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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І 
УПРАВЛІННЯ 

__________________________________________________________________________________________________ 

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про вшанування пам'яті Івана Огієнка 
від 7 лютого 2007 року № 85/2007 

 З метою вшанування пам'яті видатного українського вченого, громадського 
та церковного діяча Івана Огієнка та з нагоди 125-річчя від дня його народження 
п о с т а н о в л я ю: 

 1. Кабінету Міністрів України розробити за участю Національної академії 
наук України та затвердити план заходів із вшанування пам'яті Івана Огієнка, 
передбачивши, зокрема: 
 видання зібрання вибраних праць Івана Огієнка та Біблії в його перекладі; 
 проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та 
уроків, присвячених творчому спадку та діяльності Івана Огієнка; 
 карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети 
на відзнаку 125-річчя від дня народження Івана Огієнка; 
 випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 125-річчю від дня 
народження Івана Огієнка, та здійснення спецпогашення поштової марки. 
 2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
вивчити питання про присвоєння окремим навчальним та науковим закладам і 
установам імені Івана Огієнка, а також відповідне найменування чи 
перейменування в установленому порядку вулиць та площ у населених пунктах 
України. 
 3. Міністерству закордонних справ України за участю Української 
всесвітньої координаційної ради вивчити можливість увічнення пам'яті Івана 
Огієнка в країнах, де він проживав, та внести в установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції. 
 4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
широке висвітлення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті Івана Огієнка, 
організувати цикли тематичних радіо- та телепередач, присвячених його життю та 
діяльності. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 
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Про відзначення державними нагородами України 
від 18 січня 2007 року № 21/2007 

 За заслуги у державному будівництві, вагомий внесок у розвиток і 
зміцнення демократичної, соціальної і правової України та з нагоди Дня 
Соборності України  п о с т а н о в л я ю: 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня 
КІНАХА     - народного депутата України 
Анатолія Кириловича 
ПЛЮЩА     - народного депутата України 
Івана Степановича   I–IV скликань 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня 
ГРИГОРОВИЧ    - народного депутата України 
Лілію Степанівну 
ПОРОШЕНКА    - генерального директора акціонерного 
Олексія Івановича   товариства “Укрпромінвест”, Вінницька 
      область 

Нагородити орденом “За заслуги” I ступеня 
ВАСИЛЕНКА    - радника департаменту секретаріату 
Володимира Андрійовича  Міністерства закордонних справ України 
ЗАЙЦЯ     - народного депутата України 
Івана Олександровича   I–IV скликань 
ЛУКІВА     - головного редактора журналу 
Миколу Володимировича  “Дніпро”, м. Київ 
СЕРГІЄНКА    - академіка-секретаря відділення НАН 
Івана Васильовича   України, директора Інституту кібернетики 
      імені В. М. Глушкова НАН України, доктора 
      фізико-математичних наук, м. Київ 
ЧЕБИКІНА     - ректора Національної академії 
Андрія Володимировича  образотворчого мистецтва і 
      архітектури, м. Київ 

Нагородити орденом “За заслуги” II ступеня 
БЕЗСМЕРТНОГО   - народного депутата України 
Романа Петровича 
БРОВУНА     - генерального директора – художнього 
Марка Матвійовича   керівника Донецького обласного академічного 
      українського музично-драматичного театру 



 7

ВОЙТЕНКА    - генерального директора акціонерного 
Бориса Івановича    товариства “Запорожкокс” 
ГОРОХОВА    - ректора Донбаської національної 
Євгена Васильовича   академії будівництва і архітектури 
ЄВТЄЄВА     - заступника начальника управління 
Юрія Олексійовича   Секретаріату Кабінету Міністрів України 
КОСТЕНКА    - народного депутата України 
Юрія Івановича    I–IV скликань 
КОСТИЦЬКОГО    - народного депутата України 
Василя Васильовича   I–III скликань 
КРУЦИКА     - голову Київської міської організації 
Романа Миколайовича   товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса 
ПИЛИПЕНКА    - голову правління – генерального 
Олександра Сергійовича  директора акціонерного товариства 
      “Завод залізобетонних конструкцій 
      імені С. Ковальської”, м. Київ 
СВЯТОЦЬКОГО    - головного редактора журналу 
Олександра Дмитровича  “Право України”, м. Київ 
СОРОКУ     - головного редактора газети 
Михайла Михайловича   “Урядовий кур'єр”, м. Київ 
ХОСТІКОЄВА    - артиста Національного академічного 
Анатолія Георгійовича   драматичного театру ім. Івана Франка, м. Київ 
ШКРОБОТА    - головного лікаря Тернопільської 
Володимира Васильовича  обласної комунальної клінічної 
      психоневрологічної лікарні 

Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня 
АВРАМЕНКА    - завідувача відділу Національного 
Юрія Володимировича   історико-етнографічного заповідника 
      “Переяслав”, Київська область 
БАСАРАБА    - генерального директора товариства 
Петра Михайловича   “Едельвейс-Лего”, м. Мукачеве, 
      Закарпатська область 
БЕЛЕЯ     - члена Київської міської організації 
Петра Івановича    товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса 
БЕНЮКА     - артиста Національного академічного 
Богдана Михайловича   драматичного театру ім. Івана Франка, м. Київ 
БЕНЯ     - члена Львівського обласного товариства 
Зіновія Антоновича   політичних в'язнів і репресованих 
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ВАКУЛИШИНА    - методиста Центру позашкільної роботи 
Сергія Миколайовича   Святошинського району міста Києва 
ВЕРСТЮКА    - завідувача відділу Інституту 
Владислава Федоровича  історії України НАН України, м. Київ 
ВІРАСТЮКА    - атлета Федерації найсильніших атлетів 
Василя Ярославовича   України і перетягування канату, м. Київ 
ВОЛИНЦЯ     - народного депутата України 
Михайла Яковича 
ВОЛОДИМИРСЬКОГО  - члена Івано-Франківського обласного 
Фотія Миколайовича   відділення Всеукраїнського об'єднання 
      ветеранів 
В'ЯЗІВСЬКОГО    - народного депутата України 
Володимира Михайловича 
ГАЛАЯ     - директора державного підприємства 
Віктора Миколайовича   “Центральне конструкторське бюро 
      машинобудування “Донець”, м. Луганськ 
ГОЛЯНИКА    - члена Асоціації дослідників голодоморів 
Валентина Платоновича  в Україні, Полтавська область 
ДЕЯКА     - першого заступника голови Закарпатської 
Юрія Михайловича   крайової організації Всеукраїнського 
      товариства політичних в'язнів і репресованих 
ДОВГОВИЧА    - заступника голови Європейського 
Левка      конгресу українців, громадянина 
      Словацької Республіки 
ДУДКА     - заступника голови культурного 
Тараса Миколайовича   товариства українців в Москві “Славутич”, 
      громадянина Російської Федерації 
ДУСАРА     - заступника голови Вінницького обласного 
Олександра Івановича   об'єднаного товариства колишніх політичних 
      в'язнів, репресованих та їх дітей 
ЄРЕМЕЄВА    - генерального директора Океанологічного 
Валерія Миколайовича   центру НАН України, м. Севастополь 
ЗАБОЛОТНОГО    - голову Вінницької обласної ради 
Григорія Михайловича 
ЗАГУРСЬКОГО    - директора Кримського українського 
Володимира Івановича   музичного театру, м. Сімферополь 
ЗРОБКА     - члена Львівського обласного товариства 
Дмитра Івановича   політичних в'язнів і репресованих 
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КАРПЕНКА    - письменника, народного депутата 
Віталія Опанасовича   України I скликання, м. Київ 
КАТЕРИНЧУКА    - народного депутата України 
Миколу Дмитровича 
КРИВУЦУ     - ректора Державного університету 
Володимира Георгійовича  інформаційно-комунікаційних технологій, 
      м. Київ 
КУРИЛА     - народного депутата України 
Віталія Семеновича 
МОРОЗОВСЬКОГО   - члена ради Асоціації дослідників 
Руслана Юрійовича   голодоморів в Україні, м. Київ 
ПИРОГА     - головного наукового співробітника 
Руслана Яковича    Інституту історії України НАН України, 
      м. Київ 
ПОНОМАРЕНКА   - директора департаменту Міністерства 
Анатолія Георгійовича   закордонних справ України 
РУДОГО     - члена Асоціації дослідників голодоморів 
Василя Михайловича   в Україні, Вінницька область 
САНДУЛЯКА    - проректора Бориспільського інституту 
Леонтія Івановича   муніципального менеджменту, Київська 
      область 
СЕРГІЄНКА    - члена Всеукраїнського товариства 
Олександра Федоровича  політичних в'язнів і репресованих, м. Київ 
СЕРГІЙЧУКА    - директора центру українознавства, 
Володимира Івановича   м. Київ 
ТЕРЛЕЦЬКОГО    - заступника голови Судової палати 
Олександра Олександровича  Верховного Суду України 
ТОПОЛОВА    - народного депутата України 
Віктора Семеновича 
ХОМЕНКА     - члена Київського товариства 
Лева Григоровича   політв'язнів та жертв репресій 
ЦАРУКА     - члена редакційно-видавничої групи 
Ярослава Васильовича   обласної редколегії “Реабілітовані 
      історією”, м. Луцьк, Волинська область 
ШАПОВАЛА    - головного інженера державного 
Анатолія Васильовича   підприємства “Український 
      науково-дослідний інститут 
      вагонобудування”, м. Кременчук, 
      Полтавська область 
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ШАПОВАЛА    - керівника центру Інституту політичних і 
Юрія Івановича    етнонаціональних досліджень 
      НАН України, м. Київ 
ШИШАЦЬКОГО    - генерального директора акціонерного 
Андрія Володимировича  товариства “Харцизький трубний завод”, 
      Донецька область 
ШИШОВА     - письменника, громадського діяча, 
Івана Яковича    громадянина Російської Федерації, 
      м. Москва 

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня 
САЛЬВУ     - начальника Управління Служби безпеки 
Михайла Антоновича   України у м. Севастополі, генерал-майора 

Нагородити орденом “За мужність” III ступеня 
БОЙКА     - голову Товариства новітніх 
Олега Миколайовича   політв'язнів України, м. Київ 
ЗАЙЧЕНКА    - члена правління Черкаської міської 
Руслана Петровича   громадської організації “Клуб “Сяючий шлях” 
КАМЕНЮКА    - колишнього політв'язня, м. Тернопіль 
Аксентія Михайловича 
КАРПЮКА    - члена правління Товариства новітніх 
Миколу Андроновича   політв'язнів України, м. Київ 
КАСІНЧУКА    - колишнього політв'язня, м. Тернопіль 
Петра Юрійовича 
КВЕЦКА     - колишнього політв'язня, 
Дмитра Миколайовича   с. Слобода-Болехівська, 
      Івано-Франківська область 
КРАЙНИКА    - колишнього політв'язня, с. Солуків, 
Миколу Михайловича   Івано-Франківська область 
МАЗУРА     - заступника голови Товариства новітніх 
Ігоря Петровича    політв'язнів України, м. Київ 

Нагородити орденом княгині Ольги I ступеня 
ЖУПІНУ     - кореспондента акціонерного товариства 
Олену Григорівну   “ТелеРадіоКомпанія “Алекс”, м. Запоріжжя 

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня 
ДОКТОРОВУ    - Керівника Головної державно-правової 
Жанну Павлівну    служби Секретаріату Президента України 



 11

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня 
БОРУШЕВСЬКУ    - члена правління Черкаського обласного 
Віру Григорівну    товариства політичних в'язнів і репресованих 
ВОРОБЙОВУ    - голову Запорізького фонду 
Ганну Захарівну    соціально-правового захисту сімей 
      військовослужбовців, які загинули у 
      мирний час 
ГОНЯК     - заступника голови комісії Одеської 
Галину Якимівну    обласної ради з питань поновлення прав 
      реабілітованих 
ЖУЛИНСЬКУ    - голову Київського міського осередку 
Галину Степанівну   міжнародної організації “Жіноча громада” 
КОХАНЕЦЬ    - політичного оглядача газети “Голос 
Людмилу Степанівну   України”, м. Київ 
МУЗИЧЕНКО    - завідувача відділу газети “Україна 
Ярославу Степанівну   молода”, м. Київ 
ПАНЬКОВУ    - завідувача відділу 
Світлану Михайлівну   “Історико-меморіальний музей 
      Михайла Грушевського”, філії Музею 
      історії міста Києва 
СЕМЕНЮК    - голову проводу міжрегіонального 
Анну Богданівну    громадського об'єднання “Організація 
      патріотів України”, м. Львів 
СОЛОМІЧЕВУ    - директора Південноукраїнського міського 
Ларису Анатоліївну   центру соціальних служб для сім'ї, 
      дітей та молоді, Миколаївська область 
СУХОДОЛЬСЬКУ   - виконавчого директора Асоціації 
Наталію Костянтинівну  дослідників голодоморів в Україні, м. Київ 
ЩУДЛО     - члена Львівського обласного товариства 
Катерину Юліанівну   політичних в'язнів і репресованих 

Присвоїти почесні звання: 
“НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ” 

ДАЦЬ     - солістці опери Національного 
Ірині Вільямінівні   академічного театру опери та балету 
      України ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ 
МОТКОВУ     - солістові балету Національного 
Максиму Михайловичу   академічного театру опери та балету 
      України ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ 
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ТОМАШЕНКО    - дикторові - ведучій програм 
Зінаїді Яремівні    Дніпропетровської обласної державної 
      телерадіокомпанії 

“НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ” 
БОКОТЕЮ     - ректорові Львівської національної 
Андрію Андрійовичу   академії мистецтв 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ” 
ПАЛАМАРЕНКУ   - артистові Національного академічного 
Олексію Анатолійовичу  драматичного театру ім. Івана Франка, м. Київ 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ” 
КАЛКІНІЙ     - учительці загальноосвітньої школи 
Людмилі Іванівні    I–III ступенів № 1 міста Кіровограда 
РЕДЧУК     - учительці державної спеціалізованої 
Галині Василівні    художньої школи-інтернату 
      I–III ступенів “Колегіум мистецтв у 
      Опішні”, Полтавська область 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ” 
ВАСИЛЕНКУ    - заступникові генерального директора 
Юрію Миколайовичу   Культурного центру України в Москві 
ДАНИЛЬЧЕНКУ    - завідувачеві редакції Національної 
Андрію Вікторовичу   телекомпанії України, м. Київ 
ДЕРЮГІНУ    - директорові творчого об'єднання 
Віктору Івановичу   документальних та художніх фільмів 
      Національної телекомпанії України, м. Київ 
ПАВЛІКОВСЬКОМУ   - композиторові, кобзареві, м. Київ 
Володимиру Антоновичу 
СЕВЕРНЮК    - поетесі, м. Чернівці 
Тамарі Артемівні 
ТИТАРЕНКУ    - мистецтвознавцеві, досліднику 
Володимиру Васильовичу  народного мистецтва, м. Київ 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ” 
БІЛОКОНЮ    - провідному науковому співробітникові 
Сергію Івановичу    Інституту історії України НАН 
      України, доктору історичних наук 
ВАЩЕНКУ    - заступникові завідувача секретаріату 
Олександру Петровичу   Комітету Верховної Ради України у справах 
      пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, 
      доктору технічних наук 
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ВЕНГРЕНОВИЧУ   - завідувачеві кафедри Чернівецького 
Роману Дмитровичу   національного університету 
      ім. Юрія Федьковича, доктору 
      фізико-математичних наук, професору 
ГАЛИЧУ     - завідувачеві кафедри української 
Олександру Андрійовичу  літератури Луганського національного 
      педагогічного університету 
      ім. Тараса Шевченка, доктору філологічних 
      наук, професору 
ГУРУ     - професорові кафедри Національного 
Віктору Іларіоновичу   технічного університету “Київський 
      політехнічний інститут”, доктору 
      філософських наук, професору 
ЄРМАКУ     - викладачеві Полтавського університету, 
Олександру Петровичу   доктору історичних наук, професору 
КОЛОДНОМУ    - заступникові директора - керівнику 
Анатолію Миколайовичу  Відділення релігієзнавства Інституту 
      філософії НАН України, доктору 
      філософських наук, м. Київ 
МИЦИКУ     - викладачеві Національного університету 
Юрію Андрійовичу   “Києво-Могилянська академія”, доктору 
      історичних наук, професору 
МОВЧАН     - науковому співробітникові Інституту 
Ользі Миколаївні    історії України НАН України, доктору 
      історичних наук 
ПЛАХОТНИКУ    - завідувачеві кафедри Дніпропетровського 
Володимиру Миколайовичу  національного університету залізничного 
      транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 
      доктору хімічних наук, професору 
ТРЕТЯК     - завідувачеві відділення Інституту 
Наталії Миколаївні   гематології та трансфузіології АМН 
      України, доктору медичних наук, 
      професору, м. Київ 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ” 
ТЕРЕХОВУ    - радникові відділу Харківської 
Ігорю Олександровичу   обласної державної адміністрації 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ” 
ЗАЛУЦЬКОМУ    - головному спеціалістові - державному 
Станіславу Івановичу   інспектору Державної інспекції з ядерної 
      безпеки на Хмельницькій АЕС 
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“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ” 
БАЗИЛЮК     - головному редакторові тижневика “Шлях 
Марії Дмитрівні    перемоги”, м. Київ 
БАЛОЗІ     - журналістові, шефу-редактору 
Ядвізі Іванівні    телерадіокомпанії “Мукачеве 
      (М-студіо)”, Закарпатська область 
ВАСИЛЬЧУКУ    - головному редакторові газети 
Віктору Борисовичу   “Вечірній Коростень”, Житомирська область 
МАРУСИКУ    - заступникові завідувача редакції 
Василю Андрійовичу   Дирекції мистецьких програм 
      Національної радіокомпанії України, м. Київ 
МАХУНУ     - журналістові газети “Дзеркало тижня”, 
Сергію Гарійовичу   м. Київ 
МЕДЗИКУ     - головному консультантові служби 
Анатолію Григоровичу   Секретаріату Президента України 
ПОКРОВСЬКОМУ   - директорові телерадіокомпанії 
Ігорю Миколайовичу   “Нова Одеса” 
СИДОРУКУ    - позаштатному кореспондентові 
Аркадію Федоровичу   газети “Україна молода”, м. Київ 
ФЕДЧУКУ     - головному редакторові 
Василю Володимировичу  творчо-виробничого об'єднання 
      радіомовлення Волинської обласної 
      державної телерадіокомпанії 
ШМОРГУНУ    - письменникові, члену правління 
Євгену Івановичу    Рівненського обласного об'єднання 
      Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
      ім. Тараса Шевченка 
ЩЕРБИНІ     - редакторові відділу газети “Вечірній Київ” 
Володимиру Анатолійовичу 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ” 
ВАСИЛОВУ    - завідувачеві відділення Чернівецької 
Василю Михайловичу   обласної клінічної лікарні 
ГУСЄВІЙ     - заступникові голови Київської міської 
Ніні Павлівні    організації Товариства Червоного 
      Хреста України 
КНЯЗЕВИЧУ    - заступникові Керівника Державного 
Василю Михайловичу    управління справами 
МИНДЮКУ    - головному лікареві Львівської обласної 
Олександру Володимировичу дитячої спеціалізованої клінічної лікарні 
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ОЛІЙНІЧЕНКУ    - головному лікареві Київської міської 
Геннадію Петровичу   онкологічної лікарні 
ПАВЛЕНКО    - завідувачеві відділення Київської 
Ганні Петрівні    міської клінічної лікарні № 16 
ЯКУБІ     - головному лікареві Ніжинського 
Валерію Михайловичу   пологового будинку, Чернігівська область 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ” 
НІКОЛАЄНКУ    - заступникові директора - директору 
Богдану Васильовичу   управління державного підприємства 
      “Новатор”, м. Хмельницький 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ” 
ШАПІРУ     - генеральному директорові акціонерного 
Іллі Ароновичу    товариства “Дніпропетровський трубний 
      завод” 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ” 
БАБИНЕЦЬ    - доцентові Львівської державної 
Надії Данилівні    музичної академії ім. М. В. Лисенка 
ГОРБЕНКУ    - заступникові завідувача кафедри 
Сергію Семеновичу   Інституту мистецтв Національного 
      педагогічного університету 
      ім. М. П. Драгоманова, м. Київ 
ЗЕЛЕНІЙ     - головному бібліотекареві Херсонської 
Лідії Іванівні    обласної наукової універсальної 
      бібліотеки ім. Олеся Гончара 
ЛИХОШВАЮ    - поетові-пісняреві, м. Полтава 
Анатолію Олексійовичу 
МЕРЗЛЕНКУ    - художньому керівникові та диригенту 
Віктору Івановичу   самодіяльної народної капели бандуристів 
      Палацу культури акціонерного товариства 
      “Дніпропетровський металургійний 
      завод ім. Петровського” 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ” 
АНТОНЮКУ    - директорові спеціалізованої 
Василю Олександровичу  середньої школи № 301 міста Києва 
ДЕМЧЕНКО    - доцентові Чернігівського 
Тамарі Павлівні    педагогічного університету 
КОЗУБОВСЬКОМУ   - директорові Вижницького коледжу 
Дмитру Онуфрійовичу   прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, 
      Чернівецька область 
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КОРОЛЮ     - директорові спеціалізованої середньої 
Миколі Петровичу   школи № 16 міста Києва 
МИЦКАНУ    - завідувачеві кафедри Прикарпатського 
Богдану Михайловичу   національного університету ім. Василя 
      Стефаника 
ПОЛОВЦЮ    - завідувачеві кафедри українознавства і 
Володимиру Михайловичу  політології Чернігівського державного 
      педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка 
РИЛЯКУ     - начальникові Закарпатського обласного 
Івану Івановичу    управління з фізичного виховання та спорту 
СЛАВГОРОДСЬКІЙ-   - завідувачеві кафедри Південного філіалу 
КУРПІЄВІЙ    “Кримський агротехнологічний університет” 
Лідії Єпіфанівні    Національного аграрного університету, 
      м. Сімферополь 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ” 
ДЕРЕВ'ЯНКУ    - головному інженерові акціонерного 
Василю Вікторовичу   товариства “М'ясокомбінат “Ятрань”, 
      м. Кіровоград 
РИБЧИЧУ     - генеральному директорові дочірньої компанії 
Іллі Йосиповичу    “Укргазовидобування” Національної 
      акціонерної компанії “Нафтогаз України”, 
      Харківська область 
ШПАКУ     - віце-президентові концерну “Укрросметал”, 
Олександру Григоровичу  народному депутатові України III скликання, 
      м. Суми 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ” 
БУЧАКУ     - директорові Рівненського обласного центру 
Ананію Олександровичу  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
ВАДЗЮК     - директорові Тернопільського обласного 
Ользі Володимирівні   центру соціальних служб для сім'ї, 
      дітей та молоді 
КОСТЮЧЕНКУ    - головному консультантові Центральної 
Петру Дмитровичу   приймальні Президента України департаменту 
      служби Секретаріату Президента України 
ПІНЧУК     - заступникові директора Державної 
Ірині Миколаївні    соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 
СКУПІНСЬКОМУ   - начальникові управління Фонду соціального 
Віталію Йосиповичу   страхування від нещасних випадків на 
      виробництві та професійних захворювань 
      України у Луганській області 
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“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ” 
ДЕРЕВ'ЯНКУ    - директорові державного підприємства 
Василю Миколайовичу   дослідного господарства “Новокаховське” 
      Нікітського ботанічного саду, 
      Херсонська область 
КРУТІЮ     - головному агроному товариства 
Якову Григоровичу   “Агрофірма “Маяк” Котелевського району, 
      Полтавська область 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ” 
БЕРВЕЦЬКОМУ    - начальникові відділу Міністерства 
Володимиру Федоровичу  будівництва, архітектури та 
      житлово-комунального господарства України 
ГАЛИЦЬКОМУ    - інженерові Українського державного 
Анатолію Борисовичу   центру радіочастот, м. Київ 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ” 
ГАВРИШ     - голові правління Харківської обласної 
Тетяні Степанівні   благодійної організації “Благодійний 
      фонд “Ренесанс” 
ГУЛИКУ     - голові господарського суду 
Григорію Степановичу   Львівської області 
ЄРЬОМЕНКУ    - начальникові Херсонського управління 
В'ячеславу Григоровичу  юстиції 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ” 
НАЙДЕНУ      - художникові-живописцю, м. Черкаси. 
Євгену Семеновичу 

Президент України   В. ЮЩЕНКО 

Про вшанування пам'яті Героїв Крут 
від 15 січня 2007 року № 15/2007 

 З метою виховання у громадян, особливо молоді, поваги до історичного 
минулого Українського народу та у зв'язку з 89-ю річницею героїчної загибелі 
юнаків у бою під Крутами п о с т а н о в л я ю: 
 1. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення заходів із 
вшанування пам'яті Героїв Крут, зокрема організацію експозицій та виставок, 
присвячених подвигу патріотів, проведення тематичних вечорів, конференцій, 
інших виховних заходів у вищих, у тому числі військових, навчальних закладах, а 
також уроків патріотизму у загальноосвітніх навчальних закладах. 
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 2. Київській міській та Чернігівській обласній державним адміністраціям 
забезпечити впорядкування пам'ятних місць, покладення квітів до могил Героїв 
Крут, монументів, присвячених увічненню їх пам'яті. 
 3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
широке висвітлення заходів щодо вшанування пам'яті Героїв Крут, організувати 
цикли тематичних радіо- та телепередач, виступи у засобах масової інформації 
відомих учених, політичних та громадських діячів. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про відзначення державними нагородами України 
від 2 березня 2007 року № 164/2007 

 За значний особистий внесок у збереження національних історико-
культурних надбань, подвижницьку діяльність і сприяння поверненню в Україну 
безцінних архівних документів та творчої спадщини видатних співвітчизників 
постановляю: 

Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня 
БІЛАНЮКА    – президента Української вільної академії 
Олексу Петровича    наук у США в 1998–2006 роках, доктора наук, 
      громадянина США 

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня 
СКРИПКУ     – працівника архіву Української 
Тамару Олексіївну    вільної академії наук у США, 
      громадянку України. 

