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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І 
УПРАВЛІННЯ 

__________________________________________________________________________________________________ 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

від 17 квітня 2007 р. № 936–V 
Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про пенсії 

за особливі заслуги перед Україною” 
Верховна Рада України постановляє: 
 1. Пункт 2 статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., 
№ 41, ст. 293; 2004 р., № 37, ст. 452) викласти в такій редакції: 
“2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю “За відвагу” 
або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження”. 
 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Про заходи до 60-х роковин операції “Вісла” 

від 5 квітня 2007 р. № 274/2007 

 У зв'язку з 60-ми роковинами операції “Вісла”, під час якої у 1947 році на 
території Польщі відбулося примусове переселення етнічних українців, з метою 
вшанування пам'яті жертв цього акту, об'єктивного висвітлення трагічної 
сторінки в історії України та на підтримку ініціативи громадськості постановляю: 
1. Кабінету Міністрів України: 
 1) розробити разом з Національною академією наук України і затвердити 
план заходів у зв'язку з 60-ми роковинами операції “Вісла”, передбачивши, 
зокрема: 
 проведення у місті Києві вечора-реквієму, інших жалобних заходів до 
роковин операції “Вісла”; 
 організацію тематичної міжнародної наукової конференції у місті Львові з 
наступною публікацією її матеріалів, проведення конференцій та круглих столів у 
місті Києві та інших населених пунктах; 
 проведення у навчальних закладах тематичних уроків, лекцій, бесід про 
події, пов'язані з операцією “Вісла”, та включення цієї теми до навчальних 
програм; 
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 забезпечення підготовки та видання тематичних наукових і науково-
популярних видань, збірок документів і матеріалів, зокрема книжкової серії 
“Операція “Вісла”, збірника наукових праць “Україна – Польща: спадщина, 
історія і суспільна свідомість”, а також свідчень примусово переселених під час 
цієї операції українців; 
 2) забезпечити разом з Львівською, Волинською, Рівненською, 
Тернопільською обласними державними адміністраціями спорудження у місті 
Львові пам'ятника українцям, що стали жертвами депортацій у XX столітті. 
2. Міністерству закордонних справ України активізувати переговорний процес з 
Республікою Польща щодо організації та проведення на її території заходів у 
зв'язку з 60-ми роковинами операції “Вісла” за участю Президентів України та 
Республіки Польща. 

3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Національній 
телекомпанії України, Національній радіокомпанії України забезпечити 
підготовку серії тематичних теле- та радіопередач і широке висвітлення заходів 
до 60-х роковин операції “Вісла”. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української 
революції 1917–1921 років та вшанування пам'яті її учасників 

від 12 квітня 2007 р. № 297/2007 

 З метою забезпечення відзначення 90-річчя подій Української революції 
1917–1921 років, пов'язаних із заснуванням та діяльністю Української Народної 
Республіки та Західно-Української Народної Республіки, зміцнення суспільної 
злагоди і формування у громадян національної свідомості та на підтримку 
ініціативи Національної академії наук України постановляю: 
1. Кабінету Міністрів України: 
 1) утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з 
відзначення 90-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування 
пам'яті її учасників, включивши до його складу представників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, науковців; 
 2) розробити та затвердити у місячний строк план заходів з відзначення 90-
річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам'яті її 
учасників, передбачивши: 
 а) проведення урочистих державних заходів до річниць подій Української 
революції 1917–1921 років, зокрема: 
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 у квітні 2007 року в м. Києві – з нагоди 90-ї річниці проведення 
Українського національного конгресу; 
 у червні 2007 року в м. Києві – з нагоди 90-ї річниці створення 
Генерального Секретаріату Центральної Ради; 
 у листопаді 2007 року в м. Києві – міжнародної науково-теоретичної 
конференції з нагоди 90-ї річниці проголошення III Універсалу Української 
Центральної Ради та створення Української Народної Республіки; 
 у листопаді 2008 року в м. Львові – з нагоди 90-ї річниці створення Західно-
Української Народної Республіки; 
 у січні 2009 року в м. Києві – з нагоди 90-ї річниці проголошення Акта 
злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної 
Республіки; 
 б) забезпечення протягом 2007–2011 років: 
 видання наукових праць, збірників документів та матеріалів з історії 
революційного, національно-визвольного руху, творчого спадку видатних 
учасників Української революції 1917–1921 років; 
 організації постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, 
речових та фотоматеріалів, що ілюструють події української революційної доби 
1917–1921 років, життя та діяльність провідних діячів визвольного руху та 
національного державотворення; 
 проведення у навчальних закладах, закладах культури, військових частинах 
тематичних заходів з метою висвітлення подій Української революції 1917–
1921 років, державотворчої, політичної та військової діяльності її учасників з 
метою виховання у молоді патріотизму і поваги до історичного минулого 
Українського народу; 
 проведення наукових, науково-практичних конференцій та круглих столів у 
регіонах України з нагоди 90-ї річниці подій Української революції 1917–
1921 років; 
 створення та показ документальних та художніх фільмів, що 
відображатимуть події Української революції 1917–1921 років; 
 спорудження пам'ятників, встановлення пам'ятних знаків та меморіальних 
дощок на честь видатних учасників тих подій та діячів Української революції 
1917–1921 років, зокрема встановлення у квітні 2007 року на будівлі 
Національної філармонії України меморіальної дошки, присвяченої 90-й річниці 
проведення Українського національного конгресу, протягом 2007–2008 років 
меморіальних дощок на інших будинках у місті Києві, пов'язаних з подіями 
Української революції 1917–1921 років; 
 карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейних монет на 
відзнаку річниць найважливіших подій Української революції 1917–1921 років; 
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 3) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів, 
пов'язаних з відзначенням 90-річчя подій Української революції 1917–1921 років. 
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити відповідні 
заходи щодо відзначення у регіонах 90-ї річниці подій Української революції 
1917–1921 років. 
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
розглянути в установленому порядку питання щодо присвоєння окремим 
навчальним закладам, установам, військовим частинам імен видатних діячів 
Української революції 1917–1921 років, їх найменування на честь визначних 
подій революційної доби, а також відповідного найменування чи перейменування 
вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах 
України. 
4. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення 
закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення 90-ї 
річниці подій Української революції 1917–1921 років, зокрема із залученням 
представників української громадськості за кордоном, показ тематичних 
художніх та документальних фільмів. 
5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України організувати 
цикли тематичних теле- і радіопередач, забезпечити широке висвітлення у 
засобах масової інформації підготовки і проведення заходів з відзначення 90-ї 
річниці подій Української революції 1917–1921 років. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про відзначення 62-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років 

від 20 квітня 2007 р. № 335/2007 

 Виходячи з історичних традицій Українського народу зберігати пам'ять про 
захисників Вітчизни, постійно піклуватися про ветеранів Великої Вітчизняної 
війни та з метою всенародного відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років постановляю: 
1. Кабінету Міністрів України: 
 утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 62-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та затвердити його 
персональний склад; 
 розробити та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 62-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, спрямованих на 
консолідацію суспільства, утвердження героїчних традицій старших поколінь, 
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посилення турботи про ветеранів війни і вдів загиблих воїнів та забезпечити 
фінансування цих заходів. 
2. Кабінету Міністрів України разом із Київською міською державною 
адміністрацією забезпечити організацію і проведення 9 травня 2007 року 
загальнодержавних святкових заходів у столиці України місті-герої Києві. 
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям: 
 забезпечити проведення у містах, інших населених пунктах святкових 
заходів на честь Перемоги, зокрема покладання вінків і квітів до меморіалів 
полеглим воїнам та жертвам нацизму, урочистих зборів громадськості, зустрічей 
керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з ветеранами Великої Вітчизняної війни; 
 посилити увагу до повсякденних потреб ветеранів війни, поліпшення їх 
медичного, соціально-побутового обслуговування, сприяти у веденні підсобного 
господарства; 
 вишукати можливості надання ветеранам війни та вдовам загиблих воїнів 
матеріальної допомоги та вручення пам'ятних подарунків; 
 організувати відвідання інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників 
бойових дій, які перебувають у госпіталях, лікарнях, інтернатних закладах 
системи соціального захисту населення; 
 здійснити заходи щодо вручення ветеранам війни державних нагород 
України; 
 забезпечити впорядкування військових поховань, ремонт та відновлення 
пам'ятників та меморіалів. 
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення 62-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, організувати показ тематичних 
художніх та документальних фільмів. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про увічнення пам'яті Мелетія Смотрицького 
від 28 квітня 2007 р. № 366/2007 

 Ураховуючи важливе значення першої слов'янської “Граматики” Мелетія 
Смотрицького в розвитку східноєвропейських науки і культури, у зв'язку з 
відзначенням у 2008 році 430-річчя від дня народження її автора – видатного 
вченого, громадського і релігійного діяча та на підтримку ініціативи Національної 
ради з питань культури і духовності постановляю: 
1. Кабінету Міністрів України: 
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 1) розробити разом із Національною академією наук України, Рівненською 
обласною державною адміністрацією і затвердити план заходів з відзначення 430-
річчя від дня народження Мелетія Смотрицького, передбачивши, зокрема: 
 проведення у місті Острог, Національному університеті “Острозька 
академія” та інших місцях, пов'язаних із життям та діяльністю Мелетія 
Смотрицького, тематичних конференцій, лекцій, бесід та інших заходів, 
присвячених цьому видатному діячеві та його спадщині; 
 видання монографії про життя та діяльність Мелетія Смотрицького; 
 2) забезпечити разом із Рівненською обласною державною адміністрацією 
упорядкування площі Смотрицьких у місті Острог з установленням на ній 
пам'ятника; 
 3) здійснити за участю Національної академії наук України підготовку та 
випуск наукового видання “Граматики” Мелетія Смотрицького; 
 4) забезпечити разом із Міністерством освіти і науки України добудову 
гуманітарного корпусу Національного університету “Острозька академія”. 
2. Міністерству освіти і науки України та Національному університету 
“Острозька академія” вивчити питання щодо можливості створення при цьому 
Університеті науково-дослідного інституту освітньо-культурної і духовної 
спадщини видатних діячів Острозької академії. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва 
від 4 травня 2007 р. № 378/2007 

 Ураховуючи історичну роль козацтва у становленні української 
державності та з метою взаємодії органів виконавчої влади та козацьких 
громадських організацій у здійсненні заходів щодо відродження і розвитку 
історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського 
козацтва постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк 
розроблення та затвердити Державну програму розвитку Українського козацтва 
на 2008 – 2010 роки. 
 2. Підтримати пропозиції міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади щодо залучення в установленому порядку козацьких 
громадських організацій до участі в: 
 забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, 
здійсненні заходів, у тому числі передбачених Комплексною програмою 
профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767, із запобігання та 
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припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та 
здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань; 
 ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-
рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо 
надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи; 
 здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів 
внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на 
вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових 
заходів, державних та релігійних свят; 
 науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових 
об'єктів з історії Українського козацтва, публікації документів з історії України 
козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників 
та інших діячів; 
 створенні реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійсненні 
обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з історією 
Українського козацтва; 
 реалізації заходів із реставрації, відбудови, впорядкування пам'яток історії і 
культури Українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд 
колишніх січей та паланок, зі збереження природних історичних ландшафтів, де 
відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші 
об'єкти, пов'язані з історією Українського козацтва; 
 утворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, 
проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових 
мистецтв; 
 наданні науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у пропаганді 
історії, культури і традицій Українського козацтва; 
 створенні документальних та художніх фільмів, присвячених історії 
Українського козацтва та подіям козацької доби; 
 здійсненні заходів з розроблення та запровадження нових, у тому числі 
кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, що 
відображають історію та традиції Українського козацтва; 
 заходах із військово-патріотичного виховання допризовної молоді, 
військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з 
особовим складом військових частин, присвяченої відзначенню важливих 
історичних подій в Україні; 
 фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-
просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в організації дитячо-юнацьких 
військово-спортивних ігор, проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного 
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комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах; 
 реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та 
бездоглядності; 
 роботі з відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, 
пов'язаних з історією Українського козацтва; 
 підготовці та внесенні пропозицій щодо присвоєння окремим частинам 
Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно 
до законів України, почесних найменувань, пов'язаних з іменами видатних 
українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів; 
 підготовці та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з історії 
Українського козацтва та ювілейних річниць, пов'язаних з життям та діяльністю 
його видатних діячів. 
 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 
міським державним адміністраціям залучати в установленому порядку та в межах 
своєї компетенції за сприяння Ради Українського козацтва, утвореної Указом 
Президента України від 4 червня 2005 року № 916, козацькі громадські 
організації до здійснення заходів, зазначених у статті 2 цього Указу. 
 4. Міністерству закордонних справ України надавати в установленому 
порядку підтримку козацьким громадським організаціям у здійсненні заходів із 
виявлення місць поховань українських гетьманів та козацьких полководців в 
інших державах та можливого перепоховання їх в Україні, а також із виявлення  
пов'язаних з історією Українського козацтва предметів та документів, організації 
роботи з повернення їх в Україну. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про відзначення 125-річчя від дня народження Кирила Стеценка 
від 4 травня 2007 р. № 381/2007 

