питання використання документів у науково-дослідницьких цілях. 

Начальник відділу інформації і використання документів 
Держархіву в Автономній Республіці Крим С. О. Андросов 
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*** 
 У 2005 р. архівні установи Автономної Республіки Крим продовжували 
роботу з комплектування фотодокументами, які відбивають події, що різного часу 
відбувались у районах та містах Криму. 
 У січні–травні 1942 р. на Акмонайських позиціях (нині Ленінський район) 
відбулися кровопролитні бої радянських воїнів з нацистськими загарбниками. 
Через 63 роки пошукова експедиція “Ак-Монай-2005” знайшла у тих місцях 
останки 94 солдатів, які загинули під час боїв. Кожний крок роботи експедиції 
був зафіксований на плівці. Після завершення експедиції 43 фотодокументи було 
передано до архівного відділу Ленінської райдержадміністрації. 
  У 2005 р. архівними відділами Білогірської, Кіровської 
райдержадміністрацій були придбані фотоапарати, застосування яких значно 
сприяло роботі. Так, Кіровським архівним відділом було відзнято святкування 
200-річчя заснування села Цюріхталь (нині – село Золоте поле Кіровського 
району), а Білогірським архівним відділом – події, які відбувались у ході 
Міжнародного національного фольклорного фестивалю “Ак-Кая”. Архівний 
відділ Білогірської райдержадміністрації прийняв від районної організації 
ветеранів війни фотодокументи про святкування 60-річчя Перемоги у смт. Зуя 
Білогірського району. 
 Щоденна робота Архівного відділу Сімферопольської міськради також 
зафіксована на плівці. Таким чином історія відділу почала поповнюватися 
фотодокументами за темою: “Будні архівної справи”. 
 Комплектування архівних установ Автономної Республіки Крим триватиме 
і в 2006 році. 

Начальник відділу організації і координації 
архівної справи та кадрового забезпечення Т. Шарова 

*** 

У Державному архіві в Автономній Республіці Крим відбулося виїзне 
розширене засідання Комісії Верховної Ради АРК з питань поновлення прав 
реабілітованих. На ньому було розглянуто справи про реабілітацію п’яти 
громадян, розкуркулених у 30-ті роки ХХ ст.; обговорено питання про роботу 
комісії Сімферопольської районної ради щодо реалізації у 2004–2005 рр. Закону 
України від 17.04.91 № 962-12 “Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні”, про роботу Міністерства праці та соціального захисту Автономної 
Республіки Крим з жертвами політичних репресій та членами їхніх родин; про 
участь Державного архіву в АРК у вирішенні питань реабілітації та поновлення 
прав колишніх репресованих. 
 У роботі комісії взяли участь голови комісій районних та міських рад, 
депутати Верховної Ради АРК, заступник Голови Ради міністрів АРК з 
гуманітарних питань Е. Асмолова. 
 Державним архівом було проведено екскурсію по сховищах архіву та 
виставці документів “Доля людини на трьох сторінках”. 
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 Роботу комісії та Державного архіву в АРК було висвітлено на сторінках 
періодичних видань та по телебаченню. 

Л. В. Гурбова 

 13–16 листопада 2005 р. у Криму проведено “Пам’ятні заходи”, присвячені 
85-річчю закінчення Громадянської війни в Росії (1917–1920). У рамках цих 
заходів відбувся організований Кримським центром гуманітарних досліджень III 
міжнародний науковий симпозіум “У пошуках втраченої єдності”, присвячений 
новому осмисленню Громадянської війни.  
 На симпозіумі з доповіддю “Увічнення подій революції та громадянської 
війни в монументальному мистецтві Криму (1921–1940)” виступив начальник 
відділу інформації та використання документів Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим. 

Начальник відділу інформації 
та використання документів 

С. О. Андросов 

У Держархіві Закарпатської області 

 Згідно з рішенням Великобичківської селищної ради Рахівського району 
Закарпатської області від 23.12.2005 № 574, на виконання Розпорядження 
Президента України “Про невідкладні заходи щодо збереження національних 
архівних цінностей України” від 13.04.2005 № 957/2005-рп, при селищній раді 
створено місцеву архівну установу – Великобичівський селищний трудовий архів. 
Цим же рішенням затверджено положення про зазначений архів. 