Президент України     В. ЮЩЕНКО 

Про Координаційну раду з підготовки заходів у зв'язку з 
75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні 

від 14 березня 2007 року № 207/2007 
 З метою забезпечення належної організації та проведення заходів у зв'язку з 
75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні та на підтримку 
ініціативи української та світової громадськості постановляю: 
 1. Утворити при Президентові України Координаційну раду з підготовки 
заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні (далі 
– Координаційна рада). 
 2. Визначити основним завданням Координаційної ради підготовку 
пропозицій із забезпечення координації заходів, здійснюваних органами 
державної влади, науковими та громадськими інституціями, із вшанування пам'яті 
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жертв голодоморів в Україні та у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–
1933 років в Україні. 
 3. Установити, що Координаційна рада утворюється у складі Голови, 
секретаря та інших членів Координаційної ради. 
 Координаційну раду очолює Президент України. 
 Персональний склад Координаційної ради затверджується Президентом 
України (додається). 
 4. Установити, що Координаційна рада може проводити спільні засідання з 
Організаційним комітетом з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-ми 
роковинами голодомору в Україні, утвореним розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 грудня 2005 року № 561-р. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 14 березня 2007 року № 207/2007 

СКЛАД 
Координаційної ради з підготовки заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 

Голодомору 1932–1933 років в Україні 
ЮЩЕНКО     – Президент України, 
Віктор Андрійович   Голова Координаційної ради 
БІЛОКОНЬ     – провідний науковий співробітник 
Сергій Іванович    Інституту історії України НАН України 
БІЛОРУС     – народний депутат України (за згодою) 
Олег Григорович 
БОНДАРЕНКО    – народний депутат України (за згодою) 
Олена Федорівна  
БОРИСЕНКО    – професор Київського національного 
Валентина Кирилівна   університету ім. Тараса Шевченка (за згодою) 
ВАСИЛЕНКО    – представник України у Комісії ООН з прав 
Володимир Андрійович  людини, консультант Департаменту 
      Секретаріату Міністра закордонних 
      справ України (за згодою) 
ВАСЮНИК    – Перший заступник Глави Секретаріату 
Іван Васильович    Президента України, секретар 
      Координаційної ради 
ВЕРСТЮК     – завідувач відділу Інституту історії України 
Владислав Федорович   НАН України 
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ВЕСЕЛОВА    – старший науковий співробітник 
Олександра Михайлівна  Інституту історії України НАН України 
ВОВКУН     – художній керівник державного підприємства 
Василь Володимирович   “Державне концертне агентство “Україна” 
      (за згодою) 
ГАЙДАМАКА    – член-кореспондент Академії 
Анатолій Васильович   мистецтв України (за згодою) 
ГЕРАСИМ'ЮК    – народний депутат України (за згодою) 
Ольга Володимирівна 
ГІРНИК     – народний депутат України (за згодою) 
Євген Олексійович 
ГОЛОВАТИЙ    – народний депутат України (за згодою) 
Сергій Петрович  
ГРИГОРОВИЧ    – народний депутат України (за згодою) 
Лілія Степанівна  
ДЗЮБА     – письменник, академік Національної 
Іван Михайлович    академії наук України (за згодою) 
ДРАЧ     – письменник, голова Товариства зв'язків 
Іван Федорович    з українцями за межами України  
      “Україна – Світ” (за згодою) 
ЖУЛИНСЬКИЙ    – Радник Президента України, 
Микола Григорович   директор Інституту літератури 
      ім. Т. Г.Шевченка НАН України 
КИРИЛЕНКО    – народний депутат України (за згодою) 
В'ячеслав Анатолійович 
КОПИТЬКО    – керівник дослідницького напряму “Вчора” 
Олексій Вікторович   Міжнародного благодійного фонду 
      “Україна 3000” (за згодою) 
КРУЦИК     – виконуючий обов'язки заступника Голови 
Роман Миколайович   Українського інституту національної пам'яті, 
      голова Київської міської організації 
      товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ    – заступник директора Інституту історії 
Станіслав Владиславович  України НАН України 
ЛОЗИНСЬКИЙ Аскольд  – президент Світового конгресу українців 
      (Сполучені Штати Америки) (за згодою) 
ЛОЗИЦЬКИЙ    – директор Центрального державного архіву 
Володимир Сергійович   громадських об'єднань (за згодою) 
ЛУК'ЯНЕНКО    – народний депутат України (за згодою) 
Левко Григорович 
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МАРОЧКО     – провідний науковий співробітник 
Василь Іванович    Інституту історії України НАН України, 
      керівник Центру досліджень геноциду 
      українського народу 
МИЦИК     – викладач Національного університету 
Юрій Андрійович   “Києво-Могилянська академія” (за згодою) 
МОВЧАН     – науковий співробітник Інституту 
Ольга Миколаївна   історії України НАН України 
МОВЧАН     – голова Всеукраїнського товариства 
Павло Михайлович   “Просвіта” ім. Тараса Шевченка (за згодою) 
МОРГАН Вільямс   – дослідник Голодомору 1932–1933 років 
      в Україні (Сполучені Штати Америки) 
      (за згодою) 
НАЛИВАЙЧЕНКО   – перший заступник Голови Служби 
Валентин Олександрович  безпеки України – керівник 
      Антитерористичного центру при 
      Службі безпеки України 
НЕМИРЯ     – народний депутат України (за згодою) 
Григорій Михайлович  
ОГРИЗКО     – виконуючий обов'язки Міністра 
Володимир Станіславович  закордонних справ України 
ОЛІЙНИК     – академік Національної академії наук 
Борис Ілліч     України, голова Правління Українського 
      фонду культури (за згодою) 
ПАВЛИЧКО    – письменник, голова Української 
Дмитро Васильович   Всесвітньої Координаційної Ради 
ПАТОН     – президент Національної академії 
Борис Євгенович    наук України 
ПИРІГ     – головний науковий співробітник 
Руслан Якович    Інституту історії України НАН України 
РОМАНІВ     – президент Міжнародного координаційного 
Стефан Ількович    комітету для планування відзначення 75-ліття 
      Голодомору в Україні, голова Союзу 
      українських організацій Австралії (Австралія) 
      (за згодою) 
САВКІВ Михайло   – голова Українського конгресового комітету 
      Америки (Сполучені Штати Америки) 
      (за згодою) 
СЕМЕНЮК    – голова Проводу міжрегіонального 
Анна Богданівна    громадського об'єднання “Організація 
      патріотів України” (за згодою) 
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СЕРГІЙЧУК    – директор Центру українознавства 
Володимир Іванович   Київського національного університету  
      ім. Тараса Шевченка (за згодою) 
СИДОРУК     – позаштатний кореспондент газети 
Аркадій Федорович   “Україна молода” (за згодою)  
СКРИПНИК    – директор Інституту мистецтвознавства, 
Ганна Аркадіївна    фольклористики та етнології 
      ім. М. Т. Рильського НАН України, 
      академік Національної академії наук України, 
      голова Конгресу української інтелігенції 
СКУРАТОВСЬКИЙ   – Посол з особливих доручень Департаменту 
Михайло Васильович   культурного та гуманітарного співробітництва 
      Міністерства закордонних справ України 
      (за згодою)  
СМОЛІЙ     – директор Інституту історії України 
Валерій Андрійович   НАН України, академік Національної академії 
      наук України 
СУХОДОЛЬСЬКА   – виконавчий директор Асоціації 
Наталія Костянтинівна   дослідників голодоморів в Україні 
      (за згодою)  
СУШКО Орися    – голова Конгресу українців Канади (Канада) 
      (за згодою) 
СЯДРИСТИЙ    – мистецтвознавець (за згодою) 
Микола Сергійович 
ТАНЮК     – народний депутат України (за згодою) 
Лесь Степанович  
УДОВЕНКО    – народний депутат України (за згодою) 
Геннадій Йосипович  
УЛЯНИЧ     – член Асоціації дослідників голодоморів 
Володимир Романович   в Україні (за згодою) 
ФЕЛЬДМАН    – народний депутат України (за згодою) 
Олександр Борисович 
ХОРТЯНІ Ярослава   – президент Європейського конгресу  
      українців, голова Товариства української  
      культури в Угорщині (Угорська Республіка) 
      (за згодою) 
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ   – голова Київської міської державної  
Леонід Михайлович   адміністрації 
ЧОЛІЙ Євген    – заступник президента Світового конгресу  
      українців (Канада) (за згодою) 
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ШАПОВАЛ    – керівник центру історико-політичних 
Юрій Іванович    досліджень Інституту політичних і  
      етнонаціональних досліджень НАН України 
ЮХНОВСЬКИЙ    – виконуючий обов'язки Голови Українського 
Ігор Рафаїлович    інституту національної пам'яті 
ЮЩЕНКО     – народний депутат України (за згодою) 
Петро Андрійович  
ЯВОРІВСЬКИЙ    – народний депутат України (за згодою). 
Володимир Олександрович  

Глава Секретаріату Президента України   В. БАЛОГА  

Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами 
Голодомору 1932–1933 років в Україні 
від 28 березня 2007 року № 250/2007 

 З метою забезпечення належного вшанування пам'яті жертв геноциду 
Українського народу та на підтримку ініціатив Координаційної ради з підготовки 
заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні 
постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України розробити у місячний строк із залученням 
Координаційної ради з підготовки заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 
Голодомору 1932–1933 років в Україні та затвердити План заходів на 2007–
2008 роки у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
передбачивши в ньому, зокрема: 
заходи з роз'яснення положень Закону України “Про Голодомор 1932–1933 років 
в Україні”; 
забезпечення складання списків жертв Голодомору в Україні, формування 
Національної книги пам'яті та відповідних регіональних книг пам'яті, а також 
складання єдиного списку постраждалих від Голодомору; 
встановлення в населених пунктах України, жителі яких постраждали від 
Голодомору, відповідних пам'ятників та пам'ятних знаків; 
здійснення дальших заходів щодо спорудження у місті Києві пам'ятника 
визначному досліднику Голодомору 1932–1933 років в Україні Джеймсу Мейсу; 
здійснення додаткових заходів щодо визнання міжнародною спільнотою, зокрема 
Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй та Європейським 
Парламентом, Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом Українського 
народу; 
заходи зі сприяння українській громадськості за кордоном в організації та 
проведенні до 1 жовтня 2007 року в установленому порядку міжнародного 
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конкурсу на кращий проект пам'ятника жертвам Голодомору 1932–1933 років у 
місті Вашингтоні (Сполучені Штати Америки); 
вивчення питання щодо можливості встановлення в інших іноземних державах 
відповідних пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам Голодомору 1932–
1933 років в Україні; 
забезпечення співробітництва з Міжнародним координаційним комітетом 
Світового конгресу українців для планування відзначення 75-х роковин 
Голодомору в Україні; 
проведення у 2008 році в місті Києві Міжнародного форуму, присвяченого 75-м 
роковинам геноциду Українського народу; 
заснування грантів науковцям для дослідження Голодомору 1932–1933 років в 
Україні; 
забезпечення формування єдиного реєстру документів, матеріалів, пов'язаних із 
Голодомором 1932–1933 років в Україні, у тому числі здійснення заходів щодо 
повернення в установленому порядку в Україну відповідних документів з інших 
держав; 
проведення в населених пунктах України тематичних виступів творчих 
колективів, діячів культури та мистецтва; 
організацію та проведення закордонних турів творчих колективів з метою 
поширення правдивої інформації про трагедію Голодомору 1932–1933 років в 
Україні, організацію тематичних виставок у парламентах, урядових установах 
іноземних держав; 
організацію в населених пунктах України постійно діючих експозицій, виставок 
архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, які 
відображають події, пов'язані з геноцидом Українського народу, формування та 
оновлення відповідних музейних зібрань, зокрема в краєзнавчих музеях; 
створення художнього та документальних фільмів про події часів Голодомору 
1932–1933 років в Україні; 
проведення конкурсів на створення кращого твору літератури, твору 
образотворчого мистецтва, музичного твору на вшанування пам'яті жертв 
геноциду Українського народу; 
видання, перевидання та розповсюдження наукових, науково-популярних, 
художньо-публіцистичних праць, збірок документів та матеріалів про Голодомор 
1932–1933 років в Україні, а також здійснення заходів щодо перекладу та видання 
іноземними мовами окремих тематичних видань для розповсюдження їх за 
межами України; 
проведення у навчальних закладах і військових частинах тематичних уроків, 
лекцій про історичні події Голодомору 1932 – 1933 років в Україні; 
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вирішення в установленому порядку питання щодо поглибленого вивчення в 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах причин та наслідків Голодомору 
в Україні; 
організацію серед школярів, студентів та педагогічних працівників 
всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт “Голодомор 1932–1933 років. 
Україна пам'ятає”; 
започаткування та забезпечення проведення щорічної всеукраїнської акції 
“Колосок пам'яті” із покладання учнями загальноосвітніх навчальних закладів 
колосків пшениці до пам'ятників, меморіалів жертвам геноциду Українського 
народу; 
випуск в обіг поштової марки і конверта у зв'язку з 75-ми роковинами 
Голодомору 1932–1933 років в Україні та здійснення спецпогашення поштової 
марки. 
 2. Кабінету Міністрів України забезпечити завершення спорудження до 
1 жовтня 2008 року у місті Києві до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в 
Україні Меморіалу пам'яті жертв голодоморів в Україні, передбачене підпунктом 
3 пункту 2 статті 5 “Прикінцеві положення” Закону України “Про Голодомор 
1932–1933 років в Україні”. 
 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям: 
утворити у місячний строк відповідні координаційні ради, включивши до їх 
складу представників громадськості, для забезпечення організації та проведення 
заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
забезпечити розроблення за участю координаційних рад та затвердити відповідні 
плани заходів; 
сприяти громадським організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у 
їх діяльності з ушанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
проведення ними науково-пошукової та просвітницької діяльності; 
забезпечити за участю науковців, дослідників Голодомору в Україні, 
представників громадських організацій збирання свідчень очевидців Голодомору 
1932–1933 років в Україні; 
внести у тримісячний строк пропозиції щодо відзначення державними 
нагородами України громадян, які зробили вагомий внесок в дослідження 
Голодомору 1932–1933 років в Україні, донесення правди про трагедію до 
української та світової громадськості; 
створити до кінця 2007 року списки мешканців регіонів, що постраждали від 
Голодомору 1932–1933 років в Україні, вжити заходів щодо належного 
впорядкування місць поховань жертв геноциду Українського народу; 
вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам'ятників та 
пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення 
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Голодомору 1932–1933 років в Україні та політичних репресій, а також щодо 
перейменування в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, 
парків та скверів у населених пунктах України, назви яких пов'язані з такими 
особами. 
 4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України, 
Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України 
забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів у зв'язку з 
75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, а також виготовлення 
та розповсюдження інформаційної продукції, організацію циклів теле- та 
радіопередач з тематики Голодомору в Україні. 

Президент України   В. ЮЩЕНКО 

П О С Т А Н О В И 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Про створення галузевого державного архіву  
Служби зовнішньої розвідки  

від 31 січня 2007 р. № 71 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
 1. Створити галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки (далі – 
архів) для постійного зберігання документів і матеріалів, що утворюються в 
процесі оперативно-службової діяльності Служби зовнішньої розвідки. 
 2. Державному комітетові архівів і Службі зовнішньої розвідки у 
тримісячний строк розробити та затвердити положення про архів. 
 3. Службі зовнішньої розвідки вжити заходів до кадрового 
укомплектування архіву, а також забезпечити архів приміщеннями, 
технологічним обладнанням, матеріальними та фінансовими ресурсами за 
рахунок і у межах видатків, передбачених для Служби зовнішньої розвідки в 
Державному бюджеті України на 2007 рік (489-16). 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

Про внесення зміни у додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 лютого 2000 р. № 403 
від 21 березня 2007 р. № 518 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
 1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 
2000 р. № 403 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату 
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міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм 
територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх 
обслуговують” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 339; 2001 p., № 20, 
ст. 851; 2006 р., № 39, ст. 2621) у позиції “Державний комітет архівів” цифри “43” 
замінити цифрами “49”. 
 2. Державному комітету архівів забезпечити утримання додаткової 
чисельності працівників у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті 
України на 2007 рік на утримання апарату Комітету. 

Прем'єр-міністр України   В. ЯНУКОВИЧ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Про відзначення 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя 
від 10 січня 2007 р. № 2-р 

 1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 200-річчя 
від дня народження М. В. Гоголя у складі згідно з додатком. 
 Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни 
до його складу. 
 2. Організаційному комітетові забезпечити розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з підготовки та відзначення 
200-річчя від дня народження М. В. Гоголя. 

Прем'єр-міністр України   В. ЯНУКОВИЧ 

Додаток 
до розпорядження Кабінету 
Міністрів України 
від 10 січня 2007 р. N 2-р 

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та 
відзначення 200-річчя від дня народження 

М. В. Гоголя 

ТАБАЧНИК    - Віце-прем'єр-міністр України, 
Дмитро Володимирович  голова Оргкомітету 
БОГУЦЬКИЙ    - Міністр культури і туризму, 
Юрій Петрович    перший заступник голови Оргкомітету 
АСАДЧЕВ     - голова Полтавської облдержадміністрації, 
Валерій Михайлович   заступник голови Оргкомітету 
ЖУЛИНСЬКИЙ    - директор Інституту літератури 
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Микола Григорович   Національної академії наук, 
      заступник голови Оргкомітету 
БЕНЧ     - заступник Міністра культури і 
Ольга Григорівна    туризму, секретар Оргкомітету 

БЕЗГІН     - ректор Київського національного 
Олексій Ігорович    університету театру, кіно і телебачення 
      імені І. К. Карпенка- Карого 
ГІНЗБУРГ     - Голова Держкомархіву 
Ольга Петрівна 
ЄНКО     - директор Державного заповідника- 
Лідія Дмитрівна    музею М.В. Гоголя, с. Гоголеве 
      Шишацького району Полтавської області 
ЄРМАЧКОВ    - міністр культури і мистецтв 
Олександр Леонідович   Автономної Республіки Крим 
ЖУРАВСЬКИЙ    - заступник голови Київської 
Віталій Станіславович   міськдержадміністрації 
МУСІНА     - заступник Міністра економіки 
Людмила Абдрахманівна 
ОГРИЗКО     - перший заступник Міністра 
Володимир Станіславович  закордонних справ 
ОСТРОВЕРХИЙ    - голова Шишацької 
Микола Іванович    райдержадміністрації (Полтавська область) 
ПРУТНІК     - Голова Держкомтелерадіо 
Едуард Анатолійович 
РЕЗНИКОВИЧ    - художній керівник Національного 
Михайло Юрійович   академічного театру російської 
      драми імені Лесі Українки 
РИБАК     - заступник Міністра фінансів 
Сергій Олександрович 
САВЧЕНКО    - голова правління Національної 
Борис Іванович    спілки кінематографістів (за згодою) 
СВИЩЕВА    - керівник проекту “Сорочинський 
Світлана Іванівна    ярмарок” (за згодою) 
СТАНКОВИЧ    - голова Національної спілки 
Євген Федорович    композиторів (за згодою) 
СТУПКА     - художній керівник Національного 
Богдан Сильвестрович   академічного драматичного театру 
      імені Івана Франка 
ТАНЮК     - голова Національної спілки 
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Лесь Степанович    театральних діячів, народний 
      депутат України(за згодою) 
ТЕСЛЕНКО    - заступник Міністра освіти і науки 
Валентин Вікторович 

ЧЕБИКІН     - президент Академії мистецтв 
Андрій Володимирович  (за згодою) 
ЧЕПЕЛИК     - голова Національної спілки 
Володимир Андрійович  художників (за згодою) 
ЯВОРІВСЬКИЙ    - голова Національної спілки письменників, 
Володимир Олександрович  голова Комітету Верховної Ради України 
      з питань культури і духовності (за згодою) 
ЯРИНИЧ     - голова Миргородської 
Леонід Миколайович   райдержадміністрації (Полтавська область) 

Про підготовку та відзначення 600-річчя заснування м. Чернівців 
від 21 березня 2007 р. № 101-р 

 1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 600-річчя 
заснування м. Чернівців у складі згідно з додатком. 
 Дозволити голові Організаційного комітету вносити в разі потреби зміни до 
його складу. 
 2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 600-річчя заснування 
м. Чернівців, що додається. 
 3. Мінфіну, іншим центральним органам виконавчої влади та Чернівецькій 
облдержадміністрації разом з міською радою протягом 2007–2008 років вжити 
заходів щодо фінансового забезпечення підготовки та відзначення 600-річчя 
заснування міста. 
 4. Держкомтелерадіо забезпечити висвітлення у засобах масової інформації 
заходів, присвячених відзначенню 600-річчя заснування м. Чернівців. 