 З метою вшанування пам'яті видатного українського композитора, 
диригента, педагога, громадсько-політичного і церковного діяча Кирила 
Григоровича Стеценка та з нагоди 125-річчя від дня його народження, 
підтримуючи ініціативу Національної ради з питань культури і духовності при 
Президентові України, постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України: 
 1) утворити у двотижневий строк організаційний комітет з підготовки і 
проведення заходів з відзначення 125-річчя від дня народження Кирила Стеценка 
та затвердити персональний склад цього комітету; 
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 2) розробити та затвердити план заходів з відзначення 125-річчя від дня 
народження Кирила Стеценка, передбачивши, зокрема: 
 проведення ювілейного концерту в Національній опері України та прем'єри 
програми “Романси Кирила Стеценка” в Національній філармонії України; 
 реалізацію проекту “Духовна музика Кирила Стеценка в соборах України”; 
 реставрацію меморіальних музеїв К.Стеценка у селі Веприк Київської 
області та селі Квітки Черкаської області та модернізацію їх матеріально-
технічної бази; 
 організацію та проведення разом із Національною академією наук України 
у місті Києві наукової конференції, присвяченої життю, діяльності та спадщині 
Кирила Стеценка, а також конференцій, тематичних вечорів у інших регіонах 
України; 
 випуск нотних видань, педагогічних, музикознавчих праць Кирила 
Стеценка та його музичної спадщини на компакт-дисках; 
 вшанування пам'яті К.Стеценка у місцях, пов'язаних з його життям і 
діяльністю; 
 опрацювання питання щодо постановки творів на музику Кирила Стеценка 
та його музичних вистав і дитячих опер; 
 випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 125-річчю від дня 
народження Кирила Стеценка, та здійснення спецпогашення поштової марки. 
 2. Міністерству культури і туризму України, Київській, Вінницькій, 
Черкаській обласним державним адміністраціям, Київській міській державній 
адміністрації забезпечити проведення у 2007 році Всеукраїнського конкурсу 
хорових колективів імені Кирила Стеценка, інших культурно-мистецьких акцій, 
присвячених творчості композитора. 
 3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
організувати цикли тематичних телевізійних і радіопередач, забезпечити широке 
висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 125-річчя від дня 
народження Кирила Стеценка. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про відзначення 11-ї річниці Конституції України 
від 16 травня 2007 року № 412/2007 

 З нагоди відзначення 11-ї річниці Конституції України, враховуючи її 
важливе значення у становленні державності України та демократизації 
суспільства, постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України: 
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 1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготовки та 
відзначення 11-ї річниці Конституції України і затвердити його персональний 
склад; 
 2) розробити у місячний строк та затвердити план заходів з підготовки та 
відзначення 11-ї річниці Конституції України, передбачивши, зокрема: 
 проведення у містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, 
інших населених пунктах урочистостей з нагоди свята за участю представників 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, 
громадських організацій, політичних партій, діячів науки та культури; 
 організацію та проведення у закладах культури, військових частинах, 
місцях відпочинку дітей та молоді науково-просвітницьких заходів, присвячених 
висвітленню історії української політичної думки, вітчизняного конституційного 
права, життю і діяльності історичних діячів, які зробили внесок у його розвиток; 
 проведення за участю Національної академії наук України у місті Києві 
наукової конференції з обговорення питань удосконалення Основного Закону 
України; 
 виступи у засобах масової інформації відомих учених, політичних та 
громадських діячів. 
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити відповідні 
плани заходів з підготовки та відзначення 11-ї річниці Конституції України в 
регіонах і забезпечити їх виконання. 
3. Міністерству закордонних справ України вжити заходів щодо організації та 
проведення в установленому порядку святкування з нагоди 11-ї річниці 
Конституції України на території інших держав, залучення до участі в 
урочистостях представників української громадськості за кордоном. 
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
висвітлення заходів з підготовки та відзначення 11-ї річниці Конституції України. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про відзначення 150-річчя від дня народження Д. І. Багалія 
від 16 травня 2007 р. № 413/2007 

 З метою вшанування пам'яті видатного українського вченого та 
громадського діяча Дмитра Івановича Багалія та з нагоди відзначення у 2007 році 
150-річчя від дня його народження, підтримуючи ініціативу Національної ради з 
питань культури та духовності, Харківської обласної державної адміністрації, 
громадськості, постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України: 
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 1) утворити за участю Національної академії наук України організаційний 
комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 150-річчя від дня 
народження Д. І. Багалія і затвердити його персональний склад; 
 2) забезпечити розроблення організаційним комітетом і затвердити план 
заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження Д. І. Багалія, 
передбачивши, зокрема: 
 видання зібрання вибраних праць Д. І. Багалія; 
 проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та 
уроків, присвячених творчому спадку та діяльності Д. І. Багалія; 
 карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети 
на відзнаку 150-річчя від дня народження Д. І. Багалія; 
 випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 150-річчю від дня 
народження Д. І. Багалія, 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 закладам та науковим 
установам імені Д. І. Багалія, а також відповідне найменування чи 
перейменування в установленому порядку вулиць та площ у населених пунктах 
України. 
 3. Харківській обласній державній адміністрації в установленому порядку 
розглянути питання щодо спорудження пам'ятника Д. І. Багалію. 
 4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
широке висвітлення заходів, пов'язаних із підготовкою та відзначенням 150-річчя 
від дня народження Д. І. Багалія, організувати цикли тематичних радіо- та 
телепередач, присвячених його життю та діяльності. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про вшанування пам'яті Ярослава Стецька і Ярослави Стецько 
від 16 травня 2007 р. № 419/2007 

 З метою вшанування пам'яті видатних громадсько-політичних і державних 
діячів, провідників українського визвольного руху Ярослава Стецька і Ярослави 
Стецько, патріотичного виховання громадян на прикладі їх самовідданого 
служіння Україні постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо: 
 організації разом із Національною академією наук України вивчення 
документів і матеріалів про життя та діяльність Ярослава Стецька і Ярослави 
Стецько, їх видання та популяризації; 
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 запровадження відзначення пам'ятних дат, пов'язаних з історією 
українського визвольного руху, життям та діяльністю його провідників, зокрема 
Ярослава Стецька і Ярослави Стецько; 
 вирішення разом із Київською міською державною адміністрацією питання 
про створення у місті Києві меморіального музею подружжя Стецьків. 
 2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
вивчити питання про присвоєння окремим навчальним і науковим закладам, 
установам імені Ярослава Стецька і Ярослави Стецько, а також відповідне 
найменування чи перейменування в установленому порядку вулиць, проспектів, 
майданів у населених пунктах України. 
 3. Міністерству освіти і науки України забезпечити об'єктивне висвітлення 
у навчальних програмах та нових підручниках для навчальних закладів теми 
українського визвольного руху та участі в ньому Ярослава Стецька і Ярослави 
Стецько з використанням при цьому новітніх наукових досліджень з історії 
визвольної боротьби Українського народу, зокрема що стосуються діяльності 
подружжя Стецьків. 
 4. Міністерству закордонних справ України разом із Міністерством 
культури і туризму України та Національною академією наук України вивчити 
можливість увічнення пам'яті Ярослава Стецька і Ярослави Стецько у державах, 
де вони проживали, та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України відповідні пропозиції. 
 5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
організувати цикли теле- і радіопередач про життя та діяльність Ярослава 
Стецька і Ярослави Стецько, їх роль в українському визвольному русі. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про відзначення 100-річчя від дня народження Романа Шухевича 
від 16 травня 2007 року № 420/2007 

 З метою відзначення 100-річчя від дня народження одного з чільних 
провідників українського визвольного руху 20–50-х років XX століття, 
визначного військового та політичного діяча Романа Шухевича, утвердження в 
суспільній свідомості об'єктивної оцінки його діяльності постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України розробити за участю Національної академії 
наук України та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від 
дня народження Романа Шухевича, передбачивши, зокрема: 
 організацію та проведення протягом 2007 року в населених пунктах, 
пов'язаних з життям та діяльністю Романа Шухевича, урочистостей з нагоди 100-
річчя від дня його народження за участю представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, науковців та громадськості; 
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 проведення у жовтні 2007 року в місті Києві наукової конференції, 
присвяченої життю та діяльності Романа Шухевича, а також тематичних 
конференцій, круглих столів в інших регіонах України; 
 демонстрацію у кінотеатрах та на телебаченні фільмів, присвячених 
українському визвольному руху 20–50-х років XX століття, життю та діяльності 
Романа Шухевича, організацію тематичних виставок документів та матеріалів; 
 вирішення разом з Львівською обласною державною адміністрацією в 
установленому порядку питань щодо спорудження пам'ятника Роману Шухевичу 
та встановлення на будинку, в якому він народився, меморіальної дошки; 
 карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети 
на відзнаку 100-річчя від дня народження Романа Шухевича; 
 випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 100-річчю від дня 
народження Романа Шухевича, 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 і науковим закладам та 
установам імені Романа Шухевича, а також відповідне найменування чи 
перейменування в установленому порядку вулиць, проспектів, майданів у 
населених пунктах України. 
 3. Міністерству оборони України забезпечити організацію та проведення у 
військових навчальних закладах та частинах тематичних заходів, присвячених 
життю та діяльності Романа Шухевича. 
 4. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення 
закордонними дипломатичними установами України у країнах, де проживав 
Роман Шухевич, заходів, присвячених 100-річчю від дня його народження, за 
участю представників української громадськості за кордоном. 
 5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
організувати цикли тематичних теле- і радіопередач, забезпечити широке 
висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 100-річчя від дня 
народження Романа Шухевича. 
Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових 
політичних репресій 1937–1938 років 

від 21 травня 2007 р. № 431/2007 

 З метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, 
привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних 
насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження 
національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства 
проти людства та у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових 
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політичних репресій 1937–1938 років, на підтримку ініціативи громадськості 
постановляю: 
 1. Установити в Україні День пам'яті жертв політичних репресій, який 
відзначати щороку у третю неділю травня. 
 2. Кабінету Міністрів України розробити разом із Службою безпеки 
України, Національною академією наук України та затвердити у місячний строк 
план заходів у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних 
репресій 1937 – 1938 років, передбачивши, зокрема: 
 здійснення протягом 2007 – 2008 років наукових досліджень про політичні 
репресії проти Українського народу, проведення конференцій, круглих столів, 
інших тематичних заходів; 
 видання книг, публікацію документів і матеріалів про масові політичні 
репресії 1937–1938 років, забезпечення надходження зазначених видань до 
бібліотек, навчальних закладів, наукових установ, а також здійснення заходів 
щодо перекладу та видання іноземними мовами окремих видань для 
розповсюдження їх за межами України; 
 здійснення невідкладних заходів щодо завершення робіт зі створення 
Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” та 
проведення щорічно у травні на його території заходів із ушанування пам'яті 
жертв політичних репресій; 
 організацію Українським інститутом національної пам'яті із залученням 
Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного 
благодійного товариства “Меморіал” ім. В. Стуса, Всеукраїнського товариства 
політичних в'язнів і репресованих, інших громадських організацій, які 
безпосередньо займаються вивченням проблем політичних репресій, заходів щодо 
забезпечення участі у серпні 2007 року та наступних роках української делегації у 
традиційних днях пам'яті на меморіальних місцях, пов'язаних із трагічними 
подіями масових політичних репресій 1937–1938 років, зокрема в урочищі 
Сандармох та на Соловецьких островах (Російська Федерація); 
 проведення протягом 2007–2008 років у навчальних закладах та закладах 
культури лекцій, уроків пам'яті, інших заходів з метою висвітлення теми масових 
політичних репресій 1937–1938 років; 
 забезпечення формування музейних зібрань, поповнення та популяризацію 
експозицій про історичні події, пов'язані з політичними репресіями в Україні, у 
тому числі експозиції “Забуттю не підлягає”, створеної Київською міською 
організацією Українського добровільного історико-просвітницького 
правозахисного благодійного товариства “Меморіал” імені Василя Стуса; 
 організацію роботи із залученням учнівської та студентської молоді щодо 
збирання документальних матеріалів, свідчень очевидців політичних репресій, 
зокрема для поповнення фондів краєзнавчих музеїв. 