*** 
 23 грудня 2005 р. відбувся прямий ефір на обласному телеканалі “Тиса 1” за 
участі директора держархіву області, присвячений Дню працівників архівних 
установ. Передача тривала 20 хвилин. 
 Телеглядачів було інформовано про стан архівної справи в області та 
результати, з якими архівісти підійшли до свого професійного свята – Дня 
працівників архівних установ, зокрема щодо зміцнення матеріально-технічної 
бази, розвитку міжнародного співробітництва, інших пріоритетних напрямів 
діяльності архіву. 
 Після прямого ефіру директор архіву дав двадцятихвилинне інтерв’ю 
працівникам обласного радіо, в якому висвітлив пріоритетні напрямки діяльності 
архівістів краю. 

Директор архіву М. В. Делеган 

У Держархіві Кіровоградської області 
15 листопада 2005 р. у приміщенні Державного архіву Кіровоградської 

області відбулася краєзнавча науково-практична конференція, присвячена його 
80-річчю. 
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Конференцію відкрила заступник директора держархіву області Т. Косенко, 
яка підкреслила роль та значення архівів на сучасному етапі розвитку суспільства. 
Начальник відділу інформації та використання документів держархіву 
Л. Маренець у своїй доповіді висвітлила процес розвитку та становлення архівної 
справи в області. 

Протягом 80 років діяльності до держархіву області неодноразово 
зверталися науковці, історики, краєзнавці. Тому на конференцію було запрошено 
співробітників Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського, Державного педагогічного 
університету ім. В. Винниченка, художньо-меморіального музею О. Осмьоркіна, 
обласного художнього музею, обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. В. Сухомлинського. 

Гості архіву виступили на конференції зі своїми творчими доробками, які 
було підготовлено за документами державного архіву області. 

Тематика виступів була досить різноманітною: досвід співпраці держархіву, 
обласного краєзнавчого музею та обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Д. Чижевського; проблеми історії фінансової політики Російської імперії в 
Україні у XІX ст.; місія Фрітьофа Нансена в Єлисаветграді; отамани степового 
краю часів громадянської війни тощо. 

Завершиася конференція презентацією нового довідника держархіву – 
“Фонди Державного архіву Кіровоградської області. Частина І. Анотований 
реєстр фондів до 1917 р.”. 

Учасники конференції ознайомилися з виставкою “Державному архіву 
Кіровоградської області – 80”, матеріали якої розміщено на сайті Держархіву 
Кіровоградської області (www.dakiro.kw.ukrtel.net). 

У травні, вересні та жовтні 2005 р. на базі архівних відділів Голованівської 
райдержадміністрації, Олександрійської міської ради, Державного архіву 
Кіровоградської області, Архівного відділу Добровеличківської 
райдержадміністрації було проведено кущові наради-семінари за участю 
керівників архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад з питань 
впровадження Основних правил роботи державних архівів України. 

25 жовтня 2005 р. відбулося засідання колегії Державного архіву 
Кіровоградської області, на якому розглядалися такі питання: 
- про підсумки роботи державних архівних установ області за дев’ять місяців 
2005 р.; 
- про хід виконання рішення колегії Держархіву Кіровоградської області від 
19 жовтня 2004 р. “Про стан архівної справи в м. Олександрія”; 
- про хід виконання рішення колегії Держархіву Кіровоградської області від 
5 липня 2004 р. “Про стан архівної справи в Компаніївському районі”; 
- про роботу Державного архіву Кіровоградської області з формування кадрового 
резерву на посади державних службовців. 

Директор архіву Т. М. Чвань 
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У Держархіві Хмельницької області 

У зв’язку з відзначенням Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 
репресій державним архівом на обласному рівні проведено ряд заходів. 

21 листопада в держархіві відбулися збори колективу з нагоди вшанування 
жертв геноциду в Україні. Директор архіву П. Я. Слободянюк, розповів про 
трагічні сторінки історії України: голодомор 1932–1933 рр., репресії 30-х років та 
депортацію з території краю у 30–40-х рр. XX ст. 

Державним архівом області та телерадіокомпанією ХОДТРК “Поділля-
Центр” у рамках циклу телепередач “Пам’ять–вічна” проведено круглий стіл 
“Український геноцид ХХ століття”, автором та ведучим якого був директор 
архіву П. Я. Слободянюк. У роботі круглого столу взяли участь провідні науковці 
краю – доктор історичних наук О. П. Григоренко, та доктор економічних наук 
М. П. Войнаренко, а також колишні політичні в’язні: С. М. Албул – голова 
обласного товариства репресованих та політв’язнів, К. І. Матвіюк – політв’язень 
Мордовських таборів, поет-політв’язень О. В. Грех. 