Прем'єр-міністр України   В. ЯНУКОВИЧ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 березня 2007 р. N 101-р 

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 
600-річчя заснування м. Чернівців 

 

У тому числі за рахунок У тому числі за рахунок Найменування заходу Відповідальні 
за виконання 

Строк 
вико- 
нання 
заходу, 
роки 

Орієн- 
товний 
обсяг 
фінан- 
сування 
на 2007- 
2008 
роки, 
тис. 
гривень 

Орієн- 
товний 
обсяг 
фінан- 
сування 
у 2007 
році, 
тис. 
гривень 

дер- 
жав- 
ного 
бюд- 
жету 

місце- 
вого 
бюд-
жету 

інших 
джерел 

Орієн- 
товний 
обсяг 
фінан- 
сування 
у 2008 
році, 
тис. 
гривень 

дер- 
жав- 
ного 
бюд- 
жету 

місце- 
вого 
бюд-
жету 

інших 
джерел 

Об'єкти культурної спадщини 
1. Ремонт і реставрація 
даху Семінарського 
корпусу та Семінарсь-
кої церкви, комплексу 
споруд резиденції 
Буковинського 
митрополита по вул. 
М. Коцюбин-ського, 2  

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 

міської ради 

2007 1760 1760 1760       

2. Ремонт і реставрація 
|приміщень Чернівець-
кого обласного 
українського музично-
драматичного театру 
імені О. Кобилянської 
 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

2007–
2008 

4640 1050 1050   3590 3590   
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|3. Ремонт приміщень 
обласної клінічної 
лікарні по 
вул. Головній, 137  

-"- -"- 5100 3000 3000   2100 |2100   

4. Ремонт приміщень 
поліклініки міського 
протитуберкульозного 
диспансеру по 
вул. Українській, 29, та 
стаціонарного корпусу 
по| вул. Максимовича, 
6 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

2007-
2008 

2500 1500 1500   1000 1000   

|5. Реставрація та добу-
дова лікувального кор-
пусу міської дитячої 
лікарні по вул. Буко-
винській, 4 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 

міської ради 

-"- 11208 2333 2333   8875 8875   

|6. Реставрація будівлі 
комунальної медичної 
установи "Міська 
поліклініка № 2" по 
вул. Л. Українки, 11 

-"- 2007 1665 1665 1665       

7. Реставрація |будівлі 
комунальної медичної 
установи "Міська 
поліклініка № 1" |по 
вул. Шкільній, 6 

-"- 2007- 
2008 

2500 800 800   1700 1700   

|8. Реставрація будівлі 
комунальної медичної 
установи "Міський 
клінічний пологовий 
будинок № 1" по 
вул. Головній, 129 

-"- |  -"- 2000 1000 1000   1000 1000   
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9. Реставрація будівлі 
обласної бібліотеки по 
вул. О.Кобилян- ської, 
47 

-"- 2007 1458 1458 1458       

10. Реставрація будівлі 
колишнього Палацу 
юстиції по 
вул. Грушевського, 1 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

обласна рада 

2007-
2008 

4300 800 800   3500 3500   

11. Ремонт римо-
католицького костьолу 
"Серце Ісуса" по 
вул. Т.Шевченка, 2   

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

-"- 4000 1500 500  1000 2500 1500  1000 

12. Відтворення 
|пам'ятного знаку 
Хреста Пієта на 
|Центральній площі    

-"- 2007 550 550 500  50     

13. Ремонт і 
реставрація приміщень 
лялькового театру по 
вул. Головній, 22 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 

міської ради 

2007-
2008 

1291 500 500   791 791   

14. Реставрація будівлі 
училища мистецтв 
імені Воробкевича по 
вул. Д.Загули, 3 

-"- 2007 930 930 930       

|15. Реставрація |примі-
щень Центрального 
палацу культури на 
Театральній площі, 5 

-"- -"- 1500 1500 1500       

16. Реставрація будівлі 
Органного залу по 
вул. Вірменській, 30 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

2007-
2008 

1900 950 950   950 950   
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17. Реставрація при-
міщень Чернівецького 
|обласного крає знав-
чого музею по 
вул. О. Кобилянської, 
28 

-"- -"- 1410 705 705   705 705   

18. Ремонт і 
реставрація будівель 
по вулицях Головній, 
119, Українській, |22, 
Доброго, 15, та 28 
Червня, 69  

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 

міської ради 

2007-
2008 

1640 1320 810 510  320 320   

|Разом   50352 23321 21761 510 1050 27031 26031  1000 
 
Заклади охорони здоров'я 
19. Реконструкція 
приміщень обласної 
психіатричної лікарні 
по вул. Мусоргського, 
2 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

2007 2200 2200 2200       

20. Реконструкція 
приміщень 
онкологічної лікарні з 
добудовою патолого-
анатомічного корпусу 
по вул. Червоно-
армійській, 242а  

-"- 2007-
2008 

5000 1000 1000   4000 4000   

|21. Реконструкція  
приміщень обласного 
ендокринологічного 
диспансеру по вул. 
Ю.Федьковича, 46, 48, 
50 і 54 

-"- 2007 1650 1650 1650       
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22. Реконструкція 
приміщень обласної  
станції переливання 
крові по вул. 
Українській, 36 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

2007 600 600 600       

|23. Реконструкція 
будівлі обласного 
будинку дитини по 
вул. Чапаєва, 2  

-"- -"- 450 450 450       

24. Реконструкція 
приміщень інфекцій-
ного корпусу обласної 
клінічної дитячої лі-
карні по вул. Руській, 
207а  

-"- 2007-
2008 

1900 500 500   1400 1400   

|25. Реконструкція 
|приміщень обласного 
медичного 
діагностичного центру 
по вул. Стасюка, 5а  

-"- -"- 1500 500 500   1000 1000   

Разом   13300 6900 6900   6400 6400   
| 
Заклади освіти, культури і спорту  
26. Реконструкція 
навчального корпусу 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича по 
вул. Кармелюка, 21 
 
 
 

виконком 
міської ради 

-"- 4350 2000  2000  2350  2350  
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27. Реконструкція  
приміщень третього та 
четвертого поверхів 
будинку по вул. 
Текстильників, 1, для 
розміщення обласного 
архіву 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 

2007 700 700 700       

28. Реконструкція 
приміщень 
Українського 
народного дому по 
вул. Ломоносова, 2 

-"- 2007-
2008 

1100 700 700   400 400   

29. Реконструкція 
стадіону “Буковина” 
по вул. О.Гузар, 1 

виконком 
міської ради 

-"- 5000 500 500   4500 4500   

30. Реконструкція 
тенісних кортів по  
вул. О. Кобилянської, 
47 

-"- 2007 750 750 750       

|31. Будівництво 
льодового катка по  
вул. Воробкевича  

-"- 2007-
2008 

2500 1250   1250 1250   1250 

|32. Будівництво 
Спортивного парку по 
вул. Руській, 286г   

-"- -"- 2350 1175   1175 1175   1175 

|33. Реконструкція 
приміщень спортивних 
клубів по вул. Руській, 
36, і вул. Чапаєва, 43 

-"- -"- 275 137  137  138  138  

34. Будівництво 
аквапарку по вул. 
Донбасівській 
 

-"- -"- 10000 5000   5000 5000   5000 
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35. Будівництво клубу 
в мікрорайоні Ленківці 

виконком 
міської ради 

2007-
2008 

4800 1000  1000  3800  3800  

Разом    31825 13212 1400 3637 8175 18613 400 10788 7425 
 
Об'єкти архітектури та житлово-комунального господарства 
36. Реконструкція 
архітектурно-історич-
ного ансамблю по вул. 
О. Кобилянської 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 

міської ради 

-"- 10000 6000 6000   4000 4000   

37. Реконструкція 
архітектурно-історич-
ного ансамблю площі 
на розі вулиць 
Турецької і 
Сагайдачного 

-"- -"- 4549 1499 1499   3050 1000  2050 

38. Реконструкція 
доріг центрально-істо-
ричної частини міста 

-"- -"- 6000 2000 2000   4000 4000   

39. Виконання ре став-
раційних робіт в 
історико- культурному 
заповіднику по вул. 
Зеленій  

-"- -"- 2000 500 500   1500 1500   

40. Будівництво 
тролейбусної лінії по 
вулицях Сагайдачного 
і Б.Хмельницького 

-"- 2008 3500     3500 3500   

41. Виконання 
ремонтно- реставра-
ційних робіт у 
будинках по вулицях 
історичної забудови 

Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 

міської ради 

2007-
2008 

7109 3940 3940   3169 3169   
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міста згідно з перелі-
ком, що узгоджується з 
Міністерством регіо-
нального розвитку та 
будівництва 
42. Реконструкція 
Соборної площі 

виконком 
міської ради 

-"- 7000 2000   2000 5000   5000 

43. Реконструкція 
архітектурного 
ансамблю Центральної 
площі 

-"- -"- 30000 5000   5000 25000   25000 

44. Реконструкція 
газорозподільної 
станції у с. Топорівці 
Новоселицького 
району 

-"- 2008 5559     5559   5559 

45. Будівництво 
відводу газопроводу 
від газорозподільної 
станції у с. Топорівці 
Новоселицького 
району до м. Чернівців 

-"- -"- 6554     6554   6554 

46. Переобладнання 
гуртожитку по вул. 
Чехова, 23, у житловий 
будинок 

-"- 2007-
2008 

3050 1000  1000  2050  2050  

47. Будівництво 
берегоукріплювальних 
споруд на лівому 
березі р. Прут біля 
мікрорайону Зенківці 
 
 

виконком 
міської ради 

2007-
2008 

4800 1000  1000  3800  3800  
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48. Реконструкція 
об'єктів комунального 
підприємства 
“Міжнародний 
аеропорт “Чернівці” 

-"- -"- 28000 20000  20000  8000  5000 3000 

Разом   118121 42939 13939 22000 7000 75182 17169 10850 47163 
 
49. Здійснення 
урочистих заходів 
(проведення засідань, 
концертів, конкурсів, 
виставок, фестивалів, 
презентацій і вечорів 

 
Чернівецька 
облдержадмі
ністрація 
виконком 
міської ради 

 
2008 

 
92 

     
92 

  
92 

 

Усього   213690 86372 44000 26147 16225 127318 50000 21730 |55588 



НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Про внесення змін до складу Ради директорів центральних державних 
архівних установ  

від 4 січня 2007 р. № 1 

На часткову зміну наказу Держкомархіву України № 80 від 11.06.2003 “Про 
положення і склад Ради директорів центральних державних архівних установах 
України” 

НАКАЗУЮ: 
1. Вивести зі складу Ради директорів центральних державних архівних 

установах України Кулініча Ю. Я. та Фролова О. С. 
2. Ввести до складу Ради директорів центральних державних архівних 

установах України: 
 Скрипку Л. В. - директора ЦДАМЛМ України 
 Цирюка О. М. - директора ДЕКС ЦДАУ України 

3. Назву “НДБ ЦДА” замінити на “ДНАБ, м. Київ”. 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови 

Держкомархіву К. Є. Новохатського. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Про участь державних архівів у відзначенні в 2007 р. 
Дня Соборності України 
від 4 січня 2007 р. № 2 

На виконання Указу Президента України від 27 грудня 2006 р. № 1132 
“Про відзначення у 2007 році Дня Соборності України” та доручення Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 54143/505/1-06 наказую: 

1. Доручити Виставковому центру Держкомархіву та центральних 
державних архівів (Кулініч Ю. Я.) підготувати до 22.01.2007 документальну 
експозицію до 88-річниці проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР для 
розміщення її в фойє Головного корпусу споруд ЦДАУ. 

2. Зобов'язати відділ інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) 

- підготувати до 21.01.2007 он-лайновий варіант виставки для веб-порталу 
Держкомархіву; 

- опублікувати електронну версію каталога згаданої виставки у вигляді 
компакт-диска з можливим його тиражуванням для дипломатичних 
представництв України за кордоном. 
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3. Доручити відділу міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) з'ясувати питання щодо 
можливості надання МЗС комплекту згаданого електронного видання для 
розповсюдження серед дипломатичних представництв України за кордоном. 

4. Рекомендувати директорам державних архівів областей відкрити в 
обласних центрах документальні виставки до 88-ої річниці проголошення Акта 
Злуки УНР та ЗУНР. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.). 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 16 січня 2007 р. “Про стан 
організації діловодства й архівної справи та нормативно-методичне 
забезпечення експертизи цінності документів у центральних органах 
державної влади, інших центральних органах і установах – джерелах 

комплектування ЦДАВО України” 
від 17 січня 2007 р. № 6 

1. Оголосити рішення колегії Держкомархіву України від 16 січня 2007 р. 
“Про стан організації діловодства й архівної справи та нормативно-методичне 
забезпечення експертизи цінності документів у центральних органах державної 
влади, інших центральних органах і установах – джерелах комплектування 
ЦДАВО України (додається). 

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

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 16 січня 2007 р. 
Про стан організації діловодства й архівної справи та нормативно-методичне 

забезпечення експертизи цінності документів у центральних органах 
державної влади, інших центральних органах і установах – джерелах 

комплектування ЦДАВО України 

Колегія, заслухавши та обговоривши доповідь директора Центрального 
державного архіву вищих органів влади і управління (ЦДАВО) України 
Маковської Н. В. та інформацію начальника управління формування та зберігання 
НАФ Держкомархіву Сельченкової С. В., відзначає, що на виконання рішення 
колегії Держкомархіву від 21 жовтня 2005 р. “Про стан нормативно-методичного 
забезпечення експертизи цінності документів” на підставі анкетування, облікових 



 41

даних та матеріалів перевірок було проведено аналіз стану організації діловодства 
й архівної справи та нормативно-методичного забезпечення експертизи цінності 
документів у центральних органах державної влади, інших центральних органах і 
установах – джерелах комплектування ЦДАВО України (46 установ). 

Зазначені установи організують діловодство на підставі індивідуальних 
інструкцій з діловодства, що розроблені відповідно до Примірної інструкції з 
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. 
№ 1153 (далі – Примірна інструкція з діловодства). Номенклатури справ, 
погоджені з ЕПК ЦДАВО України, мають 80% установ. Положення про ЕК 
розробили 76 % установ. Майже 90 % установ вчасно, без порушення граничних 
строків зберігання в архівному підрозділі (архіві), передали свої документи на 
постійне зберігання до ЦДАВО України. Більшість установ проводять цільові 
перевіряння стану діловодства й архівної справи у підвідомчих установах, 
зазначені питання відбиваються також у довідках про результати комплексних 
перевірянь діяльності підвідомчих установ. Протягом 2002–2006 років 64 % 
установ провели семінари з підвищення кваліфікації працівників діловодних та 
архівних служб для підвідомчих установ. 
 Разом з тим проведений аналіз стану організації діловодства й архівної 
справи в установах – джерелах комплектування ЦДАВО України свідчить, що 
існують суттєві проблеми і невирішені питання. 

Так, за останні роки значно збільшився обсяг документообігу в органах 
державної влади, що спричинило завантаженість працівників служб діловодства 
технічними роботами з опрацювання документації. Служби діловодства не мають 
необхідної кількості штатних працівників для забезпечення оперативної роботи з 
документами, а також здійснення методичної допомоги з удосконалення 
документаційного обслуговування та розроблення нормативних та методичних 
документів з питань діловодства. Це зумовлено; з одного боку, тим, що 
скорочення штатної чисельності в установах здійснюється часто за рахунок 
кількості працівників діловодних служб, з іншого боку, – відсутністю в країні 
нормативів часу на роботи з діловодного обслуговування, що дозволяють 
визначити необхідну штатну чисельність працівників служб діловодства. 

Не завжди структура побудови діловодних служб установ є раціональною, 
зокрема не передбачаються підрозділи з удосконалення роботи з документами та 
впровадження новітніх технологій тощо. У службах діловодства бракує 
працівників зі спеціальною освітою (документознавців, діловодів, архівістів, 
спеціалістів з інформаційних технологій). Майже в половині установ не 
призначені відповідальні особи за організацію діловодства в структурних 
підрозділах. 

Повільно впроваджуються системи автоматизації діловодства та системи 
електронного документообігу. 
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Як свідчать матеріали перевірок, оформлення документів та виготовлення 
бланків документів у більшості установ здійснюється з порушенням вимог 
Примірної інструкції з діловодства та ДСТУ 4163 – 2003. В установах 
нераціонально організовано проходження документів, що часто спричинює 
невиконання документів в установлені строки. 

Не всі установи мають номенклатури справ. Не на достатньому рівні 
проводиться експертиза цінності документів в структурних підрозділах установ. 
У більшості установ ЕК існують формально, немає положень про них. 

Не завжди в установах створені належні умови для збереженості документів 
(архівосховища розташовані у напівпідвальних та цокольних приміщеннях, не 
забезпечені відповідним технічним та протипожежним обладнанням). Лише 30 % 
установ виділили приміщення для зберігання архівних документів на робочих 
поверхах, лише 56 % установ мають окремі кімнати для роботи з архівними 
документами. Понад встановлені строки в архівних підрозділах зберігаються 9546 
справ постійного зберігання. 
 Методичне забезпечення експертизи цінності і контроль за станом 
діловодства й архівної справи у підвідомчих установах здійснюється не на 
належному рівні. Лише 26 % установ мають інструкції з діловодства, які 
розроблені для підвідомчої системи установ. Майже не розробляються табелі 
форм документів, альбоми уніфікованих форм документів та інші нормативні 
документи, що закріплюють систему діловодства в центральних органах і 
установах, а також у підвідомчих ним установах. 

Не розробляються типові і примірні номенклатури справ для однорідних 
підвідомчих установ та відомчі (галузеві) переліки документів зі строками 
зберігання. Так, за останні 15 років на погодження ЦЕПК Держкомархіву 
надійшла тільки одна примірна номенклатура справ, лише 8 установ мають 
відомчі (галузеві) переліки документів зі строками зберігання (серед них 4 – 
розроблені державними галузевими архівами). Більшість відомчих (галузевих) 
переліків, розроблено в 1960–1980-ті роки, тому вони вже не відображають 
складу документів та процесів документування в сучасних умовах. Відсутність 
відомчих (галузевих) переліків ускладнює проведення експертизи цінності 
специфічної відомчої документації, що може спричинити її втрату. 

Є випадки, коли строки зберігання деяких видів галузевої документації в 
законодавчих і нормативно-правових актах, інших інформаційно-методичних 
документах визначаються без погодження з Держкомархівом. 

За останні п'ять років зменшилася кількість корпоративних семінарів, нарад 
з підвищення кваліфікації працівників діловодних та архівних служб. 

Проте, результати аналізу стану організації діловодства й архівної справи та 
нормативно-методичного забезпечення експертизи цінності документів у 
центральних органах державної влади, інших центральних органах і установах – 
джерелах комплектування ЦДАВО України не є репрезентативними, оскільки 
аналіз здійснено в основному на підставі анкетних даних лише частини установ. 
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ЦДАВО України також недостатньо здійснює контроль за станом 
діловодства та архівної справи в установах – джерелах комплектування. 
 Колегія вирішує: 
 1. Керівництву Держкомархіву: 

- порушити питання перед Міністерством праці та соціальної політики 
України щодо підготовки міжгалузевих нормативів часу на роботи з діловодного 
обслуговування. 

Строк – І квартал 2007 року; 
- подати аналітичну довідку Кабінету Міністрів України про стан 

діловодства й архівної справи та нормативно-методичне забезпечення експертизи 
цінності документів у центральних органах державної влади, інших центральних 
органах і установах – джерелах комплектування ЦДАВО. 

Строк – до 1 листопада 2007 року. 
2. ЦДАВО України (Маковська Н. В., Савлук С. А.): 
- подати Держкомархіву додаткову інформацію про стан діловодства й 

архівної справи у центральних органах державної влади, інших центральних 
органах і установах – джерелах комплектування ЦДАВО для підготовки 
аналітичної довідки Кабінету Міністрів України. 

Строк – до 1 вересня 2007 року; 
- провести нараду-семінар для керівників діловодних та архівних служб 

органів державної влади за участю представників Держкомархіву. 
Строк – жовтень 2007 року; 

- організувати фронтальні комплексні перевіряння стану діловодства й 
архівної справи у центральних органах державної влади, інших центральних 
органах і установах – джерелах комплектування ЦДАВО України. 

Строк – до 1 липня 2008 року. 
3. УНДІАСД (Матяш І. Б.), ДЦЗД (Терещук Л. В.) 
- надати пропозиції про видання методичних посібників з діловодства й 

архівної справи з метою їх поширення архівним установам, іншим 
підприємствам, установам, організаціям. 

Строк – до 1 березня 2007 року. 
4. Управлінню формування та зберігання документів НАФ Держкомархіву 

(Сельченкова С. В., Кузнєцова М. І.) разом з УНДІАСД (Матяш І. Б.) взяти участь 
у комплексних перевіряннях стану діловодства й архівної справи у центральних 
органах державної влади, інших центральних органах і установах – джерелах 
комплектування ЦДАВО України. 

Голова колегії, 
Голова Державного 
комітету архівів України   О. П. Гінзбург 
Секретар колегії    Л. Є. Медведська 
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Про участь державних архівів у вшануванні пам'яті героїв Крут 
від 19 січня 2007 р. № 10 

На виконання Указу Президента України від 15 січня 2007р. № 15 “Про 
вшанування пам’яті героїв Крут” та доручення Кабінету Міністрів України 
від 17 січня 2007 р. № 1768/2/1-07 наказую: 

1. Зобов’язати директорів ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДКФФА 
ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.), Наукову архівну бібліотеку ЦДАУ 
(Порохнюк Г. В.) провести виявлення документів та друкованих видань, 
присвячених вшануванню пам'яті юнаків, які героїчно загинули у бою під 
Крутами 29 січня 1918 року. 

2. Доручити Виставковому центру Держкомархіву та центральних 
державних архівів (Кулініч Ю. Я.) підготувати до 25.01.2007 книжково-
документальну експозицію до 89-річниці героїчної загибелі юнаків у бою під 
Крутами для розміщення її в Головному корпусі споруд ЦДАУ. 

3. Зобов'язати відділ інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) 

- підготувати до 29.01.2007 он-лайновий варіант виставки для веб-порталу 
Держкомархіву. 

4. Рекомендувати директорам державних архівів областей відкрити в 
обласних центрах документальні виставки до 89-річниці героїчної загибелі 
юнаків у бою під Крутами. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.). 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

Про організацію виконання Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення протидії 

незаконному обігу архівних документів” 
від 23 січня 2007 р. № 11 

На виконання п. З Прикінцевих положень Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному 
обігу архівних документів” та доручення Кабінету Міністрів України від 15 січня 
2007 р. № 564/1/1-07 

НАКАЗУЮ: 
1. Управлінню організаційно-правового та фінансового забезпечення 

Держкомархіву (Прись Т. П.): 
- підготувати до 24 січня 2007 року план-графік розроблення та приведення 

актів Кабінету Міністрів України та Держкомархіву, а також методичних 
документів у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних 
документів”; 
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- підготувати до 5 лютого 2007 року для подання Мін'юсту пропозиції щодо 
розроблення та приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до 
цього Закону; 

- подати до 10 травня 2007 року інформацію Кабінету Міністрів України 
щодо перегляду і скасування своїх нормативно-правових актів, що суперечать 
цьому Закону. 

2. Структурним підрозділам Держкомархіву згідно з планом-графіком 
розробити та подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів 
Кабінету Міністрів України та Держкомархіву у відповідність до зазначеного 
Закону. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Держкомархіву К. Є. Новохатського. 

В. о. Голови Державного комітету   Г. В. Боряк 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік 
від 2 лютого 2007 р. № 12/110 

Відповідно до Закону України від 19 грудня 2006 р. № 489-V “Про 
Державний бюджет України на 2007 рік” та наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2002 р. № 1098 “Про паспорти бюджетних програм”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21 січня 2003 р. за № 47/7368 (зі змінами), 

НАКАЗУЄМО: 

затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Державного комітету 
архівів України за КПКВК 6111010, 6111020, 6111030, 6111040, 6112010, що 
додаються. 

Виконуючий обов’язки 
Голови Державного комітету 
архівів України 

Перший заступник Міністра 
фінансів України 

Г. В. Боряк В. А. Копилов
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

і Міністерства фінансів України 
від 02.02.2007 № 12/110 

Паспорт 
бюджетної програми па 2007 рік 

1. 6110000 Державний комітет архівів України  
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України      
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)  
3. 6111010         0133  Керівництво та управління у сфері архівної справи 
 (КПКВК ДБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)      

4. Обсяг бюджетного призначення - 2 420,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

2 420,3 тис. гривень та із спеціального фонду -                                                       тис.гривень. 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: 

Указ Президента України від 22 березня 2000 № 486/200 “Про Положення про Державний комітет архівів України”. 

6. Мета бюджетної програми: 
Основною метою виконання бюджетної програми є: координація діяльності та здійснення контролю у 
сфері архівної справи. 

7. Напрями діяльності: тис.гривень   

 № з/п 
 

Напрями діяльності 
 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Разом   

 1 Планування розвитку архівної справи, організація  
виконання планів і цільових програм. 

680,0  680,0   

 2 Координація діяльності та здійснення контролю у сфері  
діяльності державних архівних установ. 

570,0  570,0   

 
 

3 
 

Розроблення норматинно-методичної бази, публікація методичних 
посібників та періодичних видань з архівної справи. 
 

1 170,3 
 

 
 

1 170,3 
 

 
 

 

8. Категорії економічної класифікації видатків: 

КЕКВ Назва згідно з економічною класифікацією видатків   

1110 Оплата праці працівників бюджетних установ  

1120 Нарахування на заробітну плату  

1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки  

1140 Видатки на відрядження  

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  

9.        Категорії класифікації кредитування  
ККК Назва згідно з класифікацією кредитування 

Розподіл видатків у розрізі територій: 

Код 
 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

01 Автономна Республіка Крим 

 
 
10. 
 
 
 
 
 02 Вінницька область 
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03 Волинська область 
04 Дніпропетровська область     
05 Донецька область 
06 Житомирська область 
07 Закарпатська область 
08 Запорізька область 
09 Івано-Франківська область     
10 Київська область 
11 Кіровоградська область     
12 Луганська область 
13 Львівська область 
14 Миколаївська область 
15 Одеська область 
16 Полтавська область 
17 Рівненська область 
18 Сумська область 
19 Тернопільська область     
20 Харківська область 
21 Херсонська область 
22 Хмельницька область 
23 Черкаська область 
24 Чернівецька область 
25 Чернігівська область 
26 Місто Київ 
27 Місто Севастополь 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  

Код цільової 
програми 

Назва цільової програми 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

 

 
12. 
 