 22

 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям: 
 забезпечити проведення 3–4 листопада 2007 року у 70-ті роковини масових 
розстрілів українців у сталінських таборах жалобних мітингів, покладання 
траурних вінків до пам'ятників та пам'ятних знаків, місць поховань жертв 
політичних репресій; 
 вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення пам'ятних 
знаків, меморіальних дощок у місцях, пов'язаних з масовими розстрілами і 
похованнями жертв політичних репресій. 
 4. Міністерству закордонних справ України: 
 забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами 
України заходів у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових 
політичних репресій 1937–1938 років, а також запрошення представників 
дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні, до участі в офіційних заходах, 
які проводитимуться в Україні; 
 провести роботу з поширення у світі інформації про політичні репресії в 
Україні, їх наслідки для Українського народу. 
 5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
широке висвітлення в засобах масової інформації заходів у зв'язку з 70-ми 
роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 років, 
організацію тематичних радіо- і телепередач. 
 6. Внести до Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310 
“Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій” (в 
редакції Указу від 15 липня 2004 року № 797) зміни, виключивши у назві та тексті 
слова “та політичних репресій”. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

Про збереження історико-культурної спадщини та розвиток туристичної 
інфраструктури міста Глухова 
від 6 червня 2007 р. № 500/2007 

 Зважаючи на визначну роль гетьманського періоду історії України у 
становленні української державності, з метою збереження історико-культурної 
спадщини та розвитку туристичної інфраструктури міста Глухова Сумської 
області, на підтримку ініціатив громадськості постановляю: 
 1. Кабінету Міністрів України розробити за участю Сумської обласної 
державної адміністрації, Національної академії наук України та затвердити план 
заходів із збереження історико-культурної спадщини та розвитку туристичної 
інфраструктури міста Глухова, передбачивши в ньому, зокрема: 
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 заходи, спрямовані на створення сприятливих умов щодо збереження 
історико-культурної спадщини, розвиток туристичної інфраструктури міста 
Глухова; 
 розроблення відповідних актів законодавства щодо залучення інвестицій на 
розвиток туристичної інфраструктури міста Глухова; 
 здійснення науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи для 
виявлення нових об'єктів, пов'язаних з гетьманським періодом в історії України; 
 проведення у місті Глухові науково-практичної конференції, присвяченої 
гетьманському періоду історії України; 
 опрацювання питання щодо присвоєння Глухівському державному 
педагогічному університету імені видатного українського кінорежисера, 
письменника, педагога О. Довженка, який у 1911–1914 роках навчався в 
Глухівському вчительському інституті; 
 проведення серед студентів вищих навчальних закладів конкурсу робіт 
щодо ролі козацтва в історії України гетьманського періоду; 
 вжиття в установленому порядку заходів щодо перейменування чи 
відповідного найменування прикордонних застав, які знаходяться на території 
Сумської області, іменами гетьманів доби Гетьманської України; 
 вивчення питання стосовно увічнення в місті Глухові пам'яті українського 
живописця, засновника Київської школи малювання М.Мурашка, вітчизняних 
письменників М.Маркевича, С.Васильченка, П.Куліша, видатного хірурга, 
вченого та педагога М.Пирогова, визначного вченого, президента Української 
академії наук у 1921–1922 роках М.Василенка. 
 2. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити 
висвітлення заходів з відзначення подій гетьманської доби в історії України. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО 

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

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів 

Українським інститутом національної пам'яті 
від 23 травня 2007 р. № 769 

 Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
 Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті (489-16) для здійснення заходів Українським інститутом 
національної пам'яті, що додається. 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2007 р. № 769 

ПОРЯДОК 
використання у 2007 році коштів, передбачених у 

державному бюджеті (489-16) для здійснення заходів 
Українським інститутом національної пам'яті 

Загальна частина 
 1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті (489-16) Держкомархіву за програмою 
“Заходи Українського інституту національної пам'яті” (далі - бюджетні кошти). 
 2. Бюджетні кошти спрямовуються Українському інститутові національної 
пам'яті (далі - Інститут) на: 
 популяризацію та висвітлення подій з історії Українського народу і 
державотворення; 
 створення електронного архіву національної пам'яті; 
 проведення конференцій з питань відновлення та збереження національної 
пам'яті. 

Вимоги щодо використання бюджетних коштів 
 3. Держкомархів за поданням Інституту затверджує план заходів щодо 
виконання бюджетної програми. 
 4. Перерахування бюджетних коштів, здійснюється відповідно до Порядку 
обслуговування державного бюджету за видатками (z0716-04), затвердженого 
Державним казначейством. 
 5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 
провадиться Інститутом згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти” (1490-14). 
 6. У договорі, укладеному з переможцем процедури закупівлі товарів, робіт 
і послуг, передбачаються такі умови: 
 сума, визначена в договорі, може коригуватися під час уточнення 
показників державного бюджету; 
 переможець процедури закупівлі зобов'язаний згідно з умовами договору 
забезпечити його виконання у повному обсязі до закінчення календарного року. 
 7. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 
проводиться у розмірі до 30 відсотків їх вартості відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 (1404-2006-п) “Питання 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752). 
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 Остаточні розрахунки згідно з договором проводяться на підставі актів 
приймання-передачі та відповідних рахунків. 

Звітність про використання бюджетних 
коштів та контроль за їх витрачанням 

 8. Держкомархів разом з планом заходів, передбаченим пунктом 3 цього 
Порядку, затверджує результативні показники щодо його виконання з 
поквартальною розбивкою та подає Мінфіну у двотижневий строк. 
 Інформацію про виконання результативних показників Держкомархів подає 
Мінфіну у тижневий строк після закінчення звітного кварталу та одинадцяти 
місяців. 
 9. У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено суттєві 
порушення, Держкомархів та Мінфін проводять узгоджувальні наради, за 
результатами яких вносять на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України, 
Міністра фінансів пропозиції щодо подальшого порядку її фінансування. 
 10. Складення та подання фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку. 

Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку 
Національного історико-меморіального 
заповідника “Биківнянські могили” 

від 13 червня 2007 р. № 820 

 З метою увічнення пам’яті жертв політичних репресій і забезпечення 
подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника 
“Биківнянські могили” та з урахуванням Указу Президента України від 17 травня 
2006 р. № 400 “Про надання Державному історико-меморіальному заповіднику 
“Биківнянські могили” статусу національного” Кабінет Міністрів України 
постановляє: 
 1. На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 травня 2001 р. № 546 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 942) 
установити, що Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські 
могили” (далі – Заповідник) належить до сфери управління Українського 
інституту національної пам’яті. 
 2. Українському інститутові національної пам’яті: 
 1) вирішити питання щодо створення належних умов для функціонування 
Заповідника, зокрема набуття ним статусу юридичної особи, затвердити штатний 
розпис і кошторис видатків на його утримання та забезпечити розміщення 
адміністрації Заповідника; 
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 2) подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції 
щодо визначення складу наглядової ради Заповідника; 
 3) розробити науково-проектну документацію щодо визначення зон 
охорони Заповідника та режиму їх використання і подати її до кінця 2007 р. 
Міністерству культури і туризму; 
 4) за погодженням з Міністерством культури і туризму: 
 затвердити Положення про Національний історико-меморіальний 
заповідник “Биківнянські могили”; 
 визначити у тримісячний строк разом з Київською міською державною 
адміністрацією перелік об’єктів, що входять до складу Заповідника, та його межі; 
 розробити і до кінця поточного року затвердити генеральний план розвитку 
Заповідника. 
 3. Київській міській державній адміністрації: 
 забезпечити благоустрій території, на якій розташовані об’єкти, що входять 
до складу Заповідника;  
 підготувати до кінця 2007 р. документи щодо надання Заповіднику права 
постійного користування земельною ділянкою, необхідною для його 
функціонування. 
 4. Міністерству культури і туризму надати Українському інституту 
національної пам’яті організаційну допомогу та забезпечити методичне 
керівництво роботою, пов’язаною з подальшим розвитком Заповідника та 
охороною об’єктів культурної спадщини. 
 5. Міністерству фінансів, Державному комітетові архівів передбачити під 
час внесення змін до Державного бюджету України на 2007 рік та складання 
проекту Державного бюджету України на відповідний рік Українському 
інституту національної пам’яті видатки з утримання Заповідника. 

Прем’єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

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

Про затвердження плану заходів щодо 
відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 років 
від 26 квітня 2007 р. № 217-р 

 1. З метою всенародного відзначення 62-ї річниці Перемоги та у зв'язку з 
Указом Президента України від 20 квітня 2007 р. № 335 (335/2007) утворити 
Організаційний комітет з підготовки та відзначення 62-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній  війні 1941–1945 років у складі згідно з додатком. 
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 Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни 
до його складу. 
 2. Затвердити план заходів щодо відзначення 62-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років (додається). 
 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити плани 
регіональних заходів щодо відзначення 62-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2007 р. № 217-р 

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки 
та відзначення 62-ї річниці Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років 
ТАБАЧНИК    - Віце-прем'єр-міністр України, голова 
Дмитро Володимирович  Оргкомітету 
ПАПІЄВ     - Міністр праці та соціальної політики, 
Михайло Миколайович   заступник голови Оргкомітету 
БЕРАДЗЕ     - заступник Міністра Кабінету Міністрів 
Георгій Риносійович   України, відповідальний секретар 
      Оргкомітету 
АНАСТАСІЄВ    - перший заступник голови ради Організації 
Валентин Олексійович   ветеранів України (за згодою) 
АРТЕМОВ     - генеральний директор Меморіального 
Олександр Сергійович   комплексу “Національний музей історії 
      Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” 
БОГУЦЬКИЙ    - Міністр культури і туризму 
Юрій Петрович 
ГАЙДАЄВ     - Міністр охорони здоров'я 
Юрій Олександрович 
ГЕРАСИМОВ    - голова ради Організації ветеранів 
Іван Олександрович   України, народний депутат України 
      (за згодою) 
ГІНЗБУРГ     - Голова Держкомархіву 
Ольга Петрівна 
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ГРИЦЕНКО    - Міністр оборони 
Анатолій Степанович 
ЗАЙЧУК     - Голова правління Пенсійного фонду 
Борис Олександрович   України 
КОНЬКОВ     - голова комісії у справах колишніх 
Василь Олександрович   партизанів Великої Вітчизняної війни 
      1941–1945 років при Верховній Раді 
      України (за згодою) 
КОПИЛОВ     - перший заступник Міністра фінансів 
Вадим Анатолійович 
ЛАВРИНОВИЧ    - Міністр юстиції 
Олександр Володимирович 
МОЛЧАНОВ    - заступник Міністра праці та соціальної 
Борис Якович    політики 
НІКОЛАЄНКО    - Міністр освіти і науки 
Станіслав Миколайович 
ПЛОСКОНОС    - Голова Державного комітету у справах 
Ігор Миколайович   ветеранів 
ПРУТНІК     - Голова Держкомтелерадіо 
Едуард Анатолійович 
ЦИБЕНКО     - голова Комітету Верховної Ради України 
Петро Степанович   у справах пенсіонерів, ветеранів та 
      інвалідів (за згодою) 
ЦУШКО     - Міністр внутрішніх справ 
Василь Петрович 
ЧАМАРА     - генеральний директор Українського 
Віктор Федорович   національного інформаційного агентства 
      “Укрінформ” 
ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ   - голова Української спілки ветеранів 
Сергій Васильович   Афганістану, народний депутат України 
      (за згодою) 
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ   - голова Київської міськдержадміністрації 
Леонід Михайлович 
ЯЦУБА     - Міністр регіонального розвитку та 
Володимир Григорович  будівництва 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2007 р. № 217-р 

ПЛАН 
заходів щодо відзначення 62-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років 

 1. Забезпечити підготовку та проведення в містах та інших населених 
пунктах святкових заходів, зокрема покладення вінків, квітів до пам'ятників і 
меморіалів, святкових концертів, зборів, зустрічей керівників органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з ветеранами війни. 

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації. 

 2. Вивчити повсякденні потреби ветеранів війни та надати матеріальну та 
іншу можливу допомогу (в ремонті житла, забезпеченні твердим паливом, 
скрапленим газом, телефонним стаціонарним та мобільним зв'язком, санаторно-
курортними путівками тощо). 

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, Мінпраці, МОЗ. 

 3. Розглянути в установленому порядку питання надання за рахунок 
місцевих бюджетів адресної підтримки сім'ям ветеранів війни, звернувши 
особливу увагу на підвищення рівня соціально-побутового і медичного 
обслуговування вдів (вдівців) учасників бойових дій. 

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

 4. Організувати відвідування інвалідів Великої Вітчизняної війни та 
учасників бойових дій, які перебувають у госпіталях, лікарнях, інтернатних 
закладах системи соціального захисту. 