*** 
25 листопада працівники державного архіву області взяли участь у зустрічі 

керівників обласної ради та облдержадміністрації зі свідками голодомору 1932–
1933 рр. та репресованими громадянами. 

У холі облдержадміністрації архівістами було організовано документальну 
виставку “Український геноцид ХХ століття: репресії, голодомори, депортації”. 
Експоновані на виставці документи охопили найдраматичніші процеси 
української історії ХХ ст. Зокрема, на основі документів було висвітлено трагедію 
голоду в подільських селах у 1932–1933 рр. 

Уперше на виставці експонувалися документи, що розповідають про трагічні 
події репресій 1937–1938 рр.: це акти до протоколів розстрілів, які підписувала 
“трійка” в Кам’янець-Подільській області, та протоколи зі списками розстріляних, 
що візувалися Народним комісаром НКВС та Прокурором СРСР. Таких справ в 
архіві налічується 125. 

Учасники зібрання ознайомилися також з документами про депортацію 
подолян у північні райони СРСР та Казахстан. 

На виставці, поряд із документами, експонувалася виставка книг, у т. ч. 
збірників документів, в яких опубліковано спогади очевидців, що безпосередньо 
засвідчують трагедію, яка розігралася в краї у 30-х рр. минулого століття. 

*** 
26 листопада колектив архіву разом з громадськістю краю, політичними 

партіями, представниками влади та учнівською і студентською молоддю взяв 
участь у поминальній панахиді, проведеній на майдані Незалежності в пам’ять 
жертв голодомору та політичних репресій. 

*** 
Державним архівом області проводяться зустрічі з видатними особистостями 

краю. Так, 30 листопада відбулася чергова зустріч колективу архіву, краєзнавців-
дослідників з ректором Кам’янець-Подільського державного університету 
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професором О. М. Завальнюком. Під час зустрічі ректор ознайомив присутніх з 
матеріально-технічною базою університету, науковими доробками викладачів та 
планами наукової і навчальної роботи вищого навчального закладу. 

Директор архіву П. Я. Слободянюк та ректор університету в ході зустрічі 
підписали протокол намірів щодо спільної науково-видавничої діяльності, який 
сприятиме координації зусиль працівників архіву та науковців з дослідження 
історії регіону.  

Проблема адміністративного устрою Поділля завжди була актуальною для 
дослідників, науковців та політиків. Вона не втратила актуальності і в ХХІ ст., 
коли в Україні назріла нагальна проблема адміністративної реформи, спрямованої 
на радикальну перебудову органів виконавчої влади та запровадження 
ефективних форм і методів їхньої діяльності. Але для створення повноцінної 
концепції адмінреформи необхідні історичні дослідження адміністративно-
територіального устрою регіонів нашої держави. Саме таку мету переслідують 
народний депутат України, кандидат наук з державного управління В. М. Олуйко, 
кандидат історичних наук, директор держархіву області П. Я. Слободянюк, 
директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування 
М. І. Баюк – автори книги “Адміністративно-територіальний устрій Поділля. 
Історія і сучасність”. Книга складається з чотирьох розділів, передмови, вступу, 
післямови та бібліографії. Тираж книги 3 тис. примірників. 

До монографії увійшли також добірки історико-географічних, інформаційно-
аналітичних, статистичних та картографічних матеріалів з питань 
територіального устрою краю, що надає праці ще більшої цінності. 

Книга розрахована на працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування, учителів, учнів, студентів, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами державного та регіонального устрою в Україні. 

*** 
5 жовтня делегація Державного архіву Хмельницької області у складі 

директора архіву П. Я. Слободянюка та заступника директора С. Р. Михайлової 
були присутні на відкритті в селі Гуків, що на Чемеровеччині, пам’ятного хреста 
головнокомандувачу УПА, генерал-хорунжому Роману Шухевичу (Тарасу 
Чупринці). Його відкрито на місці спалення тіла загиблого Шухевича 
працівниками НКВС. Пам’ятник відкрили голова Хмельницької 
облдержадміністрації І. В. Гладуняк, заступник голови з гуманітарних питань 
В. Малькін, народні депутати України: Левко Лук’яненко, Лев Бірюк, депутати 
Хмельницької, Тернопільської, Рівненської обласної та міських рад, син 
загиблого – Юрій Шухевич, представники духовенства та громадськості краю. 