№ 
з/п 

Показники 
 

Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

 
1 затрат  
1 
 

Кількість штатних 
одиниць 
 

од. 
 

Структура 
Держкомархіву,  
затверджена 
Кабінетом  
Міністрів України

43,0 
 

43,0 
 

2 Загальна орендована 
площа приміщень 

тис. кв. 
м.  

Договір оренди. 551,5 
 

551,5 
 

3 
 

Кількість відряджень од. 
 

План роботи на 2006 рік 12,0 12,0 

2 продукту 

1  
 

Кількість 
розглянутих 
звернень, заяв, скарг 
громадян України 

шт. 
 

Книга обліку вхідної 
кореспонденції. 

1300,0 1300,0 
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2 
 

Отримано та 
опрацьовано 
кореспонденції 
(доручень, листів) 

шт.. 
 

Книга обліку вхідної 
кореспонденції 

2670,0 2670,0 

3 
 

Кількість 
законопроектів 
винесених на розгляд
Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів 
України 

шт. 
 

Планово-звітна 
документація 

8,0 8,0 

4 
 

Кількість виданих 
наказів з основної 
діяльності 

шт..  Книга реєстрації 
наказів. 

180,0 180,0 

5 
 

Кількість 
відвідувачів веб-
сайту Держкомархіву 
за рік 

тис.чол 
 

Планово-звітна 
документація. 

600,0 600,0 

6 
 

Кількість проведених 
перевірок 
підвідомчих 
організацій 

шт.  
 

План роботи на 
2007 рік. 

7,0 7,0 

3 ефективності  

1  
 

Кількість опрацьова 
ної кореспонденції 
на 1 штатну одиницю

од.  
 

Планово-звітна 
документація. 

62,0  

2 
 

Кількість 
розглянутих 
звернень,заяв, скарг 
громадян України на 
1 штатну одиницю 

шт.  
 

Планово-звітна 
документація. 

30,2  

4 якості  

1 
 

Відсоток вчасно 
виконаних доручень 
до їх загальної 
кількості 

відс.  
 

Планово-звітна 
документація. 

100,0  

2 
 

Усунено порушень за 
результатими 
перевірок 

відс. Звітна документація. 100,0  

Заступник Міністра (керівника установи)/ 
керівник фінансової служби  

Державного комітету архівів України                                                                            Г. В. Боряк 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                           (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

Погоджено: 
Заступник Міністра                                        ________________________                                 С. О. Рибак             . 
                                                                                                                              (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

і Міністерства фінансів України 
від 02.02.2007 № 12/110 

Паспорт 
бюджетної програми па 2007 рік 

1. 6110000 Державний комітет архівів України  
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України      
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)  
3. 6111020         0150  Прикладні розробки у сфері архівної справи 
 (КПКВК ДБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)      

4. Обсяг бюджетного призначення - 880,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  

854,1 тис. гривень та із спеціального фонду - 26 тис.гривень. 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: 

Підставою для реалізації програми є постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 311 Про створення Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

6. Мета бюджетної програми: 
Здійснення науково-дослідних робіт спрямованих на забезпечення розроблення пріорітетних основ документознавства, 
дослідження фізико-хімічних  і біологічних умов збереження документів НАФ. 

7. Напрями діяльності: 
тис.гривень   

 № з/п 
 

Напрями діяльності 
 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Разом   

 1 Прикладні наукові розробки з пріоритетних напрямів розвитку 
архівної справи та документознавства 

854,1 26,0 880,1   

8. Категорії економічної класифікації видатків: 

КЕКВ Назва згідно з економічною класифікацією видатків   

1171 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

9.        Категорії класифікації кредитування  
ККК Назва згідно з класифікацією кредитування 

Розподіл видатків у розрізі територій: 

Код 
 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

01 Автономна Республіка Крим 
02 Вінницька область 
03 Волинська область 
04 Дніпропетровська область     
05 Донецька область 
06 Житомирська область 
07 Закарпатська область 
08 Запорізька область 
09 Івано-Франківська область     
10 Київська область 
11 Кіровоградська область     
12 Луганська область 
13 Львівська область 

 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Миколаївська область 
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15 Одеська область 
16 Полтавська область 
17 Рівненська область 
18 Сумська область 
19 Тернопільська область     
20 Харківська область 
21 Херсонська область 
22 Хмельницька область 
23 Черкаська область 
24 Чернівецька область 
25 Чернігівська область 
26 Місто Київ 
27 Місто Севастополь 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  

Код цільової 
програми 

Назва цільової програми 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

 

 
12. 
 

№ 
з/п 

Показники 
 

Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

1 затрат  
1 
 

Кількість установ 
 

од. 
 

Положення про УНДІАС 1,0 
 

 
 

1,0 
 

2 Кількість штатних 
одиниць 

од.  Затверджений штатний 
розписи

38,0  38,0 

2 продукту   
1 
 

Кількість одиниць 
друкованих робіт 

од. 
 

Планово-звітна 
документація. 
 

15,0 
 

 
 

15,0 

2 
 

Кількість 
захищених 
кандидатських 
дисертацій 
 

од. 
 

Планово-звітна 
документація. 
 

10,0 
 

 10,0 
 
 

3 
 

Кількість 
проведених 
наукових семінарів 
і конференцій 
 

од. 
 

Планово-звітна 
документація. 
 

2,0 
 

 2,0 
 
 

3 ефективності   
1  Вартість виконання 

1 наукової роботи 
тис.грн. 
 

Планово-звітна 
документація 

27,3  
 

 
 

2 
 

Середня вартість 
навчання 1 слухача 

тис.грн. 
 

Планово-звітна 
документація 

2,8 
 

 
 

 
 

3 
 

Вартість видання 1 
найменування 
друкованої 
продукції 

тис.грн. 
 

Планово-звітна 
документація 

3,0 
 

 
 

 
 



 51

4 якості   
1 
 

Відсоток 
використання 
результатів 
наукових розробок 
у роботі органів 
виконавчої влади 

відс. 
 

Планово-звітна 
документація  
 

100,0 
 

 
 

 
 

Заступник Міністра (керівника установи)/ 
керівник фінансової служби  

Державного комітету архівів України                                                                            О. П. Гінзбург 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                           (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

Погоджено: 
Заступник Міністра                                        ________________________                                 С. О. Рибак             . 
                                                                                                                              (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

і Міністерства фінансів України 
від 02.02.2007 № 12/110 

Паспорт 
бюджетної програми па 2007 рік 

1. 6110000 Державний комітет архівів України  
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України      
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)  
3. 6111030         0133  Архівна справа 
 (КПКВК ДБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)      

4. Обсяг бюджетного призначення - 28 425,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

27 156,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 1 269,5 тис.гривень. 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: 

Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”. 
6. Мета бюджетної програми: 

Забезпечення якісного формування складу документів НАФ, умов фізичної збереженості документів та використання інформації 
архівних документів 

7. Напрями діяльності: тис.гривень   

 № з/п 
 

Напрями діяльності 
 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Разом   

 1 Зберігання документів Національного архівного фонду. 25 981,9 1 208,9 27 190,8   

 2 Поповнення документів НАФ. 
 

996,6  996,6   
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3 
 

Використання інформації документів НАФ 177,9 
 

60,6 
 

238,5 
 

 
 

 

8. Категорії економічної класифікації видатків: 

КЕКВ Назва згідно з економічною класифікацією видатків   

1110 Оплата праці працівників бюджетних установ  

1120 Нарахування на заробітну плату  

1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки  

1140 Видатки на відрядження  

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  

2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   

2130 Капітальний ремонт  

2300 Придбання землі і нематеріальнх активів  

9.        Категорії класифікації кредитування  
ККК Назва згідно з класифікацією кредитування 

Розподіл видатків у розрізі територій: 

Код 
 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

01 Автономна Республіка Крим 
02 Вінницька область 
03 Волинська область 
04 Дніпропетровська область     
05 Донецька область 
06 Житомирська область 
07 Закарпатська область 
08 Запорізька область 
09 Івано-Франківська область     
10 Київська область 
11 Кіровоградська область     
12 Луганська область 
13 Львівська область 
14 Миколаївська область 
15 Одеська область 
16 Полтавська область 
17 Рівненська область 
18 Сумська область 
19 Тернопільська область     
20 Харківська область 
21 Херсонська область 
22 Хмельницька область 
23 Черкаська область 
24 Чернівецька область 
25 Чернігівська область 
26 Місто Київ 
27 Місто Севастополь 

 
 
10. 
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Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  

Код цільової 
програми 

Назва цільової програми 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

 

 
12. 
 

№ 
з/п 

Показники 
 

Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

 
1 затрат  
1 
 

Кількість установ 
 

од. 
 

Щоквартальні форми 
статистичної звітності 

12,0 
 

12,0 
 

2 Штатна 
чисельність 
працівників 

од. Затверджені штатні розписи. 631,0 
 

631,0 
 

3 
 

Кількість 
документів НАФ у 
центральних 
архівних установах

тис.од. 
 

Паспорти архівних установ 5 838,4,0            202,0 6 040,4 

4 Обсяг страхового 
фонду 

тис. од. Планово-звітна документація 650,6 650,6 

2 продукту 

1  
 

Кількість 
документів 
Національного 
архівного фонду 
прийнятого на 
державне 
зберігання 

тис.од. 
 

Планово-звітна документація 
архівних установ, затверджена 
наказом Держкомархіву від 
31.08.2001 № 65. 

30,2 30,2 

2 
 

Кількість 
відреставрованих 
аркушів 
документів з 
паперовою 
основою 

тис.арк. 
 

Планово-звітна документація 
архівних установ, затверджена 
наказом Держкомархіву від 
31.08.2001 № 65 

194,2 194,2 

3 
 

Кількість 
документів на які 
створено 
страховий фонд 

тис.од. 
 

Планово-звітна документація 
архівних установ, затверджена 
наказом Держкомархіву від 
31.08.2001 № 65 

3,3 3,3 

4 
 

Кількість 
виконаних 
тематичних та 
соціально-
правових запитів 

од.  Планово-звітна документація 
архівних установ, затверджена 
наказом Держкомархіву від 
31.08.2001 № 65. 

3,1                  0,5 3,6 

5 
 

Кількість 
користувачів 
архівними 
документами у 
читальних залах 

чол  
 

Планово-звітна документація. 7,0 7,0 
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6 
 

Кількість 
впорядкованих 
архівних 
документів 
 

тис.од.  
 

Планово-звітна документація 
архівних установ, затверджена 
наказом Держкомархіву від 
31.08.2001 № 65 

                          8,0 8,0 

3 ефективності  

1  
 

Середні витрати на 
одиницю 
зберігання 
документів НАФ 

грн.  
 

Форма звітності № 2, № 4. 4,3                   4,2  

2 
 

Кількість 
розглянутих 
звернень,заяв, 
скарг громадян 
України на 1 

грн.  
 

Форма звітності № 2, № 4. 3,1  

3 Середні витрати на 
створення копії 
стахового фонду 
архівних 
документів 

грн.. Форма звітності № 2, № 4 34,0  

4 Середні витрати на 
обслуговування 1 
відвідувача 
читального залу 

грн.. Прейскурант цін на роботи і 
послуги затверджений наказом 
Держкомархіву від 19.01.2004 № 9

17,0  

5 Середні витрати на 
виконання 1 
тематичного 
запиту 

грн.. Прейскурант цін на роботи і 
послуги затверджений наказом 
Держкомархіву від 19.01.2004 № 9

19,0              120,0  

6 Середні витрати на 
впорядкування 1 
архівного 
докумнту 

грн.. Прейскурант цін на роботи і 
послуги затверджений наказом 
Держкомархіву від 19.01.2004 № 9

                     45,0  

7 Середні витрати на 
прийняття 1 
документу на 
державне 
зберігання 

грн.. Форма звітності № 2, № 4 33,0  

4 якості  

1 
 

Збільшення 
документів НАФ 
на які створено 
страховий фонд 

відс.  
 

Кошторис видатків за програмою 
на 2007 рік. 

0,5  

Заступник Міністра (керівника установи)/ 
керівник фінансової служби  

Державного комітету архівів України                                                                            О. П. Гінзбург 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                           (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

Погоджено: 
Заступник Міністра                                        ________________________                                 С. О. Рибак             . 
                                                                                                                              (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

і Міністерства фінансів України 
від 02.02.2007 № 12/110 

Паспорт 
бюджетної програми па 2007 рік 

1. 6110000 Державний комітет архівів України  
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України      
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)  
3. 6111040         0829  Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 
 (КПКВК ДБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)      

4. Обсяг бюджетного призначення – 5 399,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

5 399,4 тис. гривень та із спеціального фонду -                                                       тис.гривень. 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.00 № 1867 “Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування 
поховань жертв війни та політичних репресій” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.04 №1523 “Деякі питання щодо виконання Комплексної програми пошуку і 
впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій” 

6. Мета бюджетної програми: 
Забезпечення здійснення пошуку та ведення державного обліку всіх невідомих поховань жертв війни та політичних репресій, їх 
належного впорядкування, збереження та утримання, а також поховання останків осіб, знайдених під час пошукових робіт. 

7. Напрями діяльності: тис.гривень   

 № з/п 
 

Напрями діяльності 
 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Разом   

 1 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2006 році 
за надані послуги щодо державного обліку поховань жертв війни та 
політичних репресій 

90,0  90,0   

 2 Державний облік поховань жертв війни та політичних репресій. 
 

60,0  60,0   

 
 

3 
 

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2006 році 
за надані послуги з пошуку і впорядкування поховань жертв війни 

165,8 
 

 
 

165,8 
 

 
 

 

 4 Пошук і впорядкування поховань жертв війни 1 333,6  1 333,6
 5 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2006 році 

за надані послуги з пошуку і впорядкуванню поховань жертв 
політичних репресій 

221,7  221,7   

 6 Пошук і впорядкування жертв політичних репресій 2 028,3  2 028,3   

 14 Виконання міжнародних договорів України 1500,0  1500,0   

8. Категорії економічної класифікації видатків: 

КЕКВ Назва згідно з економічною класифікацією видатків   

1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  

9.        Категорії класифікації кредитування  
ККК Назва згідно з класифікацією кредитування  

 
10. Розподіл видатків у розрізі територій: 
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Код 
 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

01 Автономна Республіка Крим 
02 Вінницька область 
03 Волинська область 
04 Дніпропетровська область     
05 Донецька область 
06 Житомирська область 
07 Закарпатська область 
08 Запорізька область 
09 Івано-Франківська область     
10 Київська область 
11 Кіровоградська область     
12 Луганська область 
13 Львівська область 
14 Миколаївська область 
15 Одеська область 
16 Полтавська область 
17 Рівненська область 
18 Сумська область 
19 Тернопільська область     
20 Харківська область 
21 Херсонська область 
22 Хмельницька область 
23 Черкаська область 
24 Чернівецька область 
25 Чернігівська область 
26 Місто Київ 
27 Місто Севастополь 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  

Код цільової 
програми 

Назва цільової програми 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

108 Комплексна програма пошуку і впорядкування поховань 
жертв війни та політичних репресій 

5 399,4  5 399,4 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

 

 
 
 
12. 
 

№ 
з/п 

Показники 
 

Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

 
1 продукту  
1 
 

Кількість 
розшуканих та 
упорядкованих 
поховань 
 

од. 
 

План здійснення заходів 968,0 
 

968,0 
 

2 ефективності 

1  
 

Середні витрати на 
пошук і 
впорядкування 1 
поховання 

грн. 
 

Розрахунок установи. 5 084,6  
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3 якості  

1  
 

Відсоток 
розшуканих та 
упорядкованих 
поховань відносно 
знайдених 

відс.  
 

Розрахунок установи. 100,0  

Заступник Міністра (керівника установи)/ 
керівник фінансової служби  

Державного комітету архівів України                                                                            О. П. Гінзбург 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                           (підпис)                             (прізвище та ініціали) 

Погоджено: 
Заступник Міністра  
 Заступник директора департаменту                                      _____________________                               Н. М. Мельник             .
                                                                                                                              (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

і Міністерства фінансів України 
від 02.02.2007 № 12/110 

Паспорт 
бюджетної програми па 2007 рік 

1. 6110000 Державний комітет архівів України  
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України      
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)  
3. 6112010       0829  Керівництво та управління у сфері архівної справи 
 (КПКВК ДБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)      

4. Обсяг бюджетного призначення - 2 400,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

2 400,0 тис. гривень та із спеціального фонду -                                                       тис.гривень. 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: 

Указ Президента України від 22.07.2005 № 1087 “Про додаткові заходи щодо увічнення пам’яті жертв політичних репресій та 
голодоморів в Україні”. 
Указ Президента України від 04.11.2005 № 1544 “Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в Україні” 
Закон України від 28.11.2006 №376-V “Про голодомор 1932–1933 років в Україні”, 
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 764 “Про утворення Українського інституту національної пам’яті”, 
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 927 “Про затвердження Положення про Український інститут 
національної пам’яті” 

6. Мета бюджетної програми: 
Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті 
Українського народу 
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7. Напрями діяльності: тис.гривень   

 № з/п 
 

Напрями діяльності 
 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Разом   

 1 Здійснення керівництва та управління у сфері відновленн та 
збереження національної пам’яті 

680,0  680,0   

8. Категорії економічної класифікації видатків: 

КЕКВ Назва згідно з економічною класифікацією видатків   

1110 Оплата праці працівників бюджетних установ  

1120 Нарахування на заробітну плату  

1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки  

1140 Видатки на відрядження  

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1171 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  

2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  

2300 Придбання землі і нематеріальних активів  

9.        Категорії класифікації кредитування  
ККК Назва згідно з класифікацією кредитування 

Розподіл видатків у розрізі територій: 

Код 
 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

01 Автономна Республіка Крим 
02 Вінницька область 
03 Волинська область 
04 Дніпропетровська область     
05 Донецька область 
06 Житомирська область 
07 Закарпатська область 
08 Запорізька область 
09 Івано-Франківська область     
10 Київська область 
11 Кіровоградська область     
12 Луганська область 
13 Львівська область 
14 Миколаївська область 
15 Одеська область 
16 Полтавська область 
17 Рівненська область 
18 Сумська область 
19 Тернопільська область     
20 Харківська область 
21 Херсонська область 
22 Хмельницька область 
23 Черкаська область 
24 Чернівецька область 
25 Чернігівська область 
26 Місто Київ 
27 Місто Севастополь 

 
 
10. 
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Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  

Код цільової 
програми 

Назва цільової програми 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

 

 
12. 
 

№ 
з/п 

Показники 
 

Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 
 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
 

 
1 затрат  
1 
 

Кількість штатних 
одиниць 
 

од. 
 

Затверджений штатний 
розпис 

65,0 
 

65,0 
 

2 Кількість відряджень од.  План роботи на 2007 рік 40,0 
 

40,0 
 

3 
 

Кількість службових 
автомобілів 

од. 
 

Постанова КМУ від 02.04.2001 №  314 4,0 4,0 

2 продукту 

1  
 

Отримано та 
опрацьовано 
кореспонденції 
(доручень, листів) 

шт. 
 

План роботи на 2007 рік. 1 000,0 1 000,0 

2 
 

Кількість 
опрацьованих і 
підготовлених 
нормативно-
правових актів 

од. 
 

План роботи на 2007 рік 40,0 40,0 

3 ефективності  

1  
 

Кількість 
опрацьованих 
документів на одного 
співробітника 

од.  
 

План роботи на 2007 рік. 15,0  

4 якості  

1 
 

Відсоток вчасно 
виконаних доручень 

відс.  
 

Планово-звітна 
документація. 

100,0  

Заступник Міністра (керівника установи)/ 
керівник фінансової служби  

Державного комітету архівів України                                                                         О. П. Гінзбург 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                           (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

Погоджено: 
Заступник Міністра                                        ________________________                                 С. О. Рибак             . 
                                                                                                                              (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 
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Про склад експертної комісії Держкомархіву 
від 7 лютого 2007 р. № 14 

Відповідно до “Положення про експертну комісію Державного комітету 
архівів України”, затвердженого наказом Державного комітету архівів України 
від 16 грудня 2004 р. № 131, 

НАКЗУЮ: 

1. Затвердити персональний склад експертної комісії Державного комітету 
архівів України: 

Портнов    заступник Голови Державного комітету (голова 
Георгій Володимирович комісії); 

Кузнєцова   начальник відділу формування НАФ та діловодства 
Марина Ігорівна  управління формування та зберігання НАФ  
      (заступник голови комісії); 

Абрамова   головний спеціаліст відділу формування НАФ та  
Катерина Олександрівна діловодства управління формування та зберігання 
      НАФ(секретар комісії); 

Авраменко   начальник фінансово-економічного відділу  
Наталія Григорівна  управління організаційно-правового та фінансового 
      забезпечення; 

Баранова   завідувач сектора кадрової роботи; 
Олена В’ячеславівна 

Богунова   начальник організаційно-аналітичного відділу  
Надія Костянтинівна управління організаційно-правового т афінансового 
      забезпечення; 

Забенько   начальник відділу зберігання та обліку НАФ 
Юрій Іванович  управління інформації та міжнародного 
      співробітництва; 

Кисельова   начальник відділу зберігання та обліку НАФ 
Леся Анатоліївна  управління формування та зберігання НАФ; 

Прилепішева   начальник відділу міжнародного співробітництва 
Юлія Анатоліївна  та європейської інтеграції управління інформації 
      та міжнародного співробітництва, 
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2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 наказу Державного комітету 
архівів України від 16 грудня 2004 р. № 131 “Про затвердження Положення та 
складу експертної комісії Державного комітету архівів України”. 

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

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Про повернення до ЦДІАК України сувоїв тор, 
наданих у тимчасове користування 

від 8 лютого 2007 р. № 15 

У зв’язку із фактом умисного пошкодження документів Національного 
архівного фонду України – сувоїв тор, наданих Державним архівом 
Житомирської області у тимчасове користування Житомирській іудейській 
релігійній громаді (17 сувоїв тор), 

НАКАЗУЮ: 

1. Директору ЦДІАК України (О. В. Музичук) розірвати діючу Угоду про 
видачу справ (сувоїв тор) у тимчасове довгострокове користування Центральній 
синагозі м. Києва, укладену на виконання наказу Головархіву України від 
15 квітня 1992 р. № 17. 

2. Відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву (Л. А. Кисельова): 

- разом з відділом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити підготовку документів, що 
стосуються розірвання Угоди ЦДІАК України з Центральною синагогою м. Києва 
на підставі документів, наданих архівом; 

- звернути увагу на необхідність дотримання державними архівними 
установами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері надання 
документів НАФ юридичним та фізичним особам за межі архівів у тимчасове або 
довгострокове тимчасове користування. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету К, Є. Новохатського. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 
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Про посилення роботи щодо здійснення інформаційної політики і взаємодії 
Держкомархіву із засобами масової інформації та громадськістю 

від 8 лютого 2007 р. № 16 

На виконання протокольного рішення від 15 січня 2007 р. № 1441/0/1-07 за 
підсумками координаційної наради з питань здійснення інформаційної політики і 
взаємодії органів виконавчої влади із засобами масової інформації та 
громадськістю, яка відбулася 11 січня 2007 року під головуванням Віце-Прем’єр-
Міністра України Д. В. Табачника, 

НАКАЗУЮ: 

1. Зобов’язати заступників Голови (Боряка Г. В., Новохатського К. Є., 
Портнова Г. В.), керівників управлінь (Прись Т. П, , Сельченкову С. В., 
Папакіна Г. В.) та помічника заступника Голови Держкомархіву Шаленко О. М, 
вжити додаткових заходів щодо забезпечення системного якісного інформування 
громадськості про діяльність Держкомархіву, проведення роз’яснювальної роботи 
щодо цілей, змісту, механізмів та очікуваних результатів державної політики в 
архівній справі та діловодстві. 

2. Доручити помічнику заступника Голови Держкомархіву Шаленко О. М. 
разом з відділом інформаційного забезпечення (Забенько Ю. І.) 