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

 5. Передбачити додаткові ресурси для зміцнення матеріальної бази 
інтернатних, геріатричних та медичних закладів для ветеранів, територіальних 
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центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних 
громадян, зокрема за рахунок благодійних надходжень. 

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, Мінпраці, МОЗ. 

 6. Передбачити можливості щодо виділення коштів для фінансової 
підтримки діяльності громадських організацій ветеранів за рахунок благодійних 
надходжень. 

Мінфін, Мінпраці, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська міські держадміністрації. 

 7. Організувати вручення ветеранам війни в урочистій обстановці 
державних нагород. 

Міноборони, МВС, Державний 
комітет у справах ветеранів, 
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації. 

 8. Забезпечити упорядження військових кладовищ, військових ділянок на 
цивільних кладовищах, братських та окремих могил, ремонт і відновлення 
пам'ятників та меморіалів, що увічнюють пам'ять про події Великої Вітчизняної 
війни та подвиги її учасників. 

Міноборони, МВС, Державний 
комітет у справах ветеранів, 
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації. 

 9. Забезпечити проведення в установленому порядку виплати разової 
грошової допомоги ветеранам війни. 

Мінпраці, Пенсійний фонд 
України. 

 10. Здійснити за участю громадських організацій ветеранів відповідні 
заходи щодо проведення військово-патріотичної та виховної роботи у 
загальноосвітніх школах, інших навчальних закладах та військових підрозділах. 

МОН, Міноборони, МВС, 
Мінсім'ямолодьспорт, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби. 
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 11. Забезпечити широке висвітлення заходів щодо відзначення 62-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

Держкомтелерадіо. 
 12. Організувати святковий салют та феєрверк. 

Міноборони.  

Про підготовку та відзначення 225-річчя 
заснування міста-героя Севастополя  

від 8 травня 2007 р. № 257-р 
 1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 225-річчя 
заснування міста-героя Севастополя у складі згідно з додатком. 
 Дозволити голові Організаційного комітету вносити у разі потреби зміни до 
його складу. 
 2. Затвердити орієнтовний план заходів з підготовки та відзначення 225-
річчя заснування міста-героя Севастополя, що додається. 
 3. Мінфіну, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Севастопольській міській держадміністрації разом з міського радою протягом 
2007–2008 років вжити заходів щодо фінансового забезпечення підготовки та 
відзначення 225-річчя заснування міста. 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 травня 2007 р. № 257-р 

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення 

225-річчя заснування міста-героя Севастополя 
ЯНУКОВИЧ    - Прем'єр-міністр України, голова 
Віктор Федорович   Оргкомітету 
КУНІЦИН     - голова Севастопольської міської 
Сергій Володимирович   держадміністрації, заступник голови 
      Оргкомітету 
САРАТОВ     - голова Севастопольської міської ради, 
Валерій Володимирович  заступник голови Оргкомітету 
КАЗАРІН     - перший заступник голови Севастопольської 
Володимир Павлович   міської держадміністрації, секретар 
      Оргкомітету 
БОГУЦЬКИЙ    - Міністр культури і туризму 
Юрій Петрович 
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РУДЬКОВСЬКИЙ   - Міністр транспорту та зв'язку 
Микола Миколайович 
КОРЖ     - Міністр у справах сім'ї, молоді та 
Віктор Петрович    спорту 
ЯЦУБА     - Міністр регіонального розвитку та 
Володимир Григорович  будівництва 
КОПИЛОВ     - перший заступник Міністра фінансів 
Вадим Анатолійович 
РОМАНЮК    - перший заступник Міністра економіки 
Сергій Андрійович 
ТЕНЮХ     - командувач Військово-Морських Сил 
Ігор Йосипович    Збройних Сил 
ВЕРНИДУБОВ    - народний депутат України (за згодою) 
Іван Васильович 
КОЛЕСНІЧЕНКО   - народний депутат України (за згодою) 
Вадим Васильович 
ТРИНДЮК     - народний депутат України (за згодою) 
Юрій Григорович 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 8 травня 2007 р. № 257-р 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 225-річчя 

заснування міста-героя Севастополя 

тис. гривень 
У тому числі за рахунок 

державного 
бюджету 

місцевого 
бюджету 

інших 
джерел 

Найменування заходу Оріон-
товний 
обсяг 
фінан-
суван-
ня 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1. Реконструкція 
Приморського 
бульвару, пл. Нахімова і 
Графської пристані 
 
 
 

57650 22000 5000 17650  7000 6000 
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2. Реконструкція 
Малахова кургану, в 
тому числі підпірних 
стін, башт, капонірів і 
прилеглої території, 
проведення 
протизсувних заходів 

1760 1000 760     

3. Реставрація арки при 
в'їзді в місто по 
вул. Генерала Мельника 
і прилеглої території 

1700 1000 700     

4. Будівництво 
транспортної магістралі 
від Камишової бухти 
(Сьомий мікрорайон) до 
заводу “Маяк” 

30450 5200 20750   4500  

5. Будівництво 
автомобільного тунелю 
імені 225-річчя 
Севастополя, вул. 
Генерала Петрова - 
вул. Пожарова 

52390 4300 31090  17000   

6. Будівництво 
комплексу очисних 
споруд, зокрема 
Мартинівського 
каналізаційного 
колектора і мережі 
каналізації по вулицях 
Єфремова і Дибенка з 
ліквідацією комплексу 
очисних споруд 

14200 6500 1700  6000   

Усього 158150 100000 40650 17500 

Про утворення Центрального державного електронного архіву України  
та Центрального державного архіву зарубіжної україніки  

від 12 травня 2007 р. № 279-р 

 1. Погодитися з пропозицією Держкомархіву щодо утворення Центрального 
державного електронного архіву України та Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки. 
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 2. Держкомархіву: 
 затвердити у двомісячний строк положення про Центральний державний 
електронний архів України та Центральний державний архів зарубіжної україніки 
і забезпечити проведення їх державної реєстрації в установленому порядку; 
 забезпечити фінансування Центрального державного електронного архіву 
України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки в межах 
асигнувань, передбачених Комітетові у Державному бюджеті України на 
відповідний рік. 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки 
та відзначення 11-ї річниці Конституції України 

від 6 червня 2007 р. № 376-р 

 Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 11-ї річниці 
Конституції України (254к/96-ВР) у складі згідно з додатком. 
 Призначити Віце-прем'єр-міністра України Табачника Дмитра 
Володимировича головою Організаційного комітету, надавши йому право 
вносити у разі потреби зміни до його складу. 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2007 р. № 376-р 

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення 

11-ї річниці Конституції України (254к/96-ВР) 

ТАБАЧНИК    - Віце-прем'єр-міністр України, 
Дмитро Володимирович  голова Організаційного комітету 
ЛАВРИНОВИЧ    - Міністр юстиції, заступник 
Олександр Володимирович  голови Організаційного комітету 
ВАСЮНИК    - Перший заступник Глави 
Іван Васильович    Секретаріату Президента України, 
      заступник голови Організаційного 
      комітету (за згодою) 
БОГУЦЬКИЙ    - Міністр культури і туризму 
Юрій Петрович 
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БИСТРУШКІН    - Керівник Головної служби гуманітарної 
Олександр Павлович   політики та з питань збереження 
      національного культурного надбання 
      Секретаріату Президента України (за згодою) 
ГІНЗБУРГ     - Голова Держкомархіву 
Ольга Петрівна 
ГОНЧАРУК    - заступник Керівника Головної служби 
Олександр Олександрович  політичного аналізу Секретаріату 
      Президента України (за згодою) 
КІНАХ     - Міністр економіки 
Анатолій Кирилович 
МАРІ      - заступник Міністра оборони 
Владислав Ігорович 
РИБАК     - заступник Міністра фінансів 
Сергій Олександрович 
КОРЖ     - Міністр у справах сім'ї, молоді 
Віктор Петрович    та спорту 
КРОЛЬ     - Керівник Головної служби 
Семен Соломонович   регіональної політики Секретаріату 
      Президента України (за згодою) 
НІКОЛАЄНКО    - Міністр освіти і науки 
Станіслав Миколайович 
ПАТОН     - президент Національної академії 
Борис Євгенович    наук 
ПОЛУРЕЗ     - перший заступник Керівника 
Юрій Володимирович   Служби Державного Протоколу і 
      Церемоніалу Секретаріату 
      Президента України (за згодою) 
ПРУТНІК     - Голова Держкомтелерадіо 
Едуард Анатолійович 
ТАЦІЙ     - президент Академії правових наук 
Василь Якович 
ЦУШКО     - Міністр внутрішніх справ 
Василь Петрович 
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ   - голова Київської 
Леонід Михайлович   міськдержадміністрації 
ОГРИЗКО     - перший заступник Міністра 
Володимир Станіславович  закордонних справ 
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Про затвердження плану заходів з підготовки 
та відзначення 11-ї річниці Конституції України 

від 18 червня 2007 р. № 427-р 
 1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 11-ї річниці 
Конституції України (254к/96-ВР), що додається. 
 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади 
забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з відзначенням 11-ї річниці 
Конституції України (254к/96-ВР), виходячи із загального обсягу видатків, 
передбачених їм у державному бюджеті. 
 Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити 
здійснення зазначених заходів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

Прем'єр-міністр України    В. ЯНУКОВИЧ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 червня 2007 р. № 427-р 

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 

11-ї річниці Конституції України (254к/96-ВР) 
 1. Провести у приміщенні Національної опери України урочисте засідання 
та святковий концерт за участю представників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, акредитованого в Україні дипломатичного корпусу, 
міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та 
культури. 

Київська міськдержадміністрація, МКТ, МЗС, 
Секретаріат Президента України (за згодою), 
Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
Державне управління справами. 

27 червня. 
 2. Провести у вищих навчальних закладах, закладах культури, військових 
частинах, на підприємствах, установах, в організаціях просвітницькі заходи з 
висвітлення новітньої політичної історії України та конституційного процесу з 
метою підвищення рівня правової культури громадян, виховання у них 
шанобливого ставлення до Основного Закону України (254к/96-ВР). 

МОН, МКТ, Міноборони, Адміністрація 
Держприкордонслужби, МВС, 
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

Червень. 
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 3. Провести у м. Києві наукову конференцію з питань подальшого 
удосконалення Конституції України (254к/96-ВР). 

МОН, МКТ, Національна академія наук, 
Академія правових наук, Київська 
міськдержадміністрація. 

Червень. 

 4. Організувати проведення виставок фото- та архівних документів, що 
ілюструють процес прийняття Конституції України (254к/96-ВР), становлення та 
розвиток українського конституціоналізму. 

Держкомархів, МКТ, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

Червень - липень. 

 5. Організувати тематичні виступи у засобах масової інформації відомих 
вчених, політичних та громадських діячів з роз'яснення основних положень 
Конституції України (254к/96-ВР), її ролі у державотворчому процесі. 

Держкомтелерадіо, Секретаріат 
Президента України (за згодою), 
Секретаріат Кабінету Міністрів 
України. 

Червень - липень. 

 6. Забезпечити випуск теле-, радіопередач та публікацій з висвітлення 
подій, пов'язаних з процесом прийняття та реалізацією Конституції України 
(254к/96-ВР). 

Держкомтелерадіо. 
Червень - липень. 

 7. Організувати святковий концерт на вул. Хрещатик перед 
адміністративним будинком Київської міськдержадміністрації. 

Київська міськдержадміністрація, МКТ. 
28 червня. 

 8. Організувати відзначення 11-ї річниці Конституції України (254к/96-ВР), 
зокрема з проведенням конференцій і тематичних зустрічей за круглим столом, у 
мм. Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших населених 
пунктах за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
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самоврядування, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, 
діячів науки та культури. 

Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації. 

Червень. 
 9. Провести 28 червня святковий феєрверк: 
 у містах-героях та місцях дислокації штабів видів Збройних Сил, 
оперативних командувань. 

Міноборони; 
 у м. Сімферополі та обласних центрах. 

Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні держадміністрації, МНС. 

 10. Провести фізкультурно-масові і спортивні заходи. 
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації. 

Червень. 
 11. Забезпечити широке висвітлення у вітчизняних засобах масової 
інформації та за кордоном ходу відзначення 11-ї річниці Конституції України 
(254к/96-ВР). 

Держкомтелерадіо, МЗС. 
Червень - липень. 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України 
від 8 листопада 2005 р. № 135 

від 4 квітня 2007 р. № 46 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 14 квітня 2007 р. № 359/13626 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. 
№ 602 “Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки” 
НАКАЗУЮ: 
 1. Унести зміни до наказу Державного комітету архівів України від 
8 листопада 2005 р. № 135 “Про умови оплати праці працівників Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на основі 
Єдиної тарифної сітки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 грудня 
2005 р. за № 1470/11750, виклавши додаток 1 до наказу у новій редакції 
(додається). 