Священики автокефальної та греко-католицької церков провели біля 
пам’ятника спільну громадську панахиду. Перед присутніми виступив зі 
спогадами Юрій Шухевич, якого за відмову відректися від батька було піддано 
35-річному тюремному ув’язненню. 

Директор архіву зафіксував цю непересічну в історичному плані подію 
цифровим фотоапаратом та передав матеріали на постійне зберігання в архів. 
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*** 
У рамках Року Польщі в Україні держархів області виступив 

співорганізатором міжнародної наукової конференції “Поляки в Україні у ХІХ–
ХХ ст.”, що проводилась у Хмельницькому національному університеті 28–30 
жовтня. 

28 жовтня делегація архіву у складі директора архіву П. Слободянюка, 
начальника відділу інформації та використання документів Н. Кузьміної та 
головного спеціаліста відділу Ю. Олійника стали учасниками наукового форуму. 
Директор архіву виступив перед присутніми з доповіддю “Про соціально-
культурні проблеми поляків в Україні в повоєнний період”. 

29 жовтня учасники конференції відвідали держархів області,де мали змогу 
ознайомитися з виставкою документів “Поляки на Поділлі (за документами 
Держархіву Хмельницької області)”. 

Для гостей було проведено екскурсію до архівосховища. Учасники 
конференції ознайомилися також з роботою реставраційного центру, працівники 
якого відновлюють документи, ушкоджені вогнем та водою під час пожежі в 
Кам’янець-Подільському міському архіві. 

*** 
Працівники відділу інформації держархіву області активно пропагують серед 

учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів інформацію 
про зміст документного масиву архіву, розповідають їм про напрями діяльності 
установи, залучають юнацтво до вивчення історії рідного краю. Уже стали 
традиційними оглядові екскурсії та лекції на різну історичну тематику. Вони 
допомагають, зокрема, студентам-гуманітаріям зорієнтуватися в документному 
масиві та навчають пошуку необхідної інформації при написанні наукових, 
дипломних і магістерських робіт. Так, у вересні працівники відділу ознайомили 
магістрантів Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту з історією 
становлення та розвитку архівної справи на Хмельниччині та змістом документів, 
що зберігаються в архіві. Лекція та оглядова екскурсія для студентів Кам’янець-
Подільського культпросвітнього училища збагатила та розширила їхній кругозір 
про структуру архівних установ краю.  

Держархів області активно співпрацює з обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти. Постійно проводяться оглядові екскурсії та 
лекції для слухачів курсів, передусім, вчителів-істориків. 

Директор архіву П. Я. Слободянюк 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
__________________________________________________________________________________ 

У Держархіві Закарпатської області 

 Делегація Нижньої палати парламенту Чеської Республіки у складі 
голови постійного підкомітету Комітету у справах діаспори (краян) Іржі Караса 
(Jiři Karas) (голова делегації), членів підкомітету у справах діаспори Ютки 
Грунтової (Jitka Gruntová) та Ярослава Плахі (Jaroslav Plach), секретаря 
підкомітету у справах діаспори Гани Прікрілової (Hana Přikrylová), голови 
товариства приятелів Підкарпатської Русі Йозефа Гавела (Jozef Havel) із Брно і 
журналіста Давида Махачека (David Macháček) перебувала на Закарпатті з 15 по 
19 листопада 2005 року. 16 листопада члени делегації мали зустріч з головою 
обласної державної адміністрації О. О. Гаваші, головою обласної ради М. І. 
Андрусем та начальниками окремих управлінь та відділів облдержадміністрації. 

Вступним словом зустріч відкрив О. О. Гаваші, який дав коротку 
характеристику українсько-чеським історичним зв’язкам та місця Закарпаття у 
цьому процесі. Його виступ доповнили М. І. Андрусь та заступник голови 
обласної адміністрації В. В. Гоблик. 

Директор державного архіву області інформував присутніх про розвиток 
українсько-чеських стосунків у галузі архівної справи, зокрема про підписання у 
жовтні 2005 р. у Празі угоди щодо співробітництва між архівними службами 
України та Чехії, наявність документів у архіві з проблематики, що викликає 
інтерес чеських парламентарів, і можливості та порядок задоволення запитів 
чеських громадян, які втратили своє майно в наслідок Другої світової війни. 