- підготувати і подати керівництву Держкомархіву пропозиції щодо 
запровадження стратегічних, іміджевих підходів до планування інформаційних 
кампаній, використання креативних форм роботи з представниками ЗМІ, 
посилення структурної і матеріально-технічної спроможності прес-служби 
Держкомархіву; 

- під час організації роботи офіційного веб-порталу Держкомархіву 
неухильно дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 січня 2002 р. № 3 “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади”, 

- вжити заходів до інтегрування веб-порталу Держкомархіву з Єдиним веб-
порталом органів виконавчої влади; 

- постійно організовувати завчасне оприлюднення проектів нормативно-
правових актів, насамперед на офіційному веб-порталі Держкомархіву, та 
консультування з громадськістю; 

- забезпечити постійне, регулярне і своєчасне оновлення інформації; 
вивчити можливість організації ведення за допомогою веб-порталу 
Держкомархіву активного діалогу з користувачами; 
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- з метою здійснення постійного моніторингу ЗМІ, реагування на 
оприлюднені в них зауваження і пропозиції постійно оновлювати і підтримувати 
такі рубрики веб-порталу, як “Інформуємо громадськість”, “Архіви у ЗМІ”, 
“Обговорюємо актуальні проблеми” тощо. 

3. Покласти на управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папаніна Г. В.) відповідальність за підтримання і постійне 
оновлення стенду в Головному корпусі споруд Центральних державних архівних 
установ з інформаційно-роз’яснювальними матеріалами щодо роботи 
Держкомархіву, правил та годин прийому громадян, публічних заходів, 
прийнятих та запланованих рішень. 

4. Доручити управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папаніна Г. В.)разом з управлінням організаційно-методичного 
та фінансового забезпечення (Прись Т. П.) до 01.03.2007 опрацювати питання 
щодо можливості створення телевізійної програми “Архіви України”. 

5. Звернути увагу керівників державних архівних установ на необхідність 
проведення цілеспрямованої роботи із ЗМІ, налагодження дієвих зв’язків з 
громадськістю, підтримання власних веб-сайтів і веб-сторінок, їхньої інтеграції 
до веб-порталу Держкомархіву та постійного інформування прес-служби 
Держкомархіву стосовно своєї діяльності в цій сфері. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 
Голови Держкомархіву Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Про повернення до Держархіву Житомирської області сувоїв Тор, 
наданих у тимчасове користування 

від 8 лютого 2007 року № 18 

На підставі висновків представників Держкомархіву, які відповідно до 
наказу Держкомархіву від 6 лютого 2007 р. № 3-в 7 лютого 2007 року вивчили в 
Державному архіві Житомирської області питання щодо надання архівом сувоїв 
Тор у тимчасове користування Житомирській іудейській релігійній громаді, 
НАКАЗУЮ: 

1. Директору Державного архіву Житомирської області Рафальському І. О.:  

- до 15 лютого 2007 року забезпечити повернення до архіву усіх документів 
Національного архівного фонду, виданих у тимчасове користування за межі 
архіву; невідкладно організувати створення страхового фонду на них; 
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- позбавити користувача, який грубо порушив порядок користування 
архівними документами, права одержувати надалі документи НАФ; 

- до 20 лютого 2007 року сповістити прикордонні служби про розшук 
документів Національного архівного фонду, порушити питання перед 
правоохоронними органами про притягнення до відповідальності осіб, винних у 
пошкодженні документів, що належать державі, та у судовому порядку про 
відшкодування збитків, завданих архівній установі; 

- про вжиті заходи інформувати Держкомархіву до 5 березня 2007 року. 

2. Директорам державних архівів: 

- неухильно дотримуватися нормативно-правових актів щодо надання 
документів НАФ за межі архівів у тимчасове користування; 

- посилити контроль за забезпеченням збереженості документів НАФ та 
користуванням ними. 

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

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України 
від 21 листопада 2005 р. № 138 
від 20 лютого 2007 р. № 21 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 20 березня 2007 р. № 237/13504 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. 
№ 73 “Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році” 

НАКАЗУЮ: 

 1. Унести до наказу Державного комітету архівів України (далі – 
Держкомархів) від 21 листопада 2005 р. № 138 “Про умови оплати праці 
працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 8 грудня 2005 р. № 1469/11749, такі зміни: 

 1) Викласти додаток 1 у новій редакції (додається); 
 2) Підпункт 2) пункту 2.1 доповнити після слів і цифр “головному 
бухгалтеру – на 10–30 відсотків” словами і цифрами “помічникам керівника – на 
30–40 відсотків”. 
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2. У разі, коли з 1 січня 2007 року згідно з цим наказом зменшується в 
окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), 
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної 
плати. 

3. Керівникам архівних установ установити працівникам місячні посадові 
оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з встановленими тарифними розрядами, 
виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що визначені 
додатком 1. 

4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи 
з 1 січня 2007 року. 
Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

ПОГОДЖЕНО 

Міністерством праці 
та соціальної політики України 

Міністерство фінансів 
України  

Заступник Міністра Заступник Міністра 

М. О. Солдатенко С. О. Рибак

Центральний комітет профспілки 
працівників державних установ України 

Заступник Голови 
В. М. Ковтун 

 

Проект наказу підготувала головний 
спеціаліст фінансово-економічного 
відділу 

 
 

В. Л. Каплун 
ПОГОДЖЕНО 
В.о. начальника фінансово-
економічного відділу 

 
В. А. Стадник 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
організаційно-аналітичного відділу 

 
Т. С. Худенко 

Наказ підлягає державній реєстрації  
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Додаток 1 
до наказу Держкомархіву України 
21.11.2005 № 138 
(у редакції наказу Державного комітету 
архівів України 
від 20 лютого 2007 р. № 21) 

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 

Місячні посадові оклади (ставки заробітної 
плати), гривень 

Тарифні 
розряди 

Тарифні 
коефіцієнти 

З 1 січня 
2007 року 

З 1 липня 
2007 року 

З 1 грудня 
2007 року 

1 1 400 420 450 
2 1,03 412 433 464 
3 1,06 424 445 477 
4 1,09 436 458 491 
5 1,12 448 470 504 
6 1,15 460 483 518 
7 1,18 472 496 531 
8 1,22 488 512 549 
9 1,31 524 550 590 

10 1,4 560 588 630 
11 1,5 600 630 675 
12 1,61 644 676 725 
13 1,72 688 722 774 
14 1,84 736 773 828 
15 1,97 788 827 887 
16 2,11 844 886 950 
17 2,26 904 949 1017 
18 2,37 948 995 1067 
19 2,49 996 1046 1121 
20 2,61 1044 1096 1175 
21 2,74 1096 1151 1233 
22 2,88 1152 1210 1296 

В. о. начальника фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України      В. А. Стадник 
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Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України 
від 8 листопада 2005 р. № 135 
від 20 лютого 2007 р. № 22 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 20 березня 2007 р. № 238/13505 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. 
№ 73 “Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році” 
НАКАЗУЮ: 
 1. Унести до наказу Державного комітету архівів України (далі – 
Держкомархів) від 8 листопада 2005 р. № 135 “Про умови оплати праці 
працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 8 грудня 2005 р. № 1470/11750, такі зміни: 
 1) Викласти додаток 1 у новій редакції (додається); 
 2) Підпункт 2) пункту 2.1 доповнити після слів і цифр “головному 
бухгалтеру – на 10–30 відсотків” словами і цифрами “помічникам керівника – на 
30–40 відсотків”. 

2. У разі, коли з 1 січня 2007 року згідно з цим наказом зменшується в 
окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), 
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної 
плати. 

3. Директору УНДІАСД (І. Б. Матяш) установити працівникам місячні 
посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з встановленими тарифними 
розрядами, виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що 
визначені додатком 1. 

4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи 
з 1 січня 2007 року. 
Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

ПОГОДЖЕНО 
Міністерством праці 
та соціальної політики України 

Міністерство фінансів 
України  

Заступник Міністра Заступник Міністра 
М. О. Солдатенко С. О. Рибак
Центральний комітет профспілки 

працівників державних установ України 
Заступник Голови 

В. М. Ковтун 
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Проект наказу підготувала головний 
спеціаліст фінансово-економічного 
відділу 

 
 

В. Л. Каплун 
ПОГОДЖЕНО 
В.о. начальника фінансово-
економічного відділу 

 
В. А. Стадник 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
організаційно-аналітичного відділу 

 
Т. С. Худенко 

Наказ підлягає державній реєстрації  

Додаток 1 
до наказу Держкомархіву України 
21.11.2005 № 138 
(у редакції наказу Державного комітету 
архівів України 
від 20 лютого 2007 р. № 21) 

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 

Місячні посадові оклади (ставки заробітної 
плати), гривень 

Тарифні 
розряди 

Тарифні 
коефіцієнти 

З 1 січня 
2007 року 

З 1 липня 
2007 року 

З 1 грудня 
2007 року 

1 1 400 420 450 
2 1,03 412 433 464 
3 1,06 424 445 477 
4 1,09 436 458 491 
5 1,12 448 470 504 
6 1,15 460 483 518 
7 1,18 472 496 531 
8 1,22 488 512 549 
9 1,31 524 550 590 

10 1,4 560 588 630 
11 1,5 600 630 675 
12 1,61 644 676 725 
13 1,72 688 722 774 
14 1,84 736 773 828 
15 1,97 788 827 887 
16 2,11 844 886 950 



 69

17 2,26 904 949 1017 
18 2,37 948 995 1067 
19 2,49 996 1046 1121 
20 2,61 1044 1096 1175 
21 2,74 1096 1151 1233 
22 2,88 1152 1210 1296 

В. о. начальника фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України      В. А. Стадник 

Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України 
та Державного комітету архівів України від 10 вересня 2004 р. № 66/96 

від 20 лютого 2007 р. № 62/23 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 28 лютого 2007 р. № 172/13439 

 Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 
НАКАЗУЮ: 
 1. У пункті 3 наказу Управління державної охорони України та Державного 
комітету архівів України від 10 вересня 2004 р. № 6/96 “Про затвердження 
Положення про галузевий державний архів Управління державної охорони 
України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2004 р. 
№ 1397/9996 (далі – Наказ), слова “Доброчинського С. Б.” замінити на слова 
“Бабича І. Л.”. 

2. Підпункт 4 пункту 7 Положення про галузевий державний архів 
Управління державної охорони України, затвердженого Наказом, виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 5–12 пункту 7 цього Положення вважати 
відповідно підпунктами 4–11. 

3.Галузевому державному архіву Управління державної охорони України 
(Лук’яненко Л. В.) та відділу формування Національного архівного фонду та 
діловодства управління формування та зберігання Національного архівного 
фонду Державного комітету архівів України (Кузнєцова М. І.) подати Наказ у 
встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 
Управління державної охорони України І. Л. Бабича та заступника Голови 
Державного комітету архівів України Г. В. Портнова. 

Начальник Управління державної 
охорони України 

Голова Державного комітету архівів 
України 

П. В. Плюта О. П. Гінзбург
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 

Управління державної охорони 
України  

Державний комітет архівів 
України 

Цей документ підлягає державній реєстрації 
Начальник відділу юридичного 
забезпечення 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 

С. С. Мазур Т. С. Худенко
Заступник начальника Управління 
державної охорони України 

Заступник Голови Державного комітету 
архівів України  

І. Л. Бабич Г. В. Портнов
Начальник галузевого державного 
архіву 

Начальник управління 
організаційно-аналітичного та 
фінансового забезпечення 

Л. В. Лук’яненко Т. П. Прись
 Начальник управління формування та 

зберігання Національного архівного 
фонду 

 С. В. Сельченкова
 Начальник відділу формування 

Національного архівного фонду та 
діловодства управління формування та 
зберігання Національного архівного 
фонду 

 М. І. Кузнєцова

Про проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності 
в центральних державних архівних установах 

від 15 березня 2007 р. № 32 
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 7 листопада 

2006 р. № 3917/23/1-06, доручення Прем’єр-міністра України від 20 липня 2005 р. 
№ 35073/1/1-05 та Указу Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285 “Про 
заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, що є 

державною власністю (нематеріальних активів) станом на 1 березня 2007 року та 
результати інвентаризації відобразити в інвентаризаційному описі та протоколі. 
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2. Направити протоколи про результати проведених інвентаризацій 
фінансово-економічному відділу Держкомархіву України до 21 березня 
2007 року. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету     О. П. Гінзбург 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 13 березня 2007 року “Про стан виконавської дисципліни та виконання 

законодавчих актів України, актів та доручень Президента України, 
Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України 

в апараті Держкомархіву за 2006 рік” 
від 16 березня 2007 р. № 34 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 13 березня 2007 року “Про стан виконавської дисципліни та 
виконання законодавчих актів України, актів та доручень Президента України, 
Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України в апараті 
Держкомархіву за 2006 рік” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 13 березня 2007 р. 

Про стан виконавської дисципліни та виконання законодавчих актів 
України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів 

України, звернень народних депутатів країни 
в апараті Держкомархіву за 2006 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію помічника першого заступника 
Голови Держкомархіву України Н. І. Лісунової про стан виконавської дисципліни 
та виконання законодавчих актів України, актів та доручень Президента України, 
Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів країни в апараті 
Держкомархіву за 2006 рік, колегія відзначає наявність позитивних зрушень у цій 
роботі. 

Упродовж 2006 року було здійснено комплекс організаційних і практичних 
заходів, спрямованих на зміцнення виконавської дисципліни та вдосконалення 
механізму контролю, а саме: 
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- внесено уточнення у розподіл обов’язків між Головою Держкомархіву та 
його заступниками, яким, зокрема, на першого заступника Голови Г. В. Боряка 
покладено обов’язки з організації контролю; 

- видано накази про вдосконалення контролю за виконанням документів у 
Держкомархіві; 

- на виконання рекомендації Кабінету Міністрів України складався реєстр 
допущених порушень виконавської дисципліни станом на останній день місяця і 
надавався відповідальним за виконання для з’ясування причин порушення та їх 
усунення; 

- проводилося надання виконавцям завчасних, на тиждень вперед, 
нагадувань. 

Особливу увагу Держкомархів приділяв розгляду запитів та звернень 
народних депутатів України відповідно до Закону України “Про статус народного 
депутата України”. Протягом року розглянуто 5 таких звернень. Порушень у цій 
роботі не було. 

Відповідно до плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 2006 рік 
було проведено перевірки різних напрямів діяльності ЦДІАК та ЦДКФФА 
України ім.. Г. С. Пшеничного, держархівів Київської, Одеської, Сумської, 
Хмельницької, Черкаської областей. 

Відділом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
Держкомархіву перевірено роботу державних архівів із зверненнями громадян 
шляхом анкетування та витребування відповідної інформації. За підсумками 
перевірок працівниками складалися довідки, де зазначалися зауваження щодо 
організації та стану роботи державних архівних установ, надавалися рекомендації 
з профільних питань, матеріали виносилися на розгляд колегії Держкомархіву. 

У 2006 році у Держкомархіві на контроль було взято 729 документів, в тому 
числі: 69 законів України, 2 укази, 1 розпорядження і 2 доручення Президента 
України, 28 витягів з протоколів засідання Кабінету Міністрів України, 128 
постанов, 33 розпорядження, 187 доручень Кабінету Міністрів, 77 доручень 
Прем’єр-міністра України, 27 Міністра Кабінету Міністрів, 5 Секретаріату 
Кабінету Міністрів, 5 звернень народних депутатів України, 20 постанов 
Верховної Ради України, з них таких, що вимагали виконання з боку 
Держкомархіву – 395 і складало 477 завдань до виконання. Виконано протягом 
року – 347 та знято з контролю 24 доручення. Порушено термін виконання семи 
доручень. 

Термін виконання 17-ти документів – 2007 рік. 
З 2005 року відповідно до термінів протягом 2006 року виконувалися 39 

документів, в основному це доручення Кабінету Міністрів та розпорядження 
Президента України. 

На постійному контролі перебуває виконання розпорядження Президента 
України від 13 квітня 2005 р. № 957/2005 “Про невідкладні заходи щодо 
збереження національних архівних цінностей України”. 
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З подовженням терміну підготовки було підготовлено проект постанови 
Кабінету Міністрів України “Про створення галузевого державного архіву 
Служби зовнішньої розвідки України”. 

Тривала практика упереджувального контролю, стан виконання завдань, 
визначених законодавчими актами, Указами та дорученнями Президента України, 
Кабінету Міністрів України, обговорювався на оперативних нарадах у Голови 
Державного комітету. 

Разом з тим, колегія зазначає, що все ще мають місце певні недоліки в 
організації контролю та порушення виконавської дисципліни. 

У більшості випадків системна аналітична робота з контролю за 
виконанням нормативно-правових актів підмінюється особистим контролем 
посадових осіб, здійснюється епізодично. 

У Держкомархіві не запроваджено автоматизовану систему “Діловодство та 
контроль виконання доручень”. 

Допускалися випадки подання Уряду проектів актів з порушенням вимог 
пункту 1 Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів 
виконавчої влади через відповідних міністрів. 

Порушувалися вимоги пунктів 1.3, 1.4 та 2.3 наказу Держкомархіву від 
30 грудня 2005 р. № 161 “Про посилення контролю за станом виконавської 
дисципліни працівниками апарату Держкомархіву”. 

При наданні на реєстрацію в журналі вихідної кореспонденції листи-
відповіді не завжди надаються виконавцями разом з виконаним документом, що 
ускладнює його відмітку про виконання. 

У разі переадресування керівництвом Держкомархіву документа від одного 
виконавця іншому в журналі не робилося відміток, а також не повідомлялося 
відповідальному за ведення контролю. 

При отриманні документа безпосередньо у керівника Держкомархіву, деякі 
виконавці не надавали документ з резолюцією керівництва на реєстрацію та 
подальше опрацювання. 

Провідним спеціалістом, відповідальним за діловодство, не 
відслідковувалися строки виконання завдань, що визначаються документами з 
резолюцією до виконання. 

У журналі реєстрації “Звернень громадян” відсутній короткий зміст 
порушеного в листі-зверненні питання. 

На контроль надавалися не всі документи, що пройшли реєстрацію у 
журналі реєстрації вхідної кореспонденції, а також не всі доручення керівництва 
Держкомархіву. 

На першому аркуші документа, внизу ліворуч не завжди ставиться відмітка 
про виконання документа і направлення його до справи. 

Не на всіх листах-відповідях є у необхідних випадках заголовки та 
прізвища виконавців і їх номери телефонів. 
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Мали місце несвоєчасного надання або взагалі ненадання відповідальному 
за контроль інформації про стан виконання доручень, про перенесення терміну, 
про виконання чи невиконання доручення. 

Відділом формування НАФ та діловодства Держкомархіву не подано 
пропозицій щодо внесення змін до Примірної інструкції з діловодства в 
центральних державних архівних установах України, Державному архіві при Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і 
Севастополя та Інструкції з діловодства в Головному архівному управлінні при 
Кабінеті Міністрів України. 

На порушення розділу 1 планово-звітної документації державних архівних 
установ України: збірника форм зі змінами і доповненнями у деяких відділах 
відсутні індивідуальні плани-звіти спеціалістів відділу, в яких має бути 
передбачено графу для відмітки про виконання. 

Мали місце окремі випадки, коли надходження документів на виконання до 
структурних підрозділів здійснювалося із затримкою, документи виконувалися з 
порушенням встановлених термінів виконання. 

Порушення виконавської дисципліни в Держкомархіві певною мірою 
пов’язані з недоліками організації роботи у структурних підрозділах, зниженням 
вимогливості до виконавців з боку керівників підрозділів. 
Колегія вирішує: 

1. Відділу формування НАФ та діловодства Держкомархіву 
(Кузнєцова М. І.) внести зміни до Примірної інструкції з діловодства в 
центральних державних архівних установах України, Державному архіві при Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і 
Севастополя, які було внесено постановами Кабінету Міністрів України до 
Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 
виконавчої влади та розробити нову Інструкцію з діловодства в Державному 
комітеті архівів України. 

2. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву забезпечити 
вивчення та дотримання у роботі працівниками Інструкції з діловодства в 
Державному комітеті архівів України. 

3. Відділам міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
(Прилепішева Ю. А.), інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) 
забезпечити складання річних та квартальних планів-звітів спеціалістами 
структурних підрозділів. 

4. Працівникам приймальні вжити заходів щодо усунення випадків 
надходжень документів до структурних підрозділів із затримкою та надавати 
співвиконавцям копії документів у той же час, що і головному виконавцю. У 
журналі реєстрації робити відмітку про дату отримання виконавцями документа 
або його копії. 
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5. Керівництву Держкомархіву та відділу інформаційних технологій 
(Забенько Ю. І.) забезпечити підключення до локальної мережі кабінету 
начальника відділу зберігання та обліку НАФ. 
Голова колегії, 
Голова Державного комітет архівів    О. П. Гінзбург 
Секретар колегії       Л. Є. Медведська 

Про оголошення конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних 
робіт з архівознавства, археографії за 2006 рік 

від 20 березня 2007 р. № 35 

З метою стимулювання та удосконалення методичних та науково-
інформаційної діяльності державних архівних установ, заохочення творчої 
активності працівників галузі 
НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з 
архівознавства, документознавства, археографії за 2006 рік та затвердити його 
умови (додаються). 

2. Встановити першу премію у розмірі 250 грн., другу – 200 грн., 
третю – 150 грн. 

3. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику Держкомархіву 
і на веб-сайті Держкомархіву. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Держкомархіву К. Є. Новохатського. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

УМОВИ 
конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт 

з архівознавства, документознавства, археографії 
за 2005 рік 

1. Для участі у конкурсі приймаються роботи, виконані в плановому або 
ініціативному порядку окремими працівниками або колективами авторів. 

2. Роботи для участі у конкурсі подаються у вигляді науково-методичних 
посібників, аналітичних оглядів, баз та банків даних, статей, фотоальбомів, 
буклетів, каталогів і макетів документальних виставок, сценаріїв теле-, 
радіопередач, випусків наукових та науково-популярних журналів тощо. 

3. Роботи, подані на конкурс, повинні містити оригінальні ідеї, нові 
методичні положення та технології роботи, апробовані на практиці. 

4. Право висунення робіт на конкурс надається: 
- вченій раді УНДІАСД; 
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- дирекціям, колегіям, науково-методичним радам центральних державних 
архівних установ, галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва та Севастополя; 

- Правлінню Спілки архівістів України. 
5. Роботи для участі в конкурсі повинні бути подані до Держкомархіву до 

1 червня 2006 року у двох примірниках з додаванням таких документів: 
- рішення колегіального чи науково-дорадчого органу з обґрунтуванням 

висунення роботи, до якого включено характеристику роботи, відомості про 
характер і масштаби її практичного впровадження; 

- коротких біографічних відомостей про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, 
паспортні дані, ідентифікаційний номер, посада). Відомості підписуються 
автором, засвідчуються підписом керівництва і печаткою установи, що подає 
роботу для участі в конкурсі. 

6. Подані матеріали розглядаються Методичною комісією до 1 липня 
2006 року. Висновки Методичної комісії затверджуються наказом 
Держкомархіву. 

7. Якщо на розгляд Методичної комісії подається робота, автором якої є 
член Методичної комісії, то він не бере участі в прийнятті рішення щодо цієї 
роботи. 

8. Для заохочення авторів кращих робіт встановлюється три заохочувальні 
премії, розмір яких визначається керівництвом Держкомархіву під час 
оголошення конкурсу, з врученням дипломів (І–ІІІ ступеня). Грошова премія між 
членами авторського колективу розподіляється порівну. Дипломи вручаються 
кожному співавтору колективної роботи. 

Про створення на веб-порталі Держкомархіву розділу 
“Методичні посібники” 
від 22 березня 2007 р. № 37 

З метою методичного забезпечення діяльності державних архівних установ 
та створення єдиного реєстру нормативно-методичних посібників з архівної 
справи та документознавства 
НАКАЗУЮ: 

1. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) створити на веб-порталі Держкомархіву розділ “Методичні 
посібники”. 

2. Директору Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства (Матяш І. Б.): 

- забезпечити наповнення (до 1 травня 2007 р.) та постійний супровід 
розділу “Методичні посібники” на веб-порталі Держкомархіву; 

- внести відповідні зміни у Положення про Галузеву службу науково-
технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГСНТІ). 
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3. Керівникам державних архівних установ двічі на рік до 10 січня та до 
1 липня надавати ГСНТІ тексти методичних посібників в друкованому і 
електронному вигляді. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Держкомархіву К. Є. Новохатського. 