2. У разі, коли 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, ставки заробітної плати) згідно з установленими 
тарифними розрядами. 

4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи 
з 1 квітня 2007 року. 
В. о. Голови Державного комітету   Г. В. Боряк 

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 
Начальник фінансово-економічного 
відділу 

 
Н. Г. Авраменко 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
організаційно-аналітичного відділу 

 
Т. С. Худенко 

Наказ підлягає державній реєстрації  

Додаток 1 
до наказу Державного комітету архівів 
України 08.11.2005 № 135 
(у редакції наказу Державного комітету 
архівів України від 04.04. 2007 р. № 46) 

Розміри 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 

Тарифні 
розряди 

Тарифні коефіцієнти 

1 1,00 
2 1,03 
3 1,06 
4 1,09 
5 1,12 
6 1,15 
7 1,18 
8 1,22 
9 1,31 

10 1,4 
11 1,5 
12 1,61 
13 1,72 
14 1,84 
15 1,97 
16 2,11 
17 2,26 
18 2,37 
19 2,49 
20 2,61 
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21 2,74 
22 2,88 
23 3,02 
24 3,17 
25 3,35 

Примітки:  1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати. 
  2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної 
сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного 
розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад 
(тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, 
від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 
Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України      Н. Г. Авраменко 

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

від 4 квітня 2007 р. № 47 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 14 квітня 2007 р. № 358/13625 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. 
№ 602 “Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки” 
НАКАЗУЮ: 
 1. Унести зміни до наказу Державного комітету архівів України 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. за № 1469/11749, виклавши додаток 1 до наказу у новій 
редакції (додається). 

2. У разі, коли 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, ставки заробітної плати) згідно з установленими 
тарифними розрядами. 

4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи 
з 1 квітня 2007 року. 
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В. о. Голови Державного комітету   Г. В. Боряк 

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 
Начальник фінансово-економічного 
відділу 

 
Н. Г. Авраменко 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
організаційно-аналітичного відділу 

 
Т. С. Худенко 

Наказ підлягає державній реєстрації  

Додаток 1 
до наказу Державного комітету архівів 
України 21.11.2005 № 138 
(у редакції наказу Державного комітету 
архівів України від 04.04. 2007 р. № 47) 

Розміри 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників архівних 

установ 

Тарифні 
розряди 

Тарифні коефіцієнти 

1 1,00 
2 1,03 
3 1,06 
4 1,09 
5 1,12 
6 1,15 
7 1,18 
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8 1,22 
9 1,31 

10 1,40 
11 1,50 
12 1,61 
13 1,72 
14 1,84 
15 1,97 
16 2,11 
17 2,26 
18 2,37 
19 2,49 
20 2,61 
21 2,74 
22 2,88 
23 3,02 
24 3,17 
25 3,35 

Примітки:  1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати. 
  2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної 
сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного 
розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад 
(тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, 
від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 
Начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву України      Н. Г. Авраменко 

Про введення в дію нової структури Держкомархіву України 
від 4 квітня 2007 р. № 48 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. 
№ 518 “Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 лютого 2000 р. № 403” та на підставі структури апарату Державного 
комітету архівів України, затвердженої Міністром культури і туризму України 
Ю. П. Богуцьким 2 квітня 2007 року. 
Наказую: 

1. Перейменувати управління організаційно-правового та фінансового 
забезпечення на управління організаційно-правового та аналітичного 
забезпечення, при цьому: 
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1.1. Вивести зі складу управління фінансово-економічний відділ, як 
самостійний структурний підрозділ та підпорядкувати його Голові комітету. 

1.2. Створити у складі управління відділ правового забезпечення та 
координації роботи Голови та заступників Голови, до складу якого увести посади 
помічника Голови комітету, помічника першого заступника Голови комітету, 
помічників заступників Голови комітету та головного спеціаліста-юрисконсульта. 

2. В управлінні інформації та міжнародного співробітництва перейменувати 
відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції на відділ 
міжнародного співробітництва та використання інформації, вивести зі складу 
зазначеного відділу посаду головного спеціаліста з режимно-секретної роботи, 
натомість ввести до складу цього відділу посаду головного спеціаліста. 

3. Створити сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи, як 
самостійний структурний підрозділ, ввести до нього посаду головного спеціаліста 
та підпорядкувати цей сектор Голові комітету.  

4. Вивести із складу відділу зберігання та обліку НАФ дві посади провідних 
спеціалістів, натомість ввести до складу відділу посаду головного спеціаліста. 

5. Ввести додаткові посади головних спеціалістів до наступних структурних 
підрозділів комітету: 

- організаційно-аналітичного відділу (1 посада); 
- фінансово-економічного відділу (2 посади); 
- відділу інформаційних технологій (1 посада), при цьому вивести зі складу 

цього відділу посаду провідного спеціаліста та ввести її до складу відділу 
зберігання та обліку НАФ. 

6. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) 
внести відповідні зміни до штатного розпису Держкомархіву і подати його в 
установленому порядку на затвердження. 

7. Сектору кадрової роботи Держкомархіву (Баранова О. В.) внести 
відповідні зміни до трудових книжок та облікових документів працівників. 

8. Керівникам структурних підрозділів комітету до 17 квітня 2007 року 
розробити та подати на затвердження положення про структурні підрозділи та 
посадові інструкції працівників. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Держкомархіву України від 04.07.203 № 89 

від 10 квітня 2007 р. № 49 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 24 квітня 2007 р. № 420/13687 
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Відповідно до пункту 5 Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних 
документів” 
Наказую: 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів 
України від 04.07.2003 № 89 “Про затвердження Інструкції про порядок 
зберігання й обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію документів 
Національного архівного фонду, звітності про їх використання та ведення книг 
державної реєстрації документів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
21.07.2003 за № 624/7945. 

2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
управління формування та зберігання Національного архівного фонду 
(Кузнєцова М. І.) забезпечити подання наказу в установленому порядку до 
Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

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

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

ВНУТРІШНІ ВІЗИ 
Цей документ підлягає державній 
реєстрації 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт Т. С. Худенко 
Заступник Голови Державного комітету 
архівів України 

 
Г. В. Портнов 

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 участь у спільному українсько-російському видавничому 
проекті “Голод в СРСР. 1932–1933 рр.” 

від 10 квітня 2007 р. № 50 
На виконання зобов’язань за Протоколом про спільні проекти Державного 

комітету архівів України та Федерального архівного агентства (Російська 
Федерація) та беручи до уваги результати консультативної наради з питань участі 
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української сторони у спільному українсько-російському видавничому проекті 
“Голод в СРСР. 1932–1933 рр.” 2 квітня 2007 р., Держкомархів, 
Наказую: 

1. Створити робочу групу з підготовки збірника документів “Голод в СРСР. 
1932–1933 рр.” у складі: 

Папакін Г. В., керівник групи 
Буйко Г. В. (за згодою) 
Даниленко В. М. (за згодою) 
Кульчицький С. В. (за згодою) 
Лозицький В. С. (за згодою) 
Марочко В. І. (за згодою) 
Олійник Б. І. (з згодою) 
Платонова Н. В., секретар робочої групи 
2. Робочій групі до 23 квітня 2007 року розробити та надати Держкомархіву 

для подальшої передачі та погодження з російською стороною: 
концепцію (план-проспект збірника) 
пропозиції щодо персонального складу української частини спільної 

редколегії та план-графік виконання робіт; 
організувати виявлення документів по тематиці збірника в архівах та 

скласти їх перелік для передачі російським колегам. 
3. Керівнику робочої групи, начальнику Управління Держкомархіву 

Г. В. Папакіну забезпечити координацію роботи членів робочої групи та 
проведення консультативних нарад. 

4. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити координацію роботи з 
російськими колегами з питань, що виникатимуть у процесі роботи над 
збірником. 

5. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 13 березня 2007 р. “Про 
стан та перспективи науково-видавничої діяльності 

державних архівних установ України” 
від 11 квітня 2007 р. № 52 

 1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 13 березня 2007 р. “Про стан та перспективи науково-видавничої 
діяльності державних архівних установ України” (додається). 
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 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 
Голови Державного комітету архівів Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 13 березня 2007 р. 
Про стан та перспективи науково-видавничої діяльності 

державних архівних установ України 
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Держкомархіву Ю. А. Прилепішевої та 
співдоповідь начальника управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву Г. В. Папакіна про стан та перспективи науково-видавничої 
діяльності державних архівних установ України, колегія відзначає, що з 2000 року 
основним пріоритетом видавничої діяльності архівів визначено забезпечення усіх 
архівів сучасними довідниками. 

Держкомархів України затвердив Програму підготовки путівників, 
довідників та інших довідково-інформаційних видань про склад і зміст фондів 
державних архівів, головне завдання якої є забезпечення кожного державного 
архіву високоінформативного путівника, створення системи між архівних та між 
фондових покажчиків. У рамках галузевої програми “Архівні зібрання України” 
ведеться робота над підготовкою двох серій довідників: путівників та спеціальних 
довідників (тематичних, по фондових, міжархівних та ін.). 

Причиною зосередження видавничої діяльності державних архівних 
установ на підготовці довідкових видань усіх типів  стало те, що починаючи з 
кінця 1980-х років і до 2000 року не було підготовлено жодного путівника по 
фондах архівів. Основна частина путівників вийшла друком упродовж 1960-70-х 
років і лише 8 архівів опублікували свої путівники у 1980-х роках. Такі путівники 
не містили повної інформації про фонди архівів: були проанотовані не всі фонди, 
насамперед це стосувалося фондів дорадянського періоду, не була відбита 
інформація про масове розсекречення архівних документів упродовж 1990-х 
років. 

На виконання галузевої програми за останні п’ять років вийшли друком 
путівники по фондах ЦДАГО, ЦДІАЛ (3 видання, у тому числі два – польською 
мовою), ЦДАМЛМ (2 томи), держархівів Сумської, Херсонської, Чернівецької, 
Чернігівської областей. 

ЦДКФФА опубліковано три випуски анотованого каталогу кіножурналів, 
документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків під назвою “Кінолітопис”; 
ЦДАВО підготовлено електронну версію реєстру фондів, опубліковану на 
компакт-диску та на веб-порталі Держкомархіву. 



 48

Анотовані реєстри описів фондів підготовлено ЦДНТА, держархівами 
Волинської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської (2 томи), 
Сумської, Херсонської, Хмельницької (фонди колишнього Кам’янець-
Подільського міського архіву), Черкаської, Чернігівської областей, Держархівом 
м. Севастополя. 

Держархівом Закарпатської області спільно з румунськими колегами 
опубліковано перелік фонду архіву; Держархівом Львівської області підготовлено 
путівник по фондах партійних організацій Львівської та Дрогобицької областей. 
Унікальним довідником галузевої серії став реєстр фондів муніципального 
архіву – Архівного відділу Маріупольської міської ради (Донецька область). 
Значну цінність для презентації інформаційних ресурсів архівів України має між 
архівний довідник з історії євреїв в архівах м. Києва, презентація якого відбулась 
у грудні минулого року. 

У серії “Спеціальні довідники” вийшли друком зведені довідники “Архіви 
окупації. 1941–1944”, “Архівні установи України” (Том 1), “Волинь – Східна 
Галичина. 1943–1944” (Том 1), Реєстр розсекречених архівних фондів України: 
том другий” (електронна версія) та інші. 

Підготовлено до друку путівники держархівів Дніпропетровської, 
Донецької, Тернопільської областей, .Держархіву м. Києва, анотовані реєстри 
описів фондів держархівів Закарпатської, Луганської областей. УНДІАСД та 
державні архіви проводять роботу з підготовки другого тому зведеного 
фундаментального довідника “Архівні установи України” (документи НАФ у 
музеях та бібліотеках). 

На веб-порталі Держкомархіву обов’язково публікуються електронні версії 
довідників, після, а в окремих випадках і до виходу в світ традиційного видання у 
книжковій формі. 

Окрім довідкових видань, державними архівними установами готуються до 
друку документальні, наукові, науково-популярні, учбові видання. Тематично 
серед них переважають документальні публікації, що висвітлюють регіональну 
історію, передусім довоєнного періоду, історію Другої світової війни. У сфері 
едиційної археографії значним явищем стали корпусна багатотомна публікація 
ЦДІАК “Архів Коша Нової Запорізької Січі” (4 томи), низка документальних 
збірників ЦДАГО з історії ХХ ст., з історії церкви – ЦДІАЛ, підготовлений 
Держархівом Запорізької області збірник “Запорізький архів. Народна війна. 
1941–1944” тощо. Найбільш активно науково-видавничою діяльністю займаються 
ЦДАГО та ДА СБУ. 

Разом з тим в організації науково-видавничої діяльності державних 
архівних установ наявні певні недоліки та невирішені питання. 