І. Карас та інші члени чеської делегації інформували учасників зустрічі про 
законотворчу діяльність парламенту Чеської республіки, значний інтерес до 
подальшого розвитку чесько-українських стосунків, насамперед у галузі 
економіки, та культури. Але основним питанням, що зумовило приїзд чеських 
парламентарів до Закарпаття, було прохання щодо підтримки у справі пошуку 
документів чеських громадян на право власності на майно, втрачене ними на 
Закарпатті в наслідок Другої світової війни. Як відомо, після Другої світової 
війни кілька тисяч громадян тодішньої Чехословацької Республіки залишили своє 
майно і будинки на території Закарпаття (Підкарпатської Русі), яке тривалий 
період входило до складу Чехословаччини, і переїхали на постійне місце 
проживання до ЧСР. Компенсацію, після прийняття відповідного закону 
парламентом Чехії, буде виплачувати чеська держава. 

Того ж дня, у приміщенні держархіву області відбулася зустріч директора 
архіву з парламентарями Чеської Республіки. Після ознайомлення з історією 
архівної справи на Закарпатті, до формування якої були причетні у 1920–1930-х рр. 
фахівці з Чехословаччини, зокрема Н. Радвані, сторони обговорили можливості 
пошуку та надання чеській стороні відповідних архівних документів. 
Наголошувалося, що пошук документів може розпочатися після прийняття 



 133

відповідного закону парламентом Чехії та за умови фінансової підтримки 
держархіву області з боку Чехії. 
 Зазначені зустрічі знайшли відображення у засобах масової інформації 
області. 
 Це вже другий приїзд чеських парламентарів з приводу зазначеної 
проблеми на Закарпаття у цьому році. Влітку 2005 р. у краї побували члени 
Верхньої палати чеського парламенту на чолі з головою постійної комісії Сенату 
Чехії з питань краян, які проживають за кордоном, Яном Гадравою.  

*** 
 29 листопада 2005 р. Державний архів Закарпатської області відвідав 
консул Угорської Республіки Тамаш Віціан. При зустрічі з директором архіву 
консул цікавився наявністю документів щодо відомих подій 1956 року в 
Угорщині. 
 У ході зустрічі обговорювалася можливість проведення наступного року 
спільної українсько-угорської наукової конференції із зазначеної проблематики. 
 Т. Віціан схвально відгукнувся про Першу українсько-угорську наукову 
конференцію архівістів, що була проведена цього року Державним архівом 
Закарпатської області, учасником якої він був. 
 Під час зустрічі обговорювалися також питання подальшої співпраці 
архівістів Закарпаття та Угорщини, перспективи поліпшення умов зберігання 
історичних першоджерел, що стосуються долі народів Карпатського регіону і 
зберігаються в архіві, проведення нових наукових архівних конференцій та 
можливі варіанти надання практичної допомоги держархіву області угорською 
стороною. 
 Домовлено про подальші контакти архіву з працівниками Генерального 
консульства з метою розвитку співробітництва архівістів України та Угорщини  
для задоволення потреб громадян обох держав. 

*** 
 22 грудня 2005 р. на адресу державного архіву області надійшов лист від 
члена Нижньої палати парламенту Чехії, голови підкомітету Комітету у справах 
закордонних краян Іржі Караса. Член чеського парламенту висловив подяку за 
теплий прийом та допомогу у ході його візиту восени 2005 р. до Закарпаття. 

*** 
 На адресу архіву надійшов лист від директора архіву м. Клуж-Напока 
(Румунія) Іоана Драгана з приводу виходу у світ Переліку фондів держархіву 
такого змісту: 
"Шановний пане! 
 Вітаю Вас із спільним виданням "Переліку фондів...". Ця робота є одним з 
найбільш очікуваних і важливих інструментів, що увібрав найнеобхіднішу для 
дослідників інформацію. 
 Виконана у співробітництві українського та румунського архівів (так у 
листі), вона має велике значення і є чудовим прикладом для наслідування в галузі 
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науково-культурних стосунків, встановлених між двома країнами зі спільним 
минулим. 
 Подібна робота була виконана повітовим архівом Сату Маре у 
співробітництві з колегами з Ніредьгази (Угорщина). 
 Я досі з приємністю згадую нашу зустріч у Ніредьгазі, доброзичливе 
ставлення до наших дослідників з Румунії. 
 Сподіваюся, що у майбутньому ми встановимо добрі професійні зв’язки 
також і між архівістами Клужу та Закарпаття. 
 З найкращими побажаннями, щирою повагою та вдячністю. 

Директор Іоан Драган". 

Директор архіву М. В. Делеган 