В. о. Голови Державного комітету     Г. В. Боряк 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 13 березня 2007 року “Про заходи щодо відновлення та збереження 
документів Національного архівного фонду, що постраждали внаслідок 

пожежі в Кам’янець-Подільському міському архіві” 
від 26 березня 2007 р. № 39 

НАКАЗУЮ: 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 

України від 13 березня 2007 року “Про заходи щодо відновлення та збереження 
документів Національного архівного фонду, що постраждали внаслідок пожежі в 
Кам’янець-Подільському міському архіві” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Держкомархіву України К. Є. Новохатського. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 13 березня 2007 р. 
Про заходи щодо відновлення та збереження документів 

Національного архівного фонду, що постраждали внаслідок пожежі в 
Кам’янець-Подільському міському архіві 

Розглянувши результати вивчення робочою групою Держкомархіву стану 
зберігання документів НАФ, що постраждали внаслідок пожежі в Кам’янець-
Подільському міському архіві, а сьогодні зберігаються в Державному архіві 
Хмельницької області, колегія відзначає наступне. 

Внаслідок пожежі 10 квітня 2003 р. в Кам’янець-Подільському міському 
архіві вогнем і водою було пошкоджено 101225 од. зб. п’яти фондів кінця XVIII – 
початку XX ст. Значну частину цих документів втрачено безповоротно. За 
страховими копіями можна відновити інформацію лише 9 % пошкоджених 
документів. Після розмножування і просушування документів, що постраждали 
від катастрофи, удалося врятувати 38700 ум. од. або 9 млн. аркушів документів з 
різним ступенем ушкодженості.  
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На виконання наказу Держкомархіву від 14 квітня 2003 р. № 56 Державним 
архівом Хмельницької області прийнято на зберігання всі документи НАФ 
(включно з тими, що постраждали) Кам’янець-Подільського міського архіву. 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. 
№ 1-71 Держархіву Хмельницької області було виділено з резервного фонду 
Державного бюджету 406 тис. грн. для ліквідації наслідків пожежі в Кам’янець-
Подільському міському архіві, створено Центр реставрації пошкоджених 
документів НАФ, облаштовано 4 сховища загальною площею 110 кв. м. для 
зберігання пошкоджених вогнем та водою документів. Для Центру реставрації 
закуплено необхідне обладнання. 

Придбання матеріалів, обладнання, виконання невідкладних робіт і заходів 
з ліквідації катастрофічних наслідків руйнування документів НАФ здійснювалося 
відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти” та згідно з переліком, погодженим Міністерством економіки та з питань 
європейської інтеграції, Міністерством фінансів та Держкомархівом. 

Упродовж 2003–2006 рр. держархівом області здійснено низку 
невідкладних заходів з ліквідації наслідків пожежі та забезпечення 
технологічного комплексу реставраційно-відновлювальних робіт пошкоджених 
документів НАФ. 

З березня 2004 р. здійснювалися ідентифікаційні та консерваційно-
реставраційні роботи щодо пошкоджених документів НАФ. Завдяки розробленим 
рекомендаціям, ідентифіковано 9059 справ, у т. ч.: 

2004 р. – 1252 спр. 
2005 р. – 3297 спр. 
2006 р. – 3683 спр. 
2007 р. – 827 спр. 
Ідентифіковані документи зберігаються в спеціально виготовлених 

мікрокліматичних контейнерах. На 1 листопада 2006 р. виготовлено 5100 таких 
контейнерів. 

Одночасно з ідентифікацією здійснюються облікові роботи, оцифровування 
справ, створюється електронний варіант довідкового апарату. До бази даних 
введено понад 4 тис. ідентифікованих справ. 

Реставраторами Держархіву області здійснено складну реставрацію 33214 
аркушів обгорілих документів, що складають 303 справи. Станом на 1 січня 
2007 р. на реставрацію витрачено 6,2 тис. грн. До реставрації готові понад 200 
тис. арк. обгорілих документів, але роботи гальмуються через відсутність кадрів. 

Для закінчення ідентифікаційних та консерваційно-реставраційних робіт 
пошкоджених документів НАФ необхідно затратити близько 20-ти тон різновидів 
паперу як основного реставраційного, так і допоміжних. 

За підрахунками Держархіву області, вартість реставрації однієї справи 
обсягом у 22 арк. з урахуванням витратних матеріалів, заробітної плати та ПДВ 
на 1 січня 2007 р. становить 246,54 грн., реставрація одного аркуша коштує 
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11,02 грн. Таким чином для відновлення 9 млн. аркушів необхідно витратити 
99 млн. 780 тис. грн. 

У результаті перемоги у конкурсі проектів по збереженню культурних 
цінностей Держархів області у 2005 році отримав грантове обладнання з фонду 
Посла США в Україні – аркушодоливну машину, за допомогою якої методом 
доливання паперової суспензії, використання інших засобів і препаратів, 
комп’ютера, цифрової фотокамери проводиться доповнення втрачених частин 
аркушів документів. 

Як показало обстеження, умови зберігання зазначених документів у 
сховищах Держархіву області відповідають встановленим нормам і вимогам. 

Справи, що постраждали під час пожежі, зберігаються в чотирьох 
спеціально об лаштованих архівосховищах, у корпусі № 2 (вул. Театральна, 4). 
Архівосховища обладнано системами охоронно-пожежної сигналізації з 
виведенням на автономний пульт спостереження охорони архіву та 
сертифікованими вуглекислотними вогнегасниками. У сховищах працює система 
вентиляції і кондиціювання повітря, що забезпечує стабільний температурно-
вологісний режим, який постійно контролюється. Спеціальним приладом 
здійснено заміри вологомісту паперу постраждалих документів НАФ в різних 
місцях їх зберігання, які підтвердили, що цей показник відповідає нормі. 
Негативні чинники, що можуть спричинити безповоротну втрату документів 
(пліснява, грибок), візуально не виявлено.  

Крім документів, що постраждали внаслідок пожежі, до Держархіву області 
на виконання наказу Держкомархіву від 14 квітня 2003 р. № 56 перевезено 831 
фонд 570,1 тис. справ з кінця XVIII ст. – 1991 р. Ці документи зберігаються 
відокремлено у двох архівосховищах, площею по 500 кв. м., де функціонують 
охоронно-пожежна сигналізація, система кондиціювання повітря, щоквартально 
проводиться дезінфекція сховищ. Проте, навіть сприятливі умови, створені для 
перевезених з Кам’янця-Подільського документів, не вирішують ті проблеми, що 
накопичилися, оскільки 60 % справ знаходяться у вкрай незадовільному 
фізичному стані внаслідок тривалого їх зберігання у сирих, занедбаних культових 
спорудах м. Кам’янець-Подільського. З них: 

– 65 тис. справ – вражені грибками; 
– 45 тис. справ – вражені гризунами, папероїдними жуками, шашілем; 
– понад 200 тис. справ мають згасаючі тексти; 
– понад 100 тис. справ потребують оправлення і підшивання; 
– понад 200 тис. справ вимагають реставрації. 
Для проведення рекомендованого комісією Держкомархіву мікологічного 

обстеження фондів, вражених грибками. необхідні кошти у сумі 72 тис. грн., а 
також 51 тис. грн. – для їх дезінфекції. 

Крім того, 87 % справ не мають страхового фонду, 97 % не мають фонду 
користування, створення яких потребує значних витрат коштів, матеріалів і часу. 

Одночасно з відновленням обгорілих документів НАФ реставратори 
Держархіву області здійснюють складний ремонт і реставрацію інших 
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документів, перевезених з Кам’янця-Подільського, створюють на них довідковий 
апарат та страховий фонд. На сьогодні ними відреставровано понад 32 тис. 
аркушів, виготовлено 55,5 тис. кадрів мікрофільмів страхового фонду, 
закартоновані 24789 справ. Виявлено понад 7 тис. особливо цінних та 220 
унікальних документів. Здійснюється переклад, удосконалення та тиражування 
описів – 84 % їх є рукописними та існують в одному примірнику. 

Триває перевіряння наявності фондів, переміщених з Кам’янець-
Подільського міського архіву. Перевірено наявність та стан 17338 справ. У 
результаті виявлено відсутність 46 справ, які внесено до списку справ, що 
перебувають у розшуку. 

З метою відновлення постраждалих унаслідок пожежі документів НАФ, які 
зберігаються у сховищах Держархіву Хмельницької області, а також для 
запобігання втратам і пошкодженням документів, здійснення заходів щодо їх 
гарантованої збереженості, колегія вирішує: 

1. Керівництву Держкомархіву: 
- порушити перед Хмельницькою обласною державною адміністрацією 

питання щодо виділення коштів для збільшення граничної штатної чисельності 
Центру реставрації Держархіву Хмельницької області до 10 одиниць, надати 
архіву дозвіл утримувати додаткові посади працівників за рахунок власних 
коштів; 

- рекомендувати керівництву Хмельницької обласної державної 
адміністрації та Хмельницької обласної ради прийняти цільову програму з 
ліквідації катастрофічних наслідків пожежі в Кам’янець-Подільського міському 
архіві і виділити додаткове приміщення для сховищ Держархіву області. 

2. Держархіву Хмельницької області (П. Я. Слободянюк): 
- розробити і подати до 1 червня 2007 р. на затвердження Держкомархіву 

програму заходів на 2007–2010 рр. щодо відновлення та реставрації постраждалих 
від пожежі і незадовільного зберігання в колишньому Кам’янець-Подільському 
міському архіві документів; програму ідентифікації і реконструкції масиву 
втрачених документів за рахунок копій відповідних або дотичних документів з 
інших архівів; 

- забезпечити першочергове виявлення, реставрацію, ремонт, відновлення 
згасаючих текстів унікальних і особливо цінних документів НАФ, створення 
страхового фонду і фонду користування; 

- налагодити цілеспрямовану роботу із створення електронної системи 
довідково-інформаційного апарату, перекладу українською мовою, 
удосконалення і тиражування (оцифрування) описів на фонди колишнього 
Кам’янець-Подільського міського архіву, які знаходяться в одному примірнику і є 
рукописними; 

- придбати обладнання для очищення повітря у сховищах, де зберігаються 
ушкоджені документи; 

- щомісяця (до 5 числа) інформувати Держкомархів про кількість 
ідентифікованих, відреставрованих справ, оцифрованих описів. 
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3. Відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву (Кисельова Л. А.): 
- вжити заходів щодо посилення контролю за діяльністю державних 

архівних установ з питань забезпечення надійної експлуатації архівних будівель і 
приміщень, систем їх життєзабезпечення, охоронної й пожежної безпеки 
архівосховищ, а також створення страхового фонду з метою гарантованої 
збереженості документів НАФ. 

4. Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.): 

- опрацювати можливість надання допомоги з реконструкції фондів, 
втрачених Держархівом Хмельницької області під час пожежі, державними 
архівними службами Росії, Польщі, Ізраїля на підставі діючих міжнародних 
міжвідомчих угод про співробітництво в галузі архівної справи. 

5. Директорам державних архівів: 
- звернутися до обладміністрацій із проханням додаткового фінансування 

щодо питань не включених у бюджет на 2007 рік, що стосуються забезпечення 
надійної експлуатації архівних будівель і приміщень, систем життєзабезпечення, 
охоронної і пожежної безпеки архівосховищ, а також створення страхового фонду 
на документи НАФ; 

- сприяти виявленню дотичних втраченому Державним архівом 
Хмельницької області масиву документів та їх копіюванню; 

- двічі на рік, до 10 січня та до 1 липня надавати відділу зберігання та 
обліку НАФ Держкомархіву інформацію про вжиті заходи з метою посилення 
пожежної безпеки державних архівних установ; про виконання наказу 
Держкомархіву від 23 квітня 2005 р. № 53; 

- щороку до 5 січня надавати відділу зберігання та обліку НАФ 
Держкомархіву інформацію про зміни до списків фондів, на які створено 
страховий фонд (за формою, запропонованою в листі Держкомархіву від 
30 березня 2001 р. № 04-284), або про відсутність таких змін. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Секретар колегії      Л. Є. Медведська 

Про проведення перевірки діяльності ЦДІАЛ 
від 26 березня 2007 р. № 40 

 Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву України 
на І квартал 2007 року 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести перевірку діяльності Центрального державного історичного 
архіву м. Львів (ЦДІАЛ) щодо забезпечення збереженості документів НАФ з 9 по 
13 квітня 2007 року. 
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2. Затвердити склад робочої групи фахівців Держкомархіву для проведення 
перевірки діяльності ЦДІАЛ: 

Новохатський К. Є. – заступник Голови Держкомархіву, керівник групи; 
Авраменко Н. Г. – начальник фінансово-економічного відділу; 
Богунова Н. К. – начальник організаційно-аналітичного відділу; 
Кисельова Л. А. – начальник відділу зберігання та обліку Національного 
архівного фонду; 
Худенко Т. С. – головний спеціаліст-юрисконсульт організаційно-
аналітичного відділу; 
3. Робочій групі до 8 травня 2007 року підготувати матеріали для розгляду 

на засіданні колегії Держкомархіву. 
4. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) 

передбачити кошти на відрядження робочої групи. 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про підготовку та видання спільного українсько-російського збірника 
документів “Націоналістичне підпілля та його збройні 

сили на Україні. 1939–1956 рр.” 
від 29 березня 2007 р. № 45 

 На виконання зобов’язань за Договором про спільну підготовку збірника 
документів “Націоналістичне підпілля та його збройні сили на Україні. 1939–
1956 рр.” (копія додається), укладеного керівниками державних архівних служб 
України та Росії 21 березня 2007 року у м. Москві, 
НАКАЗУЮ: 
 1. Визначити відповідальними з української сторони за  
 забезпечення координації роботи з російською стороною – начальника 
Управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
Г. В. Папакна; 
 за підготовку збірника документів “Націоналістичне підпілля та його 
збройні сили на Україні. 1939–1956 рр.” – директора ЦДАГО України 
В. С. Лозицького. 
 2. Затвердити робочу групу з підготовки збірника документів у складі: 
 В. С. Лозицький (керівник групи), 
 Г. В. Папакін, 
 О. П. Бажан, 
 А. В. Кентій, 
 С. А. Кокін (за згодою). 



 83

 3. Робочій групі упродовж квітня 2007 року розробити та подати 
Держкомархіву для подальшої передачі для погодження з Федеральним архівним 
агентством Росії концепцію збірника документів та план-графік виконання робіт з 
його підготовки. 
 4. Начальнику Управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папакін Г. В.) до 25 травня 2007 року погодити з російською 
стороною концепцію збірника документів, склад виконавців, плани-графіки 
виконання робіт, забезпечити обмін переліками виявлених документів з тематики 
збірника та виконання інших зобов’язань, передбачених Статтями 2, 3 Договору. 
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 
Голови Державного комітету Г. В. Боряка. 
Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Договір 
про спільну підготовку збірника документів 
“Націоналістичне підпілля та його збройні 

сили на Україні. 1939–1956 рр.” 
 З метою реалізації положень Протоколу про спільні проекти Державного 
комітету архівів України та Федерального архівного агентства (Російська 
Федерація), підписаного в м. Москві у березні 2007 року, Федеральне архівне 
агентство, далі – “Агентство”, з однієї сторони, та Державний комітет архівів 
України, далі – “Держкомітет”, уклали договір про вищезазначене: 

1. Предмет Договору 
 1.1. Предметом цього Договору є підготовка та видання спільного збірника 
документів “Націоналістичне підпілля та його збройні сили на Україні. 1939–
1956 рр.” 
 1.2. Об’єм збірника в трьох томах становитиме 100 п. л. Документи 
друкуються мовою оригіналу. Тираж – 1000 прим. 

1.3. Збірник буде підготовлено протягом 3-х років (2007–2010). 
1.4. Збірник видаватиметься з грифами “Агентства”, “Держкомітету”, 

центральних державних архівів України та федеральних державних архівів Росії, 
інших організацій – учасників підготовки. 

2. Виконання Договору 
2.1. Для реалізації Договору Сторони створюють спільну редколегію і 

робочі групи. Склад редколегії, робочих груп, план-графік виконання робіт 
узгоджуються сторонами та оформлюються наказами відповідно “Агентства” та 
“Держкомітету”. 

2.2. Редколегія виділяє відповідального упорядника (редактора) збірника, 
по одному з кожної сторони, затверджує концепцію збірника, план-графік, склад 
документів, відібраних для видання, склад науково-довідкового апарату, 
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історичну та археографічну передмови, макет рукопису збірника до видання на 
спільних засіданнях або шляхом листування. 

2.3. Історичну передмову та коментарі готують відповідальні упорядники 
(редактори) збірника від обох Сторін. 

3. Зобов’язання Сторін 
3.1. “Агентство”: 
- організовує максимально широке по фондове виявлення документів за 

темою збірник в російських держархівах та надає “Держкомітету” переліки 
виявлених документів; 

- організовує копіювання виявлених в російських архівах документів та 
надає їх “Держкомітету”; 

- організовує коментування документів, виявлених в російських архівах та 
включених до збірнику; 

- виготовляє за необхідністю копії документів на магнітних дисках. 
3.2. Держкомітет: 
- визначає головний архів з підготовки збірника; 
- організовує виявлення документів за темою збірника в українських 

держархівах; 
- здійснює археографічну обробку всіх виявлених документів, в тому числі 

наданих “Агентством”, за узгодженою методикою; 
- організовує комп’ютерний набір та верстку збірника; 
- надає на узгодження “Агентству” оригінал-макет кожного з томів 

збірника; 
- здійснює видання спільного збірника; 
- розподіляє тираж між “Держкомітетом” та “Агентством” наступним 

чином: “Агентству” – 500 прим., “Держкомітету” – 500 прим. 
3.3. Сторони постійно обмінюються інформацією про хід реалізації 

домовленостей та узгоджують строки виконання конкретних робіт, у випадку 
недотримання графіку. 

3.4. Сторони своєчасно (в письмовій формі) інформують одна одну про 
можливі зміни положень цього Договору. 

4. Відповідальність за порушення умов Договору 
4.1. Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення всіх розбіжностей, 

пов’язаних з цим Договором, шляхом переговорів. 
5. Робочі контакти 

5.1. За необхідністю Сторони організовують спільні засідання робочих груп 
в Москві та Києві. 
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5.2. Питання, пов’язані з безпосередньою роботою над збірником, 
вирішуються на засіданнях робочих груп чи письмово (шляхом листування). 

5.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання. Строк дії цього 
Договору визначається тривалістю робіт з підготовки спільної публікації та 
закінчує свою дію після реалізації спільного видання. 

Підписано в м. Москві 21 березня 2007 року в двох примірниках, кожний 
російською та українською мовами, причому обидва тексти автентичні і мають 
однакову силу. 

За Державний комітет 
архівів України 
Голова 

За Федеральне 
архівне агентство 
Керівник 

О. П. Гінзбург В. П. Козлов
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

У державних архівних установах України 

У Центральному державному науково-технічному архіві України 
20–22 березня проходив короткотерміновий семінар з підвищення 

кваліфікації спеціалістів державних архівів областей України з питань організації 
роботи з науково-технічною документацією. Було запрошено спеціалісти 
державних архівів чотирьох областей України: Дніпропетровської, Рівненської, 
Сумської та Чернігівської. 

*** 
29–30 березня під час роботи круглого столу “Бекетівські читання”, 

присвяченого урочистостям із святкування 145-річчя від дня народження 
видатного українського ученого, академіка архітектури Олексія Миколайовича 
Бекетові, співробітниками відділу використання інформації документів 
представлено електронну презентацій ну версію “Український архітектор і 
педагог О. М. Бекетов (1862–1941)”, спеціально розроблену для цього святкового 
заходу, яка складається з трьох розділів: “Частина І. Адміністративні, ділові та 
учбові споруди архітектора О. М. Бекетова”, “Частина ІІ. Культурно-
просвітницькі, медичні та житлові споруди архітектора О. М. Бекетова”, 
“Частина ІІІ. Ділове листування архітектора О. М. Бекетова”. 

Під час проведення виставкових заходів було експоновано біля 100 
архівних документів, представлених переважно цифровими відбитками у 
презентаційній версії, які викликали щирий інтерес відвідувачів заходу. 

Директор архіву О. М. Мащенко 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 
 21 лютого відбулося відкриття виставки, присвяченої 120-річчю від дня 
народження фундатора нового українського театру, режисера, актора, 
театрального педагога, публіциста, літератора Леся Курбаса (1887–1937). 

Виставка презентувала матеріали центральних державних архівів України, 
зокрема ЦДАМЛМ України, ЦДКФФА України ім. Г. Пшеничного, ЦДАГО 
України, ЦДАВО України. В експозиції представлено велику кількість 
фотодокументів, сторінки щоденникових записів, спогади учнів, соратників 
митця. Вперше можна було ознайомитись з матеріалами слідчої справи Леся 
Курбаса. Були представлені численні друковані видання про режисерську й 
акторську діяльність митця, Молодий театр, театр “Березіль”. 

Директор архіву Л. В. Скрипка 
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У Держархіві в Автономній Республіці Крим 
24 січня у Держархіві в Автономній Республіці Крим відкрито виставку 

документів, присвячену 120-річчю з дня утворення Таврійської вченої архівної 
комісії (ТВАК). Репрезентовані документи висвітлюють історію створення 
комісії, загальні напрями її діяльності, участь у збереженні численних 
археологічних та архітектурних пам'яток. В експозиції представлені фотографії 
відомих діячів ТВАК: О. Х. Стевена, А. І. Маркевича, О. Л. Бердьє-Делагарда, 
І. І. Казаса, автографи засновників комісії. 

*** 
14 лютого відбулась районна історико-краєзнавча конференція на тему: 

“Організація роботи щодо зберігання історичної пам’яті у Джанкойському 
районі”, ініціатором та організатором якої був архівний відділ Джанкойської 
райдержадміністрації. 

У конференції взяли участь співробітники архівного відділу, відділів освіти 
і культури Джанкойської райдержадміністрації, сільських шкіл, районного музею. 

На конференції було вирішено провести у 2007 році огляд-конкурс 
сільських та шкільних музеїв, щорічно проводити історико-краєзнавчі 
конференції. 

*** 
18 лютого у програмі “Кримський альманах” Державної телерадіокомпанії 

“Крим” вийшла радіопередача “Діяльність Сімферопольського міського голови 
В. О. Іванова в 1909–1919 рр.” Передачу було підготовлено Держархівом в АРК 
на основі документів особового фонду В. О. Іваново. 

*** 
20 лютого відбулось святкування 80-річного ювілею з дня заснування 

архівного відділу Джанкойської райдержадміністрації. 
На честь ювілею відбувся святковий концерт, організований відділом 

культури райдержадміністрації, у якому взяли участь робітники будинків 
культури Джанкойського району. 

*** 
15 березня архівним відділом Білогірської райдержадміністрації було в 

проведено районний семінар з діловодства та забезпечення збереженості 
документів організацій усіх форм власності. 

Учасників семінару було ознайомлено зі змінами до законами України “Про 
Національний архівний фонд і архівні установи”, “Про звернення громадян”, 
основними вимогами до організації діловодства та забезпечення збереженості 
документів. Значну увагу було приділено нормативним документам діловодних 
служб і архівних підрозділів установ з питань створення номенклатур справ, 
забезпечення збереження документів, вилучення документів, видачі архівних 
довідок за документами ліквідованих підприємств. 

*** 
28 березня у приміщенні Красногвардійської районної ради було відкрито 

виставку документів “Захист прав дітей на особливу турботу й допомогу – основа 
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діяльності служби у справах неповнолітніх”, підготовлену архівним відділом 
Красногвардійської райдержадміністрації до засідання громадської колегії 
Красногвардійської райдержадміністрації, де розглядалося питання “Про роботу 
служби у справах неповнолітніх з попередження раннього сирітства” й круглого 
столу Красногвардійського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 
питаннях захисту прав дитини. 

Всього репрезентовано 36 документів: рішення сесій Красногвардійської 
районної ради та райвиконкому, розпорядження Красногвардійської 
райдержадміністрації за 1989–2002 роки, що стосуються порушеного питання. 

Виставку відвідали члени громадської колегії, учасники круглого столу та 
запрошені. 

*** 
29 березня в держархіві АРК відбувся семінар-практикум на тему: 

“Актуальні питання організації діловодства та забезпечення збереженості 
документів в установах недержавної форми власності. У семінарі взяли участь 27 
працівників, які відповідають за архівні підрозділи організацій. установ, 
підприємств. 