Не завершено роботу з підготовки реєстрів фондів та путівників ЦДІАК, 
ЦДАВО, Держархіву Закарпатської області. Значну складність становить 
підготовка анотованих реєстрів описів та путівників за фондами радянського 
періоду, партійних органів та організацій, чим пояснюється зволікання з 
публікацією відповідних томів довідників. 
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Науково-видавнича діяльність державних архівних установ практично не 
фінансується, у переважній більшості документальні видання виходять друком за 
кошти замовників, що в свою чергу пояснює тематичну спрямованість цих 
видань. За бюджетні кошти видається приблизно 5–10 % видань. 

Загалом слід відмітити, що на науковій значущості документальних видань 
негативно позначилася відсутність в державних архівних установах 
кваліфікованих кадрів архівістів-археографів, а також структурних підрозділів з 
видавничої діяльності, у тому числі в Держкомархіві. 

Під час підготовки документальних видань працівники більшості архівів 
користуються Правилами публікації історичних документів в СРСР 1990 р., які є 
застарілими і не містять змістовних рекомендацій з передачі тексту документів, 
писаних давніми мовами, іншомовних документів, а також не відповідають на всі 
питання, що постають перед архівістами при підготовці до друку документів 
радянського періоду, не кажучи вже про нові типи документів – відео та 
електронні. Не використовуються наявні методичні розробки архівістів та вчених 
НАН України 1990-х років, опубліковані на веб-порталі Держкомархіву. Окремі 
архіви користуються правилами 1969 та 1972 років. Усе це негативно впливає на 
якість документальних видань. Більшість державних архівних установ вимагають 
розроблення нових Правил публікації архівних документів та міжрегіональної 
програми розвитку видавничої діяльності архівів, залучивши до неї наукові 
інституції та вищі навчальні заклади, краєзнавців тощо. 

З метою активізації роботи державних архівних установ у напрямку 
виконання галузевої програми “Архівні зібрання України” та координації роботи 
з підготовки документальних видань, 

колегія вирішує: 
1. Визначити пріоритетними напрямки науково-видавничої роботи 

державних архівних установ до 2010 р. підготовку довідників типу путівників, 
анотованих реєстрів, зведених путівників. 

2. Доручити управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папаніну Г. В.): 

- упродовж другого кварталу 2007 р. розробити та затвердити програму 
завершення підготовки довідників до 2010 року; 

- у другому півріччі 2007 р. опрацювати питання щодо складання 
Перспективного плану науково-видавничої роботи державних архівних установ 
України; 

- разом з УНДІАСД (Матяш І. Б.) завершити у 2007 році роботу з 
підготовки Правил публікації архівних документів. 

3. Зобов’язати керівників центральних державних архівів та державних 
архівів областей: 

- завершити до 2010 р. підготовку до друку довідників про склад і зміст 
фондів за галузевою програмою “архівні зібрання України”; 
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- забезпечити якісну підготовку і своєчасне подання матеріалів для 
зведених між архівних довідників за галузевою програмою “Архівні зібрання 
України”. 

4. Доручити УНДІАСД (Матяш І. Б.): 
- включити до плану роботи УНДІАСД на 2008 р. розробку методичних 

рекомендацій з підготовки путівників та анотованих реєстрів описів фондів, 
врахувавши зауваження державних архівних установ; 

- провести у другому півріччі 2007 р. науково-практичний семінар з 
обговорення проекту Правил публікації архівних документів, залучивши до 
участі в ньому Інститут історії України, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інституту рукопису 
НБУВ та фахівців державних архівів. 

5. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю.І.) до 
кінця 2007 р. розробити методичні рекомендації з публікації електронних версій 
довідників на веб-порталі Держкомархіву. 

Голова колегії, 
Голова Державного 
комітету архівів України   О. П. Гінзбург 

Секретар колегії    Л. Є. Медведська 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 17 квітня 2007 р. “Про 
дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин” 

від 18 квітня 2007 р. № 56 
1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України 

від 17 квітня 2007 р. “Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері 
зовнішніх зносин” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 17 квітня 2007 р. 
Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Державного комітету архівів 
України Ю. А. Прилепішевої про дотримання Держкомархівом законодавства у 
сфері зовнішніх зносин, колегія констатує, що упродовж 2006 р. Державний 
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комітет у повній мірі дотримувався положень Указу Президента України від 18 
вересня 1996 р. (у редакції від 22 серпня 2005 р.) № 841/96 “Про заходи щодо 
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх 
зносин” та “Методичних рекомендацій з підготовки директив, вказівок, технічних 
завдань”. 

В інформації МЗС України про результати виконання директив, вказівок і 
технічних завдань офіційними делегаціями та працівниками центральних органів 
виконавчої влади на міжнародних переговорах, консультаціях, конференціях, 
сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших 
міжнародних органів за 2006 рік (доручення Кабінету Міністрів України від 
23 лютого 2007 р. № 2497/17/1-07) зазначається, що будь-яких порушень 
Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин протягом звітного 
періоду не виявлено. 

Згідно з пунктами 9 та 10 Положення, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 червня 1994 р. № 422 “Про затвердження Положення 
про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру” (зі змінами) тексти міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру на паперових та електронних носіях передаються у 
місячний термін після набрання чинності до Міністерства юстиції України 
відповідно до Положення оригінали цих договорів зберігаються в Міністерстві 
закордонних справ України. 

Укладені Держкомархівом України упродовж 1991–2005 рр. міжнародні 
договори міжвідомчого характеру про співробітництво з державними архівними 
службами іноземних держав в галузі архівної справи зареєстровано в Єдиному 
державному реєстрі. 

Упродовж 2006 року міжнародні договори міжвідомчого характеру про 
співробітництво в галузі архівної справи Держкомархівом України не укладалися. 
 У рамках Угоди про співробітництво між Головним архівним управлінням 
при Кабінеті Міністрів України і Генеральною дирекцією державних архівів 
Республіки Польща від 7 липня 1993 р. у травні 2006 р. в М. Варшаві було 
підписано Протокол про розроблення концепції спільної польсько-української 
архівної спадщини, яким затверджено склад експертів з польської та української 
сторони, що братимуть участь у розроблені цієї концепції. 
 2006 р. укладено Угоду про співробітництво Спілки архівістів України та 
Товариства російських істориків-архівістів. 
 Сьогодні на реєстрації в Мін'юсті знаходиться Протокол про спільні 
проекти Державного комітету архівів України та Федерального архівного 
агентства (Російська Федерація), укладений в м. Москві 21 березня 2007 року. 
Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України та 
Федеральної архівної служби Росії на 2003–2005 рр. від 13 листопада 2002 р. 
втратив чинність 21 березня 2007 року. 
 У першому кварталі 2007 року продовжено роботу з підготовки до 
підписання у встановленому порядку Плану спільних заходів Держкомархіву 
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України і Федерального архівного агентства Росії на 2007–2010 рр.; угод про 
співробітництво між Держкомархівом та Головним управлінням архівів Ради 
Міністрів Республіки Болгарія, Міністерством внутрішніх справ Словацької 
Республіки, Національним архівом Вірменії, Військово-медичним музеєм 
Міністерства оборони Російської Федерації, Компанією Іст-Вью Інформейшинз 
сервісиз (СІМА). 
 За результатами консультації керівників державних архівних служб 
України та Росії (березень 2007 р.) до Плану спільних заходів Держкомархіву 
України і Федерального архівного агентства Росії на 2007–2010 рр. внесено зміни, 
а саме замінено збірник документів “Суспільно-політична і культурна діяльність 
українських емігрантів “першої хвилі” (1920–1940-ві роки)” на збірник 
“Українсько-російські культурні зв'язки XX ст. в персоналіях”. Проект Плану 
спільних заходів разом з концепцією пропонованого ЦДАМЛМ України збірника 
направлено на погодження російській стороні. 
 Станом на кінець березня 2007 року погоджено з МЗС проект Угоди про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та Головним 
управлінням архівів Республіки Болгарія, міністерством здійснено контроль 
автентичності текстів Угоди української, болгарською та англійською мовами. 
 На виконання домовленостей, досягнутих керівниками державних архівних 
служби України та Словацької Республіки в м. Кюрасао, Антільські острови, 
Нідерланди (листопад 2006 р.), Державним комітетом продовжено розпочату ще 
2005 р., роботу з підготовки до підписання угоди про співробітництво державних 
архівних служб обох держав у галузі архівної справи. 
 У 2006 р. розроблено і попередньо погоджено з американською стороною 
проект Угоди Держкомархіву з компанією Іст-Вью Інформейшинз сервісиз 
(США) щодо участі держархівів України у проекті “Доступ до архівів України та 
Росії”. Відповідний проект уже діє в Російській Федерації, його результати 
представлено на веб-порталі Федерального архівного агентства Росії. 
 У 2006 р. Держкомархів України розглянув і підтримав ініціативу 
Військово-медичного музею Міноборони Російської Федерації щодо укладання 
двосторонньої міжнародної Угоди про співробітництво між Державним 
комітетом та Музеєм в галузі надання соціально-правової підтримки громадянам 
України та Росії, а також підготовки спільних виставок документів та довідкових 
видань. Цього року планується продовжити листування з Військово-медичним 
музеєм щодо узгодження проекту тексту Угоди. 
 У 2006 р. першому кварталі 2007 р. відділом міжнародного співробітництва 
та використання інформації Держкомархіву погоджено проекти угод про 
співробітництво: ЦДАВО України з Службою розшуку Генерального 
секретаріату Німецького Червоного Хреста та Об'єднанням “Саксонські 
меморіали” (ФРН); УНДІАСД з Канадським інститутом українських студій 
Альбертського університету; Держархіву Волинської області з Генеральним 
консульством Республіки Польща в м. Луцьку та Волинським обласним 
редакційно-видавничим підприємством “Настир'я”; Держархіву 
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Дніпропетровської області з Генеалогічним Товариством Юта, США; Держархіву 
Закарпатської області з Інститутом суспільних наук Словацької академії наук, 
Повітовим музеєм Сату Маре (Румунія), Угорським інститутом ім. Ференца 
Ракоці II; Держархіву Київської області з фірмою Іст В'ю Інформейшен Сервісиз 
(4 угоди); Держархіву Миколаївської області з Геттингенським дослідницьким 
центром, ФРН та з Товариством російських німців в Америці (США); Держархіву 
Хмельницької області з Меморіальним музеєм Голокосту (США); Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України з Меморіальним музеєм Голокосту 
(США). 
 Станом на 2 квітня 2007 р. не укладали угоди і не співпрацюють з 
іноземними установами, організаціями і компаніями ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, 
ЩЩТА, державні архіви Кіровоградської, Луганської, Львівської, Полтавської, 
Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей, Держархів 
м. Києва. 
 Слід відмітити, що державними архівами не забезпечується постійне 
інформування Держкомархіву про їхню участь у міжнародних заходах не тільки 
за кордоном, але й в Україні, не завжди вчасно надсилаються на погодження до 
Держкомархіву проекти договорів про співробітництво з іноземними установами 
та їхні копії після підписання, звіти про закордонні відрядження тощо. 
 Державні архіви не забезпечують своєчасне оновлення раніше укладених 
угод про співробітництво, таку роботу здебільшого проводять тільки ті архіви, які 
співпрацюють з Генеалогічним товариством Юта, США. 
 2006 р. поточне інформування Держкомархіву про проведені міжнародні 
зустрічі, переговори, конференції, семінари та інші заходи, що здійснюються в 
рамках міжнародного співробітництва здійснювали тільки УНДІАСД, держархіви 
Черкаської та Закарпатської областей; інші державні архіви надсилають 
інформацію тільки зі звітними матеріалами наприкінці року, до якої практично не 
подасться звітність про стан виконання зобов'язань за діючими договорами. 
 На виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
виконання органами виконавчої влади положень законодавства у сфері зовнішніх 
зносин, колегія вирішує: 
 1. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева): 
 - забезпечити завчасне планування заходів міжнародного характеру як за 
кордоном, так і в Україні, своєчасну та належну підготовку і затвердження 
директивних документів щодо участі керівництва Держкомархіву (делегацій 
архівістів) у цих заходах, не допускати участь Держкомархіву та державних 
архівних установ у цих заходах без своєчасного погодження з МЗС та без 
звітування про результати; 
 - протягом 2007 року підготувати до підписання у встановленому порядку 
План спільних заходів Держкомархіву України і Федерального архівного 
агентства Росії на 2007–2010 рр.; угоди про співробітництво між Держкомархівом 
та Головним управлінням архівів Ради Міністрів Республіки Болгарія, 
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Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки, Національним архівом 
Вірменії, Військово-медичним музеєм Міністерства оборони Російської 
Федерації, Компанією Іст-Вью Інформейшинз сервісиз (США); 
 - у травні 2007 року розробити на виконання проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України “Про відзначення 90-річчя державної архівної служби 
України” та затвердити відповідний План заходів; 
 - забезпечити своєчасне подання для публікації на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву України інформації про міжнародне співробітництво та укладені 
угоди; 
 - у межах компетенції забезпечувати координацію міжнародного 
співробітництва державних архівних установ з архівними установами інших 
держав, з міжнародними та регіональними організаціями архівістів. 
 2. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
 - неухильне виконання пп. 1–2 наказу Держкомархіву від 30.11.2005 № 140 
“Про порядок здійснення службових відряджень за кордон та укладання 
міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими 
організаціями іноземних держав представниками державних архівних установ”; 
 - вчасне подання на погодження з Держкомархівом двосторонніх угод про 
співробітництво з іноземними архівними установами, науковими інституціями та 
іншими зацікавленими у співробітництві установами і організаціями та копій цих 
угод після підписання; 
 - направлення двічі на рік (червень, грудень поточного року) до 
Держкомархіву піврічних звітів про участь у міжнародних заходах не тільки за 
кордоном, але й в Україні; 
 - подання раз на рік (до 20 грудня поточного року) до Держкомархіву 
пропозицій до Плану заходів міжнародного характеру як за кордоном, так і в 
Україні. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

За секретаря колегії     І. М. Кісіль 
З оголошення рішення колегії Держкомархіву України від 17.04.2007 “Про 
дотримання державними архівними установами порядку витребування 
документів соціально-правового характеру для громадян України, 

іноземних громадян та осіб без громадянства” 
від 18 квітня 2007 р. № 57 

 1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України 
від 17 квітня 2007 р. “Про дотримання державними архівними установами 
порядку витребування документів соціально-правового характеру для громадян 
України, іноземних громадян та осіб без громадянства” (додається). 
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 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
Голови Державного комітету Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 17 квітня 2007 р. 