Директор архіву Л. В. Гурбова 

У Держархіві Волинської області 
8 лютого спільно з Волинським радіо проведено передачу про діячів УНР 

уродженців Волині (Сільський Володимир, Остапенко Сергій); 
*** 

16 лютого проведено колегію Державного архіву Волинської області по 
підсумках роботи архівних установ області за 2006 рік та завдання на 2007 рік; 

*** 
20 лютого відкрито виставку архівних документів “Українська Народна 

Республіка: історія і сучасність”. 
*** 

13 березня вийшла в ефір радіопередача “Української державники: 
повернення із забуття” з циклу радіопередач “Життя, історія, час”. 

Директор архіву В. М. Гика 

У Держархіві Дніпропетровської області 
13 лютого на нараді керівників районних і міських рад за участю 

Державного архіву Дніпропетровської області було обговорено проблеми 
створення трудових архівів на Дніпропетровщині. 

*** 
27 лютого з нагоди 75-річчя заснування Дніпропетровської області у театрі 

опери та балету експонувалась виставка оригіналів унікальних та особливо 
цінних документів з історії Дніпропетровщини. 

Директор архіву Н. В. Киструська 
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У Держархіві Житомирської області 
16 лютого у Державному архіві Житомирської області було відкрито 

виставку архівних документів до 100-річчя від дня народження Сергія Корольова, 
академіка, Головного конструктора ракетно-космічних систем, уродженця 
м. Житомира 

З виставкою ознайомились представники архіву, громадськість, ЗМІ. 
*** 

26 лютого у держархіві області відкрито виставку документів 
“Житомирському Товариству Просвіта – 100 років”. 

На виставці експонувалися цікаві документи з історії діяльності Товариства, 
зокрема статут Товариства, протоколи засідань, анкети членів Товариства, їх 
заяви, листи, афіші тощо. 

На відкритті виставки були присутні представники ЗМІ, громадськість, 
працівники архіву. 

Директор архіву І. О. Рафальський 

У Держархіві Закарпатської області 
22 лютого у держархіві області відбулося розширене засідання колегії, де 

було розглянуто питання “Про підсумки роботи державних архівних установ 
області у 2006 році та їх пріоритетні завдання на 2007 рік”. 

Найгострішою проблемою на нинішній час є відсутність фінансування 
Державної програми розвитку архівної справи в Україні на 2006–2010 роки, як 
також і фінансування регіональних відповідних обласної та міськрайонних 
програм. 

Після засідання було проведено “круглий стіл”, на якому розглядалися 
питання: “Державна програма розвитку архівної справи на 2006–2010 роки, 
Програма розвитку архівної справи у Закарпатській області та завдання щодо їх 
виконання”, “Створення мережі трудових архівів – вимога сьогодення з метою 
збереження соціально-значимих документів, що не належать до НАФ”, 
“Організація з установами, організаціями, підприємствами, документи яких 
віднесено до Національного Архівного Фонду” та “Підготовка описів та 
номенклатур справ до розгляду на засіданні держархіву області”. 

Учасникам колегії було вручено методичні розробки і матеріали, серед них 
і цифрові копії Вісника Державного комітету архівів України за 2000–2006 роки. 

Для учасників колегії у фойє архіву експонувалась виставка “Фотохроніка 
архівного життя: рік 2006”, “Засоби масової інформації про діяльність держархіву 
області у 2006 році”, “Нові надходження фахової літератури” та “Дерев’яне 
сакральне зодчество Румунії”. 

*** 
6 березня на базі держархіву області проведено семінар – навчання 

працівників державних нотаріальних контор та обласного державного 
нотаріального архіву. 



 90

Слухачів було ознайомлено з основними завданнями, змістом та вимогами 
Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії 
незаконному обігу архівних документів”, Державної уніфікованої системи 
документації, наголошено на ролі нотаріальних служб у справі забезпечення 
соціально-правових потреб громадян, відповідальність за неналежне зберігання 
документів та використання інформації, що міститься в них. Роз’яснено вимоги 
до складання номенклатур справ, застосування Примірної номенклатури справ 
державної нотаріальної контори, формування документів у справи, проведення 
експертизи цінності документів та підготовки їх до передавання на зберігання до 
нотаріального архіву. Учасники семінару отримали пакет методичних матеріалів, 
ознайомилися з умовами зберігання документів у держархіві області. 

*** 
13 березня з нагоди відзначення 68-ої річниці Карпатської України, в 

приміщенні держархіву області експонується виставка документів “Карпатська 
Україна – героїчна сторінка в боротьбі за свободу”. 

На виставці представлено документи про діяльність уряду Карпатської 
України, про життя видатного українського педагога, науковця, релігійного, 
державного і громадсько-політичного діяча, президента Карпатської України 
Августина Волошина. Представлені також документи про відкриття Першого 
Сойму Карпатської України (15 березня 1939 року), розпорядження уряду про 
державну мову – українську, фотографії Августина Волошина та його сім’ї, 
членів уряду Карпатської України, січовиків на чолі з комендантом Дмитром 
Климпушем та інші. 

З виставкою ознайомились представники громадськості, відвідувачі та гості 
архіву. 

*** 
29 березня відбулося чергове засідання колегії держархіву області. 

Розглянуто питання: 
- Про діяльність ЕПК держархіву області у 2006 році та завдання щодо 

поліпшення її роботи у 2007 році; 
- Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву України від 

29 листопада 2006 року “Про стан роботи з кадрами в державних архівних 
установах”; 

- Про стан пожежної безпеки в держархіві області та завдання щодо 
виконання припису інспекції обласного управління МНС України; 

- Про роботу відділів держархіву області із зверненнями громадян у І 
кварталі 2007 року; 

- Інформація директора архіву про результати зустрічі з керівництвом 
Хустського району з питань зміцнення матеріально-технічної бази архівного 
відділу РДА. 

Директор архіву М. В. Делеган 
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У Держархіві Запорізької області 
12 січня Студенти коледжу Університету м. Фрідонія (штат Нью-Йорк, 

США) відвідали Державний архів Запорізької області, де ознайомились з 
питаннями збереження, формування та використання документів Національного 
архівного фонду на Запоріжжі 
 
 18 січня вийшла в ефір радіопередача “Оріхів – горіхове місто” з циклу 
радіопередач “Історичний календар”, підготовлених працівниками архіву. 

*** 
 22 січня в держархіві області відкрито виставку до 88-ї річниці 
проголошення Акту злуки: “Події Української національної революції на 
Запоріжжі 1917–1919 рр.” 

*** 
 24 січня вийшла в ефір радіопередача “Поселення духоборів на річці 
Молочній” з циклу радіопередач “Історичний календар”, підготовлених 
працівниками архіву. 

*** 
31 січня вийшла в ефір радіопередача “Кирилівка – здравниця на 

Молочному лимані” з циклу радіопередач “Історичний календар”, підготовлених 
працівниками архіву. 

*** 
7 лютого вийшла в ефір радіопередача “Якимівка – село, засноване 

іконоборцями” з циклу радіопередач “Історичний календар”. 
*** 

13 лютого в актовому залі Запорізької обласної наукової бібліотеки 
ім. Горького відбулась презентація документального збірника "Документи та 
матеріали до історії приазовських албанців" за участі Державного архіву 
Запорізької області, Управління культури і туризму Запорізької 
облдержадміністрації, Запорізького національного університету, Запорізького 
відділення Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. Грушевського НАН України 

*** 
14 лютого вийшла в ефір радіопередача “Михайлівка – село трьох храмів” з 

циклу радіопередач “Історичний календар”. 
*** 

 21 лютого вийшла в ефір радіопередача “Новомиколаївка – село, назване на 
честь Святого Миколая” з циклу радіопередач “Історичний календар”. 

*** 
 15 березня вийшла в ефір радіопередача “Молоканські села Таврії” з циклу 
радіопередач “Історичний календар”. 

Директор архіву О. С. Тедєєв 
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У Держархіві Кіровоградської області 
21 лютого відбулося розширене засідання колегії Державного архіву 

Кіровоградської області. На порядок денний було винесено питання про підсумки 
роботи державних архівних установ області за 2006 рік та їх завдання на 2007 рік. 
В роботі колегії взяли участь начальники архівних відділів райдержадміністрацій 
та міських рад, керівники структурних підрозділів Держархіву області. 

У результаті підведення підсумків роботи та визначення завдань на 
поточний рік було прийнято відповідне рішення, яке зосередить зусилля 
архівістів області на подолання недоліків і поліпшення організації архівної 
справи та діловодства в області, забезпечення належного зберігання соціально-
значущих документів громадян. 

*** 
22 лютого у держархіві області відбулась нарада-семінар начальників 

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад з питань діяльності 
архівних установ та впровадження Основних правил роботи державних архівів 
України. 

Директор архіву Т. В. Чвань 

У Держархіві Миколаївської області 
29 січня держархів області спільно з Управління у справах преси та 

інформації облдержадміністрації та Миколаївською редакційною колегією 
“Реабілітовані історією” провели науково-практичну конференцію, присвячену 
презентації другої книги “Реабілітовані історією. Миколаївська область”, яка 
вийшла з друку у грудні 2006 року. 

Підготовлено виставку документів “Реабілітовані історією”, де було 
представлено оригінали т копії архівних документів з архівно-кримінальних 
справ фонду № 5859, оп. 1 “Управління СБУ в Миколаївській області”, передані 
на зберігання до держархіву області. Документи, репрезентовані на виставці 
розповідають про масові репресії на Миколаївщині в 30–40 роки ХХ ст.  

Матеріали виставки підготували О. В. Серединський, начальник відділу 
інформації і використання документів та Н. В. Мірянова, старший зберігач 
фондів. Екскурсію за матеріалами вистави провела Л. С. Климова, головний 
науковий співробітник відділу інформації та використання документів. 

У заходах взяли участь: нащадки репресованих громадян Миколаївщини, 
викладачі та студенти вузів, спеціалісти музеїв та бібліотек міста Миколаєва, 
краєзнавці, представники національних меншин області, товариства “Меморіал”, 
представники засобів масової інформації, громадськість області. 

Директор архіву Л. Л. Левченко 
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У Держархіві Одеської області 
15–20 січня на відзначення 75-річчя заснування Одеської області проведено 

виявлення та оцифрування документів для он-лайнової виставки “Одеській 
області – 75 років”. Підготовлено матеріали для публікацій у ЗМІ. 

*** 
20 січня відділом формування НАФ та діловодства спільно з Управлінням 

юстиції в Одеській області розроблена Примірна номенклатура справ для 
приватних та державних нотаріальних контор. 

Держархів прийняв участь у засіданні Наукової ради Одеського історико-
краєзнавчого музею з метою розпочати підготовку до виставки “Швейцарці в 
Причорноморському регіоні”, яка відбудеться 2 червня 2007 року у ході візиту 
делегації банкірів з Швейцарії до Одеської міської ради. 

*** 
23 січня підготовлено телесюжет за темою “Історія парків і садів міста 

Одеси в документах Державного архіву області”. 
*** 

30 січня проведено семінар-нараду з Державною національною юридичною 
академією з питань передачі документів від кафедр та структурних підрозділів 
академії у відомчий архів та складання описів. 

*** 
1 лютого в газеті “Придунайские вести”, № 12, опубліковано інтерв’ю з 

директором держархіву області І. І. Ніточко “Говорящие” документы” з 
проблемних питань забезпечення збереженості документів, що зберігаються в 
Комунальній установі “Ізмаїльський архів”. 

*** 
5 лютого провідним спеціалістом відділу НАФ та діловодства 

О. В. Скальською було прочитано лекцію працівникам кадрових служб 
райдержадміністрації на тему “Реєстрація документів та контроль за їх 
виконанням” в Центрі підвищення кваліфікації при Одеському регіональному 
інституті державного управління Академії державного управління при 
Президентові України. 

*** 
6 лютого в ефірі Телерадіокомпаній “ГРАД” і “АРТ” оприлюднено 

звернення громадськості міста Одеси до Віце-Прем’єр Міністра України 
Д. В. Табачника про надання Державному архіву Одеської області нового 
приміщення. Текст звернення надано для публікації газетам “Чорноморські 
новини”, “Одесский вестник”, “Одесские известия”. 

*** 
8 лютого в ефірі Телекомпанії “ICTV”вийшов сюжет про умови роботи 

Державного архіву Одеської області та про необхідність надання держархіву 
області корпусу з майна ліквідованого Одеського Інституту сухопутних військ. 
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*** 
26 лютого відбулося засідання Експертно-перевірної комісії (ЕПК) 

держархіву області. Розглядалося питання про формування двох нових фондів 
особового походження – Валерія Ісаковича Хата, головного редактора 
сатиричного журналу “Фонтан”, Леоніда Левицького, художника-карикатуриста. 
Фонди започатковані за пропозицією Л. С. Сидорського, який є не тільки 
фондоутворювачем архіву, але й консультантом у складанні Списку потенційних 
фондоутворювачів. Документи В. Хата та Л. Левицького систематизуються для 
передачі в архів. 

*** 
28 лютого відбулась колегія держархіву області. Колегія відзначила 

задовільну роботу архівних відділів Іванівської та Болградської 
райдержадміністрацій і трудових архівів по всіх напрямках роботи, зазначила про 
необхідність здійснення інформатизації, більш активного використання ресурсів 
Інтернету та електронної пошти, удосконалення роботи по складанню Списків 
№ 1. Щодо ОАО “Одестрансбуд” колегія зауважила, що необхідно звернути увагу 
на якість формування справ постійного зберігання, рекомендувала включити до 
номенклатури справ науково-технічні документацію, листування, документи на 
нетрадиційних (не паперових) носіях, фотографії, ілюстративні матеріали, які 
відобразять діяльність ОАО “Одестрансбуд” по всіх аспектах. 

*** 
15–16 березня проведено контрольну перевірку роботи архівного відділу 

Овідіопольської райдержадміністрації та трудового архіву Овідіопольської 
районної ради. Відмічено добре поставлену роботу цих архівних установ та 
покращення їх матеріально-технічного стану – трудовому архіву виділено окреме 
приміщення. 

Директор архіву І. І. Ніточко 

У Держархіві Полтавської області 
22 січня у приміщенні корпусу № 1 держархіву області відкрито виставку 

“22 січня – День Соборності України”. 
У вітринах представлено документи та видання періоду української 

революції 1917–1921 років. Особливу зацікавленість викликали копії IV 
Універсалу Центральної Ради, Акту злуки Західноукраїнської Народної 
Республіки з Наддніпрянською Українською Народною республікою в 
“одноцільну суверенну народну республіку”, світлини членів Директорії, 
уродженців Полтавщини – Симона Петлюри та Андрія Макаренка. 

Напередодні урочистих подій, а саме 19 січня 1919 року, Полтаву захопили 
більшовицькі загони. І коли у столиці УНР проходили всеукраїнські урочисті 
заходи, у Полтаві відбувалися масові обшуки та арешти. У місті була 
запроваджена комендантська година, солдати займалися мародерством, на 
заможних громадян була накладена величезна грошова контрибуція. Така ж 
участь через два тижні спіткала і Київ. Ці події докладно описано у рукописі 
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полтавського лікаря Олександра Несвіцького, який зберігається у фондах 
Державного архіву Полтавської області. 

На виставці було представлено наукову літературу про визвольні змагання 
українського народу та періодика періоду УНР. 

На відкритті експозиції були присутні студенти вищих навчальних закладів 
міста, архівісти, краєзнавці та представники засобів масової інформації. 

*** 
27 лютого відбулося розширене засідання колегії держархіву області, на 

якому було підбито підсумки роботи архівних установ області за 2006 рік та 
визначені завдання на 2007 рік. У роботі колегії взяли участь Перший заступник 
Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряк, начальники архівних 
відділів райдержадміністрацій та міських рад. 

Схваливши план розвитку архівної справи в області, науково-дослідної, 
методичної, науково-видавничої роботи та роботи з кадрами на 2007 рік, колегія 
доручила керівництву держархіву, начальникам архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад вжити заходів щодо виконання у повному 
обсязі державної та регіональних програм розвитку архівної справи на 2006–
2010 роки, забезпечення повноцінного формування Національного архівного 
фонду, подальшого вирішення питань матеріально-технічного забезпечення 
архівних установ області. 

Директор архіву Г. П. Білоус 

У Держархіві Рівненської області 
15 лютого відкрито виставку книг “Історія Рівненщини 1920-х – 1930-х рр.” 

із фондів науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Рівненської області. 
*** 

16 лютого відбулось розширене засідання колегії Державного архіву 
Рівненської області “Про підсумки роботи державних архівних установ області за 
2006 рік та їх завдання на 2007 рік” за участю начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад. 

*** 
23 березня підготовлено статтю за документами держархіву області 

“Волинь в етнографічних дослідженнях М. І. Костомарова” для опублікування в 
збірнику “Наукові записки” Рівненського краєзнавчого музею. 

Директор архіву М. І. Григорук 

У Держархіві Тернопільської області 
9 січня відкрито документальну виставку “Людина з легенди”, присвячену 

85-річчю від дня народження громадського діяча, історика, журналіста Василя 
Вериги (Канада). 
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*** 
15 січня підготовлено виставку “Материк української культури”, 

присвячену 100-річчю від дня народження Святослава Гординського – 
українського поета, перекладача, художника, мистецтвознавця. 

*** 
17 січня підготовлено виставку до 88-ї річниці Дня Злуки “Україна: один 

народ, одна держава” та виставку “Борець за волю України” (до 95-річчя від дня 
народження Ярослава Стецька – визначного діяча національно-визвольного руху). 

На виставці було представлено документи про навчання Я. Стецька в 
Тернопільській гімназії, статті Я. Стецька, які друкувались у періодиці, 
фотографії, які оцінюють діяльність Я. Стецька як голови Проводу Закордонних 
справ ОУН. 

*** 
29 січня підготовлено виставку до 105-ої річниці від дня народження 

української поетеси, малярки, скульпторки О. Лятуринської “Казка Оксани 
Лятуринської”. 

На виставці експонувалися: метричні записи про народження та хрещення 
О. Лятуринської, класні журнали Кременецької української гімназії, де вона 
навчалась, публікації віршів поетеси у Альманасі УНС (1989), “Народному слові” 
(1996), журналі “Тернопіль”, а також світлини рідних місць, могили на цвинтарі у 
Банд-Бруку та інші документи, зібрані краєзнавцем Гаврилом Черняхівським. 

*** 
17 лютого підготовлено архівну виставку до 115-ої річниці від дня 

народження Йосипа Сліпого “Ісповідник за Христа й Україну”. 
Виставка складається з двох розділів. У першому – “служба Богові й 

Україні” зібрані матеріали, ксерокопії документів, світлини, листи, які 
розповідають про хресний шлях Патріарха від села Заздрість на Теребовлянщині 
крізь більшовицькі концтабори ГУЛагів до Риму. Другий розділ висвітлює 
діяльність Й. Сліпого в Римі. Представлені світлини., книги, альманахи, журнали 
з працями видатного сина Тернопілля та розповідями про нього, про вшанування 
його пам’яті в Україні та діаспорі. Також представлено вшанування Й. Сліпого у 
філателістичних виданнях. 

*** 
22 лютого відкрито виставку архівних документів до 120-ої річниці від дня 

народження Леся Курбаса – режисера, актора, драматурга і публіциста. 
*** 

5 березня відкрито виставку до 193-ої річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка “І мене в сім’ї великій...”. 

У першому розділі виставки представлено: вірш “Тарас Шевченко”, 
написаний одним із членів товариства “Просвіта” с. Козлів Тернопільського 
повіту, у якому відтворено основні віхи життя Кобзаря; оригінал розпорядження 
Волинської Духовної консисторії про надання дозволу художнику Шевченку 
малювати види Почаївської Лаври; репродукція акварелі (Собор Почаївської 
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Лаври); фототипія “Кобзаря” (1840); листування з судовими органами і 
повітовими староствами з питань конфіскації “Кобзаря” видання Василя 
Силовича 1932–1933 роки; проект пам’ятника Т. Г. Шевченку в с. Бурдяківці 
Борівського повіту; донесення Збаразького повітового староства про зруйнування 
пам’ятника Т. Г. Шевченку в с. Лазівка у 1931 році. 

У другому розділі “Святкування Шевченківських днів” експонувалися 
матеріали із фондів Кременецької “Просвіти”, філії товариства “Просвіта” у 
містах Тернополі та Теребовля про організацію та проведення вшанування 
пам’яті Т. Г. Шевченка; статті з газет “Діло”, “Під боєм” про проведення різних 
заходів у Шевченківські дні; листування з Радехівським повітовим староством 
про скарги щодо арешту осіб під час святкування річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка; рапорт про видачу дозволу на проведення богослужіння на честь 
Т. Г. Шевченка українською мовою (1939); тексти лекцій про творчість Кобзаря. 

Третій розділ ознайомив з документами, світлинами про вшанування 
пам’яті Кобзаря у 1963–1964 роках (150-та річниця) та за незалежної України. 

Окремою частиною була представлена книжкова виставка, підготовлена за 
матеріалами наукової бібліотеки держархіву області: книжкові видання творів 
Т. Г. Шевченка; дослідження про життя та творчість кобзаря. 

*** 
10 березня у газеті “Свобода” за 10.03.2007 надруковано статтю О. Дишлюк 

“Завше з тобою, Кобзарю!” (про виставку в держархіві області до 193-ої річниці 
від дня народження Т. Г. Шевченка). 

*** 
16 березня підготовлено виставку “Роману Гром’яку – 70” (до 70-річчя від 

дня народження). Роман Теодорович Гром’як – перший голова обласної Ради 
Всеукраїнського товариства української мови ім.. Шевченка “Просвіта”. 
Очолював обласну організацію Демократичної партії України, обирався народним 
депутатом колишнього СРСР. У 1992–1994 роках був Представником Президента 
України в Тернопільській області. 

Також експонувалися книги з бібліотеки держархіву області: “Давнє і 
сучасне”, “Естетика Шевченка”, “Вертеп”, “Вертеп-2 або у хащах влади”, 
бібліографічний покажчик “Роман Гром’як”. 

*** 
22 березня у приміщенні держархіву області відбулась творча зустріч з 

науковцем, поетом, директором Чернівецького музею Ольги Кобилянської, 
заслуженим працівником культури України Володимиром Вознюком, на якій 
презентувалася його інтимна лірика “Відлуння твоїх кроків”. На зустрічі були 
присутні журналісти місцевих ЗМІ. 

Директор архіву Б. В. Хаварівський 

У Держархіві Харківської області 
7 лютого відбулося розширене засідання колегії держархіву області “Про 

підсумки роботи державних архівних установ Харківської області у 2006 році та 
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їх завдання на 2007 рік” за участю начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій і міськрад області. 

Зі вступною промовою до учасників засідання звернувся голова колегії 
Державного архіву Харківської області – Є. І. Ріяко, директор архіву. Він 
ознайомив присутніх з порядком денним колегії, повідомив про перебування у 
Харкові 11 січня з одноденним робочім візитом Голови Державного комітету 
архівів України О. П. Гінзбург, яка зустрілась з колективами Держархіву області і 
Центрального державного архіву науково-технічної документації. 

Наприкінці засідання директор держархіву області Є. І. Ріяко ознайомив 
присутніх з першим випуском нового видання Державного архіву Харківської 
області “Харківський архівіст” і запросив до співпраці начальників архівних 
відділів РДА та міськрад області, а також пообіцяв, що один із наступних 
випусків буде присвячений роботі архівної служби районів та міськрад області. 

Після закінчення роботи колегії всі учасники засідання та працівники 
держархіву області відвідали виставку “Розсекречена пам’ять”, підготували 
працівники УСНБУ Харківської області за документами, що знаходяться на 
зберіганні у сховищах управління (експозицію було розміщено у виставковому 
фонді “АВЕК”). 

Колегія держархіву області відзначила, що діяльність державних архівних 
установ у 2006 році була спрямована передусім на забезпечення збереженості 
документів НАФ України; зросли обсяги інформаційного використання 
документів НАФ, публікацій у пресі, активізувалася виставкова діяльність; 
держархівом області систематично проводилася перевірка діяльності архівних 
відділів РДА. Визначено приоритетні напрямки у роботі архівних установ області 
на 2007 рік та намічено шляхи їх вирішення. 

Колегія також відзначила низку проблем, що стримують розвиток архівної 
справи в Харківській області й прийняла відповідні рішення щодо організації 
роботи архівних установ області. 

*** 
21 лютого під час проведення круглого столу “ Харківщина вчора, сьогодні, 

завтра”, який проходив під керівництвом голови Харківської 
облдержадміністрації А. Б. Аракова, в Харківському національному університеті 
представлено спільну виставку Музею історії університету і Державного архіву 
Харківської області, присвячену 75-річчю заснування Харківської області. 