Про дотримання державними архівними установами порядку витребування 
документів соціально-правового характеру для громадян України, 

іноземних громадян та осіб без громадянства 
 Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву Ю. А. Прилепішевої 
про стан дотримання державними архівними установами порядку витребування 
документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних 
громадян та осіб без громадянства, колегія відзначає, що в цілому державні 
архівні установи дотримуються зазначеного порядку та Методичних вказівок про 
порядок витребування документів, затверджених наказом МЗС України та 
Головархіву України від 23 вересня 1996 р. № 113-од/36. 
 До компетенції державних архівних установ відноситься виконання запитів 
з витребування документів, які надходять з-за кордону з підтвердження трудової 
діяльності, заробітної плати, служби в армії, участі у партизанському русі та 
інших бойових діях, виселення, реабілітацію, судимість, освіту, перебування на 
лікуванні, отримання пенсій, нагород, присудження наукових ступенів, 
присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації, нагороди, спадщину, 
нерухоме майно, участь в роботі громадських організацій та інше. За необхідності 
отримання повторного свідоцтва про реєстрацію акта громадянського стану, якщо 
запис акта громадянського стану вже переданий на зберігання до державного 
архіву, оформлюється архівна довідка відповідно до встановленого для відправки 
за кордон зразка. Такі запити виконуються державними архівними установами 
безкоштовно. 
 Державні архівні установи у межах своєї компетенції дотримуються вимог 
статей 13–14, 17 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаної державами-членами 
СНД у Мінську 22.01.1993 в редакції Протоколу від 28.03.1997. Вони надають 
правову допомогу установам юстиції та окремим громадянам, держав-членів 
СНД, учасників цієї Конвенції, у виявленні та видачі копій архівних документів 
(архівних довідок), що підтверджують особові та майнові права громадян, які 
порушили клопотання. Документи оформлюються державною мовою, до них 
обов'язково додаються засвідчені переклади російською мовою, усі документи 
засвідчуються гербовою печаткою архіву, що їх видав. 
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 Наведення довідок за запитами іноземних громадян здійснюється як за 
документами державних архівів, так і за документами, які зберігаються в архівах 
міністерств, відомств, підприємств (установ, організацій). На жаль, останнім 
часом більшість державних архівів областей наводить довідки тільки за 
документами архіву, не запитуючі витребувані відомості в архівних відділах 
районних державних адміністрацій та міських рад, архівних підрозділах 
міністерств, відомств, підприємств (установ, організацій). 
 Практично всі державні архівні установи дотримуються правил оформлення 
архівних довідок, що надсилаються за кордон, проте трапляються поодинокі 
випадки, коли архівні довідки, складені на декількох листах, надсилаються на 
адресу Держкомархіву непрошитими і не скріпленими у місці сшиву гербовою 
печаткою архіву. 
 Є також недоліки при оформленні державними архівними установами 
ксерокопій з документів архіву, що надсилаються за кордон, інколи вони 
засвідчуються печаткою канцелярії архіву, а не гербовою печаткою архіву і не 
мають на звороті пошукових даних. Такі ксерокопії не матимуть юридичної сили 
за кордоном і не можуть бути легалізовані в МЗС. 
 Практично всі державні архівні установи дотримуються терміну 
витребування документів з-за кордону, що складає 3 місяці. У випадках, коли цей 
термін порушується, Держкомархів України інформує Консульський департамент 
МЗС України щодо причин порушення. Як правило, причинами затримки 
виконання таких запитів є перезавантаженість державних архівних установ 
запитами соціально-правового характеру, що надходять від громадян України. 
Так, минулого року найбільше навантаження припало на Держархів в АР Крим, 
держархіви Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 
Львівської, Одеської, Харківської, Чернівецької областей, Держархів 
м. Севастополя. 
 У 2006 р. більш типовими запитами, що надходили з МЗС України, 
консульських та дипломатичних представництв, безпосередньо від іноземних 
громадян були запити щодо витребування архівних довідок про склад нерухомого 
майна, залишеного під час репатріації з території СРСР у 1944–1946 рр., стаж 
роботи та розмір заробітної плати, участь у бойових діях у складі груп радянських 
військ, що діяли на території іноземних держав, освіту, проходження військової 
служби. Найбільша кількість запитів надійшла з Аргентини, Білорусі, Ізраїлю, 
Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції. 
 Загалом минулого року Держкомархівом передано до Департаменту 
консульської служби МЗС України відповіді на 1102 запити іноземних громадян. 
У 2001 р. цей показник дорівнював 3084, у 2002 р. - 2003, у 2003–2005 рр. - від 
1032 до 1308. 
 У 2007 р. прогнозується збільшення кількості запитів іноземних громадян, 
так у першому кварталі ц. р. відділом опрацьовано та відправлено до МЗС 
України понад 303 відповідей державних архівних установ. 
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 Серйозні ускладнення виникають у виконанні запитів румунських 
громадян, які надходять на адресу Держкомархіву та державних архівних установ 
румунською мовою, що унеможливлює їх виконання через відсутність фахівців із 
знанням румунської мови. Кількість таких запитів у порівнянні з минулим роком 
значно зросла, тільки на адресу Держкомархіву упродовж першого кварталу 
2007 р. надійшло 80 таких запитів. 
 З метою вирішення цієї проблеми Держкомархів України звернувся з 
листом до МЗС України та до Посольства Румунії в Україні з проханням сприяти 
вирішенню питання з направлення таких запитів до Держкомархіву та державних 
архівних установ російською або англійською мовами, та допомогти у перекладі 
тих запитів, що вже надійшли. 
 З метою поліпшення роботи державних архівних установ із забезпечення 
права громадян України, що проживають за кордоном, іноземних громадян та 
осіб без громадянства щодо витребування документів соціально-правового 
характеру, 
колегія вирішує: 
 Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити: 
 - постійний контроль за виконанням державними архівними установами 
соціально-правових запитів, що надходять від МЗС України, консульських та 
дипломатичних установ, безпосередньо від іноземних громадян, а також 
виготовлення копій на їх замовлення; 
 - надання методичної допомоги державним архівним установам з питань 
порядку витребування документів соціально-правового характеру іноземними 
громадянами та громадянами України, що проживають за кордоном. 
 2. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
 - першочергове виконання запитів соціально-правового характеру для 
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства та неухильне 
дотримання вимог Інструкції, якою затверджено порядок витребування 
документів соціально-правового характеру; 
 - виконання статей 13-14, 17 Конвенції про правову допомогу та правові 
відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаної державами-
членами СНД у Мінську 22.01.1993 в редакції Протоколу від 28.03.1997; 
 - дотримання термінів витребування документів з-за кордону. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 
За секретаря колегії     І. М. Кісіль 
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Про план заходів у зв’язку з 60-ми роковинами Акції “Вісла” 
від 24 квітня 2007 р. № 59 

На виконання Указу Президента України від 5 квітня 2007 р. № 274 “Про 
заходи до 60-х роковин операції “Вісла” та окремого доручення Кабінету 
Міністрів України від 19.04.2007 № 18719/1/1-07 щодо плану заходів у зв’язку з 
60-ми роковинами операції “Вісла” наказую: 

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.), відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) разом з 
помічником Першого заступника Голови Держкомархіву Н. І. Лісуновою: 

- до 28 квітня розмістити на офіційному веб-порталі Держкомархіву он-
лайнову виставку документів “1947: Акція “Вісла” – апогей депортацій них 
операцій 40–50-х років ХХ ст.”; 

 - оновлення виставки провести наприкінці 2007 – на початку 2008 рр. 
за результатами виявлення документів у державних архівах. 

2. Директорам держархівів областей: 
- організувати до кінця 2007 р. виявлення та анотування на по фондовому (у 

разі необхідності – на поодиничному та подокументному) рівні документів, які 
засвідчують долю українців, депортованих у продовж 1944–1948 рр., і перебіг 
подій щодо їх переселення на територію УСРС та на польських теренах (каральні 
акції польської та радянської влади, відплатні акції УПА); 

- складені анотовані реєстри фондів/документів надсилати раз на квартал, 
починаючи з другого кварталу 2007 р., в електронному вигляді на адресу 
управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
inform@archives.gov.ua; 

- виготовити електронні копії зразків типових документів (10–15 
назв)згаданого змісту і до 02.07.2007 разом із заголовками та архівними шифрами 
направити їх на електронну адресу управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву inform@archives.gov.ua для розміщення на он-
лайновій виставці. 

3. Директорам ЦДАВО (Маковській Н. В.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), 
ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.), ГДА СБУ 
(Богунов С. В.)організувати у згадані терміни анотування документів з історії 
депортації українського населення Польщі у 1944–1948 рр. на по одиничному 
рівні та надати анотації управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву разом з електронними копіями найважливіших документів. 

4. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В. ) щоквартально узагальнювати отримані від архівів відомості, а на 
початку 2008 р. підготувати зведений реєстр архівної інформації про депортації 
українців з території Польщі в 1944–1948 роках. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
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В. о. Голови Державного комітету    Г. В. Боряк 

Про підготовку до відзначення 62-ої річниці Дня Перемоги 
від 26 квітня 2007 р. № 61 

На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 
19.04.2007 № 18510/1/1-07 щодо державних та регіональних заходів з відзначення 
62-ої річниці Дня Перемоги наказую: 

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.), відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) разом з 
помічником Першого заступника Голови Держкомархіву Лісуновою Н. І. до 
9 травня розмістити на офіційному веб-порталі Держкомархіву он-лайнову 
виставку документів “Окупація: 1941–1944”. 

2. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ПДАГО (Лозицький В. С.) за 
допомогою управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Папакін Г. В.) організувати на початку травня презентацію 
документальних видань, підготовлених працівниками згаданих архівних установ: 
“Від Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського з'єднання 
під командуванням С. А. Ковпака (червень-вересень 1943 р.): очима учасників, 
мовою документів”, “Архіви окупації: 1941–1944” та “Деятельность оперативного 
штаба рейхслейтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй 
мировой войны: Справочник-указатель архивных документов из киевских 
собраний”. 

3. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Богунова Н. К.) 
організувати 7 травня зустріч з архівістами-ветеранами Великої Вітчизняної війни 
в приміщенні Держкомархіву. 

4. Директорам центральних державних архівів, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм. Києва і 
Севастополя відкрити документальні виставки, провести в колективах тематичні 
зустрічі, присвячені 62-ій річниці Дня Перемоги. 