*** 
29 березня відбулося розширене засідання колегії держархіву області в якій 

взяли участь працівники відділів архіву, що використовують у своїй роботі 
архівні документи. З доповіддю “Проблема збереження НАФ як проблема 
загальнонаціонального рівня та шляхи її вирішення” виступила заступник 
директора архіву Л. М. Юдіна. 

Колегія відзначила, що діяльність Держархіву Харківської області у 
2006 р. – першому кварталі 2007 р. була спрямована на покращення забезпечення 
збереженості документів НАФ України та посилення охоронного режиму 
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приміщень архіву, вживалися заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки 
в архівосховищах та дотримання належного температурно-вологісного режиму. 

Проблематичним лишається питання щодо збільшення площ архівосховищ. 
Необхідно посилити контроль за дотриманням терміну повернення архівних 
справ, виданих у тимчасове користування за межі архіву, за вчасним поверненням 
до архівосховищ справ, що видаються користувачам до читальних залів архіву і 
співробітникам до робочих кімнат. 

Директор архіву Є. І. Ріяко 

У Держархіві Херсонської області 
19–22 січня у держархіві області відкрито виставку, присвячену Дню 

Соборності України. На виставці було представлено матеріали періоду 
національно-визвольних змагань (1917–1920), особливий акцент було зроблено на 
документах, що підтверджують статус Херсонської губернії як складової України. 

*** 
21 лютого проведено семінар з питань розвитку архівної справи за участю 

начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, керівників 
трудових архівів. Основними питаннями, що розглядалися, були ведення 
діловодства в архівних відділах, описування документів особового походження, 
організація роботи з використання документів тощо. У рамках семінару 
проведено круглий стіл, де обговорено актуальні питання функціонування 
трудових архівів.  

*** 
22 лютого відбулось розширене засідання колегії держархіву області, на 

якому розглянуто підсумки роботи архівних установ області в 2006 році та їх 
завдання на 2007 рік. 

*** 
27–29 березня у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Олеся Гончара відбулась виставка архівних документів “З історії видавничої 
справи на Херсонщині”, яку було підготовлено держархівом області спільно з 
краєзнавчим відділом бібліотеки в рамках тижня Херсонської книги “Херсон 
видавничий: продовження традицій”. 

Директор архіву В. Ф. Боровик 

У Держархіві Хмельницької області 
 З циклу заходів, присвячених 130 річниці з дня народження відомого 
державного та громадського діяча, художника та педагога Петра Івановича 
Холодного в держархіві області відбулась презентація виставки репродукцій 
художніх робіт “З любов’ю до України”. На ній представлено репродукції 63 
картин, написаних митцем у 1917–1920 роках. У презентації виставки взяли 
участь науковці, художники, мистецтвознавці, освітяни. 

*** 
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29 січня до Дня пам’яті герої Крут працівники архіву провели урок пам’яті 
для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії “За Україну, за її 
волю”. Слухачів ознайомлено з героїчною сторінкою доби УНР, битвою під 
Крутами, в якій 300 юнаків-студентів стримали натиск шеститисячного війська 
Муравйова. Студенти мали можливість оглянути архівні документи періоду 
української революції 1917–1920 років. 

Подвиг юнаків в ім’я України порівнюють з боєм греків під Фермопілами. 
Пам’ять про героїчний подвиг юнаків за висловом професора М. Грушевського 
“... Вітчизна збереже насіви вічні”. 

*** 
1 лютого у читальному залі обласного архіву відбулося розширене 

засідання колегії Державного архіву Хмельницької області з порядком денним: 
Про підсумки роботи архівних установ області за 2006 рік та завдання по 
розвитку архівної справи на 2007 рік. В роботі колегії взяли участь начальники 
архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, завідувачів 
трудових архівів області. 

*** 
Вийшло в світ методичне видання держархіву області “Біля джерел історії 

народу (з досвіду роботи архівних установ Хмельниччини)”, упорядником і 
науковим редактором якого є директор архіву П. Я. Слободянюк. Тираж видання 
200 екземплярів. У методичних рекомендаціях вміщено статті з досвіду роботи 
відділів держархіву області у галузі комплектування, зберігання та використання 
архівних документів. 

Видання розраховане на працівників архівної галузі, відповідальних за 
архівні підрозділи підприємств, організацій, установ та науковців. 

*** 
28 березня було проведено нараду-семінар з головами експертних комісій, 

діловодами установ-юридичних осіб джерел формування НАФ Шепетівського 
району, з питань порядку ведення діловодства, проведення експертизи цінності 
документів та передачі їх на зберігання до державної районної архівної установи. 

Під час роботи семінару акцентовано увагу слухачів на підвищення 
персональної відповідальності працівників архівних підрозділів і установ за стан 
збереженості документів на місцях, номенклатурну повноту фондового складу в 
рамках вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів”. 

*** 
29 березня було проведено семінар-практикум зі спеціалістами 

21 Трудового архіву, у яких зберігаються документи з особового складу 
ліквідованих організацій, установ та підприємств. 

В ході зустрічі учасники семінару та працівники архіву обговорили 
актуальні проблеми, які обумовлюють їх роботу. Зокрема, питання нормативно-
методичного забезпечення трудових архівів, передачу документів під час 
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ліквідації або реорганізації установ та забезпечення соціально-правового захисту 
фізичних та юридичних осіб через виконання їх звернень. 

Кожний учасник семінару отримав від держархіву області повний пакет 
нормативно-правових документів в електронному вигляді. 

Директор архіву П. Я. Слободянюк 

У Держархіві Черкаської області 
21 лютого у держархіві області відбулося розширене засідання колегії 

Державного архіву Черкаської області за участю заступника Голови 
Держкомархіву Г. В. Портнова, начальника загального відділу 
облдержадміністрації С. Й. Нерознак, представників засобів масової інформації, 
начальників архівних відділів райдержадміністрації, міських рад, завідувачів 
трудовими архівами. На порядку денному колегії було розглянуто питання “Про 
підсумки роботи архівних установ Черкаської області в 2006 році та їх завдання 
на 2007 рік”. 

Директор архіву Т. А. Клименко 

У Держархіві Чернігівської області 
12 січня Н. М. Полетун, начальник відділу інформації та використання 

документів виступив на обласному радіо. Тема радіопередачі: “Документи 
обласного архіву про родовід С. П. Корольова (до 100-річчя від дня 
народження)”. 

*** 
18 січня у держархіві області розпочато експонування фотодокументальної 

виставки до Дня Соборності України. 
*** 

14 лютого на обласному радіо вийшла в ефір радіопередача “З історії 
Чернігівської пошти”. 

*** 
28 лютого у держархівів області відбулась робоча нарада щодо підготовки 

збірника документів і матеріалів “Батурин: сторінки історії” в якій взяли участь 
науковці Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, 
держархіву області, Державного історико-культурного заповідника “Гетьманська 
столиця”. На нараді розподілено обов’язки між упорядниками і накреслено 
проміжні етапи роботи. 

*** 
16 березня співробітники архів взяли участь у засіданні круглого столу в 

рамках виставки “Розсекречена пам’ять”, що відбулося в Чернігівській обласній 
універсальній бібліотеці ім. В. Г. Короленка.  

Директор архіву Р. Б. Воробей 
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У Держархіві м. Києва 

23 березня відбулася наукова ювілейна сесія, присвячена 140-річчю з дня 
народження видатного вченого – історика, джерелознавця, архівознавця, 
археографа, етнографа і фольклориста, статистика, білоруса за національністю 
Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського (1867–1934). 

М. В. Довнар-Запольський – автор понад 200 наукових праць, тривалий час 
жив і працював у Києві. Маючи звання професора Київського Університету тут 
він працював з 1901 по 1918 роки. У Києві вчений стає одним з засновників і 
першим директором археологічного інституту (1918–1920), фундатором 
Київського комерційного інституту (1906), завідувачем підвідділу архівознавства, 
архівного відділення Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва і 
старовини (1921), членом Колегії Головархіву України (1921–1922). 

До Держархіву м. Києва на сесію приїхала велика делегація білоруських 
вчених, а також відомих українських істориків. 

З вітальним словом до учасників звернулася директор архіву Віра Купченко 
– кандидат історичних наук. А сесію проводила директор Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних 
наук, професор Ірина Матяш. 

Кандидат історичних наук, доцент Мінського інституту підприємництва і 
парламентаризму Андрій Киштимов висвітлив у своєму виступі тему 
“Дослідницький потенціал фонду Київського комерційного інституту в 
Державному архіві міста Києва”. Доповідач підкреслив, що М. В. Довнар-
Запольський крім наукової діяльності займався і підприємництвом і свій 
комерційний  інститут він заснував і зорганізував як приватний вуз. Білоруський 
вчений простежив наукові, творчі зв’язки Довнар-Запольського з видатними 
вченими, такими як К. Воблий, Д. Граве, С. Реформатський, Б. Курц, 
Л. Яснопольський, Б. Делоне, а також Коннор, Астапенко, Слуцький та ін. 

А. Киштимов наголосив, що створено було тоді вуз нового типу зі 
змішаним навчанням як чоловіків так і жінок – спеціалізований вищий 
навчальний заклад, що орієнтував на випуск підприємців: комерційних інженерів, 
менеджерів, тут виховували бізнес-діяльних людей. Нинішній комерційний 
університет ім. Вадима Гетьмана є гідним продовжувачем справи, яку 
започаткував колись у Києві славетний М. Довнар-Запольський.  

Доктор історичних наук, професор кафедри історії Росії Національного 
Університету ім. Т. Г. Шевченка Ігор Верба висвітлив свою наукову тему: “Доля 
учнів М. В. Довнар-Запольського по Київській історико-економічній школі”. У 
виступі знаного київського дослідника лунали прізвища Наталії Полонської-
Василенко, Миколи Василенка, Надії Зейферт, Федора Ернста, Василя 
Базилевича, Дмитра Дорошенка, Пилипа Клименка, Олександра Оглоблина 
(Мезька). Про різні взаємовідносини між цими видатними Київськими вченими і 
їх учителем, про непрості взаємозв’язки Митрофана Вікторовича з Олександром 
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Оглоблиним і долю останнього, арешт по справі “Весна” 1930 р. Ігор Верба 
розповів цікаво і захоплююче. 

Григорій Казьмірчук – доктор історичних наук, завідувач кафедрою 
Київського університету, виголосив доповідь: “М. В. Довнар-Запольський – 
дослідник руху декабристів”. 

Валентина Лебедєва – науковець Гомельського державного університету 
ім. Ф. Скорини дослідила тему “М. В. Довнар-Запольський – гласний Київської 
міської думи (за матеріалами Державного архіву міста Києва)”. Адже з 1902 по 
1905 роки, у 35 років ставши професором, Довнар-Запольський обирається 
гласним (депутатом) Київської міської думи, працює в багатьох комісіях по 
Лук’янівській виборчій окрузі. Працює на благо киян і Київської громади. 

Цікавою і змістовною була доповідь доцента Білоруського державного 
університету Михайла Шумейка “М. В. Довнар-Запольський як архівіст”. 

Начальник відділу інформації та використання документів Державного 
архіву м. Києва Жанна Серга ознайомила присутніх і міжнародну делегацію з 
оригіналами архівних документів про уславленого вченого, який дуже багато 
зробив у різних галузях кількох суміжних наук. Це була розповідь-огляд джерел з 
їх демонстрацією, відповідями на запитання. 

Ст. науковий співробітник архіву Сергій Карамаш провів білоруську 
делегацію через Бабин Яр до Лук’янівського цивільного кладовища, розповівши 
історію Сирця, Бабиного Яру і його трагедію, показавши місця поховання батьків 
О. Ю. Шмідта, льотчиків П. М. Нестерова, Є. М. Крутеня, лікарів 
М. В. Стражеска, В. П. Образцова, О. М. Марзєєва, О. Ю. Лур’є та ін. видатних 
киян, пам’ять про яких “не вмре не загине”. 

До ювілейної сесії було випущено Програму (білоруською мовою), перші 
урочисті заходи, вітання і виступи відбулися ще 22 березня на історичному  
факультеті Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Учасників 
щиро вітали проф. О. Закусило – проректор з наукової роботи, проф. П. Бех – 
начальник управління міжнародних зв’язків, проф. В. Колесник – доктор 
історичних наук, декан історичного факультету – всі представляли Київський 
Національний університет ім. Шевченка, В. Величко – Надзвичайний 
Повноважний посол Республіки Білорусь в Україні та ін. У переліку цікавих і 
змістовних виступів можна акцентувати увагу на таких: доктор технічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Гомельського державного університету 
Дмитро Лін виголосив тему: “Довнаровідання у Гомельському державному 
університеті ім. Ф. Скорини”, доктор історичних наук, проф. І. Матяш – 
“Українсько-білоруське співробітництво в дослідженні долі і творчості 
М. В. Довнар-Запольського”. Слово, за окремими темами, мали також 
С. Михальченко, В. Скалабан, В. Ульяновський, М. Шумейко, О. Музичук та 
інші. Тоді ж усім бажаючим провели цікаву екскурсію Музеєм університету 
(директор І. Патриляк). 

А 2га сесія була продовжена у Державному архіві міста Києва після 
солодкого столу з кавою і обіду. Висвітлювалися теми вивчення духовної 
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культури білоруського і українського народу (В. Новак), досвід і перспективи 
білоруського і українського музейного і виставкового співробітництва 
(Т. Літвінова), висвітлювалися документи про Довнар-Запольського у фондах 
Державного архіву Автономної республіки Крим (Л. Гурбова), про перспективи 
білорусько-українських досліджень документів Держархіву м. Києва 
(В. Скалабан) та ін. 

Після підбиття підсумків наукових сесій і брейк-кави гості дякували 
київським архівістам і особливо директору нашого архіву Вірі Купченко за 
гостинність, теплоту і уважність до кожного, за чітку організацію роботи. 

Зауважу, що 31 березня 2007 р. про цю подію в архіві, відбулася 
радіопередача на Київській державній регіональній телерадіокомпанії 
Радіостанція “Голос Києва” у авторській програмі журналіста В. Ісакова “Варіації 
на міські теми”, у рубриці С. Карамаша “З архівної скрині”. І кияни і гості столиці 
змогли дізнатися про неординарну подію в житті Київського Національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка і Держархіву м. Києва. 

Гадаємо, історично справедливо було б перейменувати київську вулицю, що 
носить ім’я сина професора і уславленого вченого – маловідомого революціонера 
Всеволода Митрофановича на вулицю видатного його батька Митрофана 
Вікторовича Довнар-Запольського і зробити це потрібно було б до 140-річчя з дня 
його народження, до 2го червня нинішнього року! Ця людина так багато зробила 
для Києва і майже не знана широкому колу киян і громадськості. Наукова сесія – 
розкрила грані таланту цієї людини і висвітлила їх яскраво. 
 

старший науковий співробітник відділу інформації і 
використання документів Державного архіву м. Києва 

С. Ю. Карамаш, 
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Міжнародні контакти 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Держкомархіву України 
28 лютого в приміщенні Держкомархіву України відбулася зустріч 

представників Документаційного центру об’єднання “Саксонські меморіали” 
(ФРН) Олександра Харитонова та Вальтера Хайденрайха з Головою Державного 
комітету Ольгою Гінзбург і відповідальними працівниками Держкомархіву. 

У ході зустрічі обговорено подальші напрямки співробітництва 
Держкомархіву та державних архівних установ з Документаційним центром, 
зокрема можливість їхньої участі у спільному науково-видавничому проекті 
“Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані”. 

*** 
21–23 березня на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 

14 березня 2007 р. № 11851/1/1–07 та від 16 березня 2007 р. № 11851/2/1–07 
Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург перебувала у службовому відрядженні у м. 
Москва (Російська Федерація), під час якого, проведено консультації з 
керівником Федерального архівного агентства В. П. Козловим з питань 
перспективи подальшого співробітництва державних архівних служб України і 
Росії. 

У ході консультацій обговорювалися питання про стан дотримання 
зобов’язань за статтею 10 Угоди про співробітництво між державними архівними 
службами України та Росії від 24 грудня 1998 року, якою передбачено надання 
архівами обох держав правової допомоги громадянам Росії та України у 
забезпеченні їхніх законних прав та інтересів на отримання архівних довідок та 
виконання Протоколу про спільні проекти Держкомархіву України та 
Федеральної архівної служби Росії на 2003–2005 роки від 13 листопада 2002 року 
та відповідного Плану спільних заходів на 2004–2006 роки. 

Учасниками консультації було визнано, що усі положення Протоколу та 
Плану, окрім підготовки спільних публікацій, виконано.  

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. 
№ 47218/7/1–06 О. П. Гінзбург та В. П. Козлов підписали Протокол про спільні 
проекти Державного комітету архівів України та Федерального архівного 
агентства (Російська Федерація) та Договір про спільну підготовку збірника 
документів “Націоналістичне підпілля та його збройні сили в Україні. 1939–
1956 рр.”. 

Прес-служба Держкомархіву України 

Держархіву Закарпатської області 
13 березня у Закарпатській обласній державній адміністрації з ініціативи 

Угорської сторони відбулася зустріч керівника апарату облдержадміністрації 
Поповича Михайла Андрійовича з віце-консулом Угорської Республіки в 
Ужгороді Томашем Віціаном. 
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У зустрічі взяли участь директор держархіву області, начальник управління 
з питань національностей і релігії Євчак Юдіта Берталонівна та радник голови 
облдержадміністрації Іліньо Василь Андрійович. 

Головним питанням, що ставилося Угорською стороною, було повернення 
церковних книг громадам реформатської церкви Закарпатської області. Змістовне 
і аргументоване роз’яснення цього питання, на основі чинного національного 
законодавства та міжнародних правових норм, було надано директором 
держархіву області. Одночасно було наголошено на необхідності будувати 
співробітництво у галузі архівної справи на рівноправній основі, з дотриманням 
принципу взаємоповаги. Зокрема, зазначено, що вже настав час вирішити 
питання, які давно не беруться до уваги Угорською стороною, а саме: надання 
доступу українським дослідникам до документів-першоджерел перепису 
населення Закарпаття 1941 року та документів з історії релігії і національно-
визвольного руху на Закарпатті в період угорської окупації, встановлення 
меморіальної дошки на місці, де утримували у концтаборі українців та на споруді, 
на місці якої був навчальний заклад, у котрому здобував освіту президент 
Карпатської України А. Волошин і т. ін. 

Віце-консул Угорщини цікавився також станом реконструкції споруди, 
переданої держархіву області в Ужгороді. 

*** 
14 березня на особисте прохання міського голови м. Мукачева Петьовки 

Василя Васильовича відбулася зустріч директора держархіву області з 
працівником мерії Нью-Йорка (США) Айсдорфером Еміліаном, метою візиту 
якого було вивчення генеалогічної інформації своєї родини. 

На прохання Е. Айсдорфера працівниками архіву було надано відповідні 
консультації. 

*** 
14 березня на запрошення генерального консула Угорської Республіки в 

Ужгороді Вілмоша Сіклаварі та Марії Сіклаварі директор держархіву області взяв 
участь у офіційному прийомі з нагоди 159-ої річниці революції та визвольної 
боротьби 1848 року в Угорщині, що проходив у резиденції Генерального консула 
в Ужгороді. 

На прийомі був присутній новопризначений Надзвичайний і Повноважний 
посол Угорської Республіки в Україні Андраш Баршонь, якому передано у 
дарунок Перелік фондів архіву області, виданий спільно з румунськими колегами. 

Директор архіву М. В. Делеган 
Держархіву Запорізької області 

11 січня студенти коледжу Університету м. Фрідонія (штат Нью-Йорк, 
США) відвідали держархів області, де ознайомились з питаннями збереження, 
формування та використання документів Національного архівного фонду на 
Запоріжжі. 

Директор архіву О. С. Тедєєв  
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Нові видання 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Публікації державних архівних установ України 
 

Архівний вісник :  
Інформаційний бюлетень Державного архіву Чернігівської області. – 
2007. 

Біля джерел історії народу. З досвіду роботи архівних установ 
Хмельниччини /Упоряд. і наук. ред.: канд. іст. наук, доцент, засл. 
працівник культури України П. Я. Слободянюк. Держкомархів 
України; Хмельницька облдержадміністрація; Держархів 
Хмельницької області. – Хмельницький, 2007. – 65 с. 

Лисенко С., Чернецький Є.  
Правобережна шляхта (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / 
Держкомархів України; ЦДІА України, м. Київ. – Біла Церква: 
Вид. О. Пшонківський, 2007. – 448 с 

Голодомор в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-
1947 рр.). Спогади, документи, дослідження / Упор.: Л. Г. 
Білоусова, О. М. Барановська, Т. Є. Волкова, Г. Л. Малінова, Г. М. 
Паніван, В. В. Харковенко. Державний архів Одеської області. - 
Одеса: "Чорномор'я", 2005. - 152 с. 

Державний архів Волинської області: Анотований реєстр описів 
фондів органів і організацій Компартії України (1939-1991) / 
Державний комітет архівів України; Державний архів Волинської 
області. - Луцьк: Надстир'я, 2006. - 788 с. 



 108

Олександр Гваньїні: Хроніка європейської Сарматії / Упор. та пер. з 
пол. о. Юрія Мицика; НаУКМА; Інститут історії НАН України; 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського НАН України; Держкомархів України; Українсько-
канадський дослідчо-документальний центр (Торонто). – К.: Вид. 
дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 1006 с. 

Роман Гром'як: Бібліографічний покажчик / Упорядники: О. Б. 
Конончук, З. Б. Лановик, С. Г. Смолин, Б. В. Хаварівський; 
Бібліогр. редактор Л. В. Талпош. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. - 96 с. 

Русалка Дністрова: літературно-мистецька культурологічна газета / 
Державний архів Тернопільської області. – Тернопіль: Видавець: 
А. Кузь. 

Кашеварова Н., Малолетова Н.  
Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в 
оккупированной Европе в период Второй мировой войны: 
Справочник-указатель архивных документов из Киевских 
собраний / НАН Украины; НБУ им. В. И. Вернадского; 
Госкомархив Украины; ЦГАВО Украины; Министерство 
культуры и туризма Украины; Государственная служба по 
контролю за перемещением культурных ценностей через 
государственную границу Украины. - Киев, 2006. - 578 с. 

Харківський архівіст: Інформаційне видання / Державний архів 
Харківської області. – №1. – Харків, 2007. – 56 с. 
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ОУН-УПА на Сумщині: Т. 1. / Упоряд.: Іванущенко Г. М. 
Державний архів Сумської області. - Київ: Українська видавнича 
спілка ім. Юрія Липи, 2006. - 156 с. 

Партизанское движение в Крыму в период Великой 
Отечественной войны: Сборник документов и материалов. 1941-
1942 / Составители: А. В. Мальгин, Л. П. Кравцова, Л. Л. 
Сергиенко. Госархив в АР Крым; Крымское республиканское 
учреждение "Центральный Музей Тавриды". - Симферополь, 
СОНАТ, 2006. - 268 с., илл. 

Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність. До 100-річчя 
заснування Ковельської гімназії: Матеріали науково-педагогічної 
історико-краєзнавчої конференції / Управління освіти і науки 
Волинської облдержадміністрації; Волинський інститут 
післядипломної педосвіти; Ковельська міська рада; Упоравління 
освіти виконавчого комітету Ковельської міськради; Волинський 
краєзнавчий музей; Держархів Волинської області; Волинське 
обласне тов-во краєзнавців. - Луцьк-Ковель, 2006. - 312 с. 

Стародруки Речі Посполитої XVII - XVIII ст. у Волинських 
збірках: Каталог / Укл.: Позіховська С. В., Позіховський О. Л. 
Державний архів Волинської області; Музей книги м. Острога. - 
Луцьк, 2006. - 104 с.: іл. 

Зарубіжні архівні видання 
John D. Pihach  
Ukrainian Genealogy: A Beginner's Guide / Canadian Institute of 
Ukrainian Studies. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of 
Ukrainian Studies Press, 2007. – 272 pp. 
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Видання на компакт-дисках 
Архіви України: Науково-практичний журнал / 
Державний комітет архівів України. - №1-6 (259) 2006. - 478 с. 
[компакт-диск] 

 Національний реєстр втрачених та переміщених архівних 
фондів. Архівні фонди України, втрачені під час Другої світової 
війни / Державний комітет архівів України. Український 
науково-дослідний інститут архівної справи. – Книга 1. – К., 
2007. – (Серія “Архівні зібрання України”) [компакт-диск] 
 

 