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого 
заступника Голови Державного комітету архівів Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 
Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і 
комунального підприємства, установи та організації, 

затвердженого наказом Держкомархіву України від 06.08.2002 № 58 
від 26 квітня 2007 р. № 62 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
4 травня 2007 р. за № 448/13715 

 Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 
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НАКАЗУЮ: 
 1. Абзац п'ятий пункту 6 Типового положення про архівний підрозділ 
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і 
комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом 
Державного комітету архівів України від 06.08.2002 № 58 “Про затвердження 
Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та 
організації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за 
№ 682/6970, викласти в такій редакції: 
 “ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та 
подання відомостей про їх кількість за встановленою формою відповідній 
державній архівній установі, архівному відділу міської ради;”. 
 2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
управління формування та зберігання Національного архівного фонду 
(Кузнєцова М. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до 
Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету архівів України Портнова Г. В. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про внесення змін до Примірного положення про архівний підрозділ 
підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі 

власності, об'єднання громадян, релігійної організації, 
затвердженого наказом Держкомархіву України від 05.06.2002 № 42 

від 27 квітня 2007 р. № 63 

 Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 
НАКАЗУЮ: 
 1. Абзац сьомий пункту 5 Примірного положення про архівний підрозділ 
підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, 
об'єднання громадян, релігійної організації, затвердженого наказом Державного 
комітету архівів України від 05.06.2002 № 42 “Про затвердження Примірного 
положення про архівний підрозділ підприємства, установи та організації, 
заснованих на приватній формі власності, об'єднання громадян, релігійної 
організації”, викласти в такій редакції: 
 “ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та 
подання відомостей про їх кількість за встановленою формою відповідній 
державній архівній установі, архівному відділу міської ради;”. 
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 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету України Портнова Г. В. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про внесення змін до Примірного положення про архівний підрозділ 
державної наукової установи, музею і бібліотеки, затвердженого наказом 

Держкомархіву України від 30.04.2003 № 65 
від 27 квітня 2007 р. № 64 

 Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 
НАКАЗУЮ: 
 1. Абзац шостий пункту 6 Примірного положення про архівний підрозділ 
державної наукової установи, музею і бібліотеки, затвердженого наказом 
Державного комітету архівів України від 30.04.2003 № 65 “Про затвердження 
Примірного положення про архівний підрозділ державної наукової установи, 
музею і бібліотеки”, виключити. 
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету України Портнова Г. В. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про участь архівних установ у підготовці та відзначенні 90-річчя 
утворення першого Уряду України 

від 4 травня 2007 р. № 66 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 
2007 р. № 103-р “Про підготовку та відзначення 90-річчя утворення першого 
Уряду України” та окремого доручення Кабінету міністрів України від 23 квітня 
2007 р. № 19210/0/1-07 про підготовку плану відповідних заходів з відзначення 
90-річчя утворення першого Уряду України наказую: 

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.) організувати участь державних архівних установ, насамперед 
ЦДАВО, ЦДАГО та ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, а також у разі потреби – 
інших державних архівів у заходах з відзначення 90-річчя першого Уряду 
України, а саме – підготовці фотодокументальної експозиції, присвяченої 90-
річчю утворення першого Уряду України, у приміщенні Будинку Уряду України, 
нового видання книги “Уряди України ХХ ст.”, книги “Історія Секретаріату 
(апарату) Кабінету Міністрів України” та експозиції музею “Історія Кабінету 
Міністрів України”. 

2. Директорам ЦДАВО (Маяковська Н. В.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), 
ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.), ДНАБ (Порохнюк Г. В.) 



 62

упродовж травня – початку червня 2007 р. рповести додаткове виявлення та 
копіювання документів й інших матеріалів для згаданих експозицій і видань. 

3. Виставковому центру Держкомархіву та центральних державних архівів 
(Кулі ніч Ю. Я.) у червні 2007 р. підготувати для експонування у приміщенні 
Будинку Уряду України фотодокументальну експозицію, присвячену 90-річчю 
утворення першого Уряду України. 

4. Директорам Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 
державних архівів областей, мм. Києва і Севастополя, упродовж травня – червня 
провести виявлення документів, пов’язаних з регіональними аспектами діяльності 
Уряду України в ХХ ст., і за погодженням з управлінням інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.)направити до кінця 
червня цифрові копії виявлених документів на адресу згаданого управління. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 
Голови Державного комітету архівів Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про уточнення профілів комплектування ЦДАВО України і ЦДАГО України 
від 8 травня 2007 р. № 67 

З метою уточнення профілів комплектування ЦДАВО України і ЦДАГО 
України наказую: 

1. Покласти функції контролю та організаційного керівництва роботою 
діловодних і архівних підрозділів профспілкових організацій на ЦДАГО України, 
звільнивши від цих обов’язків ЦДАВО України. 

2. Доручити ЦДАВО України (Маковська Н. В.): 
2.1. організувати приймання на постійне зберігання документів 

профспілкових організацій до 1992 року (до реєстрації їх відповідно до Закону 
України “Про об’єднання громадян”); 

2.2. передати ЦДАГО України до 1 липня 2007 року наглядові справи, 
списки профспілкових організацій, відомості про стан впорядкування, описування 
та затвердження описів справ, а також описи справ профспілкових організацій, 
затверджені ЕПК ЦДАВО України на документи, створені після 1992 року; 

2.3. поінформувати Федерацію професійних спілок України про передачу 
функції контролю та організаційного керівництва роботою діловодних і архівних 
підрозділів діючих профспілкових організацій ЦДАГО України. 

3. Зобов’язати ЦДАВО України (Маяковська Н. В.) та ЦДАГО України 
(Лозицький В. С.) організувати підготовку і подання на розгляд ЦЕПК 
Держкомархіву нових списків установ-джерел формування НАФ відповідно до 
плану організаційної роботи Держкомархіву на 2007 рік. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Держкомархіву Портнова Г. В. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 
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Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 
від 8 травня 2007 р. № 68 

Відповідно до наказу Держкомархіву від 14 липня 2006 р. № 96, наказую: 
1. Затвердити склад Нормативно-методичної комісії, що додається. 
2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Держкомархіву від 26 лютого 

2003 р. № 29 (з наступними змінами). 
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови 

Держкомархіву Новохатського К. Є. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Додаток 
до наказу Держкомархіву України 
від 8 травня 2007 р. № 68 

СКЛАД 
Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 

1. Новохатський     - заступник Голови Держкомархіву 
Костянтин Євгенович    (голова) 
2. Кисіль      - головний спеціаліст організаційно- 
Іван Миколайович    аналітичного відділу Держкомархіву 
       (секретар) 
3. Богунова      начальник організаційно-аналітичного 
Надія Костянтинівна    відділу Держкомархіву 
4. Даниленко     директор Держархіву Київської області 
Володимир Петрович 
5. Забенько      начальник відділу інформаційних 
Юрій Іванович     технологій Держкомархіву 
6. Кисельова     начальник відділу зберігання та обліку 
Леся Анатоліївна     НАФ Держкомархіву 
7. Кузнєцова     начальник відділу формування НАФ та 
Марина Ігорівна     діловодства Держкомархіву 
8. Кулешов      завідувач відділу документознавства 
Сергій Георгійович    УНДІАСД 
9. Купченко     директор Держархіву м. Києва 
Віра Петрівна 
10. Лозицький     директор ЦДАГО України 
Володимир Сергійович 
11. Маковська     директор ЦДАВО України 
Наталія Василівна 
12. Матяш      директор УНДІАСД 
Ірина Борисівна 
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13. Музичук     директор ЦДІАК України 
Ольга Володимирівна 
14. Папакін      начальник управління інформації та 
Георгій Володимирович   міжнародного співробітництва 
       Держкомархіву 
15. Портнов     заступник Голови Держкомархіву 
Георгій Володимирович 
16. Прилепішева     начальник відділу міжнародного 
Юлія Анатоліївна    співробітництва та європейської 
       інтеграції Держкомархіву 
17. Прись      начальник управління організаційно- 
Тетяна Петрівна     правового та аналітичного забезпечення 
       Держкомархіву 
18. Сельченкова     начальник управління формування та 
Світлана Вікторівна    зберігання НАФ Держкомархіву 
19. Скрипка     директор ЦДАМЛМ України 
Леонід Вікторович 
20. Терещук     директор ДЦЗД НАФ України 
Людмила Валентинівна 
21. Топішко     директор ЦДКФФА України 
Ніна Олександрівна    ім. Г. С. Пшеничного 
22. Худенко     начальник відділу правового забезпечен- 
Тетяна Сергіївна     ня та координації роботи Голови та 
       заступників Голови Держкомархіву 

Про затвердження складу редакційної колегії науково-практичного 
журналу "Архіви України" 
від 8 травня 2007 р. № 69 

 З метою приведення складу редакційної колегії науково-практичного 
журналу "Архіви України", який видається Державним комітетом архівів згідно з 
Положенням про Держкомархів, у відповідність з останніми змінами у структурі 
державного комітету та розподілом обов'язків між керівництвом Держкомархіву, 
за погодженням з Віце-Прем'єр-міністром України Д. В. Табачником, наказую: 
1. Затвердити такий склад редакційної колегії журналу "Архіви України": 
 ГІНЗБУРГ О. П., Голова Держкомархіву (головний редактор); 
 ВАСЬКО Л. М., помічник Голови Держкомархіву; 
 ЛОЗИЦЬКИЙ В. С., директор ЦДАГО України, кандидат історичних наук; 
 МАКОВСЬКА Н. В., директор ЦДАВО України, кандидат історичних наук; 
 МАТЯШ І. Б., директор УНДІАСД, доктор історичних наук, професор; 
 МУЗИЧУК О. В., директор ЦДІАК України; 
 НОВОХАТСЬКИЙ К. Є., заступник Голови Держкомархіву; 



 65

 ПАПАКІН Г. В., начальник управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву, доктор історичних наук; 
 ПИРІГ Р. Я., головний науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, доктор історичних наук, професор (за згодою); 
 ПРИТИКІНА М. А., науковий співробітник УНДІАСД; 
 СКРИПКА Л. В., директор ЦДАМЛМ України; 
 СМОЛІЙ В. А., директор Інституту історії України НАН України, академік 
НАН України (за згодою); 
 СОХАНЬ П. С., директор Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН 
України (за згодою); 
 ТАБАЧНИК Д. В., Віце-Прем'єр-міністр України, доктор історичних наук 
(за згодою); 
 ТОПІШКО Н. О., директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про зміни у наказу Держкомархіву від 17.10.2006 № 130 “Про розподіл 
функціональних обов’язків у керівництві Держкомархіву” 

від 8 травня 2007 р. № 70 

На часткову заміну наказу Держкомархіву України від 17.10.2007 № 130 
“Про розподіл функціональних обов’язків у керівництві Держкомархіву”, 
виконання функціональних обов’язків першого заступника Голови 
Держкомархіву, а саме: 

- здійснення керівництва центральним апаратом Держкомархіву; 
- очолення Редакційно-видавничої ради Держкомархіву; 
- організація видання журналів “Архіви України”, “Вісника Державного 

комітету архівів України”, очолення їх редакційних колегій покласти на Голову 
Держкомархіву. 
Підстава: лист-погодження Віце-Прем’єр міністра України Д. В. Табачника 
від 26.04.2007 № 29524/109/1-06. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 
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Про внесення змін до Положення про галузевий державний архів 
Міністерства закордонних справ України, затвердженого наказом 

Держаного комітету архівів України та Міністерства 
закордонних справ України від 17.04.2006 № 59/78 

від 10 травня 2007 р. № 71/95 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17 травня 2007 р. за № 516/13783 

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 
наказуємо: 

1. Виключити абзац 9 пункту 9 Положення про галузевий державний архів 
Міністерства закордонних справ України, затвердженого наказом Держаного 
комітету архівів України та Міністерства закордонних справ України 
від 17.04.2006 № 59/78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10.05.2006 за № 532/12406. 

2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
управління формування та зберігання Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України (Кузнєцова М. І.) та галузевому державному 
архіву Міністерства закордонних справ України (Колотілова Л. М.) подати цей 
наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету архівів України Г. В. Портнова та заступника Міністра 
закордонних справ України А. І. Веселовського. 

Голова Державного комітету 
архівів України  

Міністр закордонних 
справ України 

О. П. Гінзбург А. П. Яценюк
 

Внутрішні візи 
Державний комітет архівів Міністерство закордонних справ 

Цей документ підлягає державній реєстрації 
Головний спеціаліст-юристконсульт 
Державного комітету архівів 

Начальник управління 
юридичного забезпечення 
Міністерства закордонних 
справ країни 

Т. С. Худенко І. П. Кушнір
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Заступник Голови Державного 
комітету архівів України 

Заступник Міністра закордонних 
справ України 

Г. В. Портнов А. І. Веселовський
Начальник управління формування 
та зберігання Національного 
архівного фонду 

Директор Договірно-правового 
департаменту 

С. В. Сельченкова В. Г. Крохмаль
 Директор Департаменту генерального 

секретаріату 
 П. П. Яковенко
Начальник відділу формування 
Національного архівного фонду та 
діловодства управління формування 
та зберігання Національного архівного 
фонду 

Начальник Управління 
державного архіву 
Міністерства закордонних 
справ України 

М. І. Кузнєцова Л. М. Колотілова

Про затвердження Змін до Положення про галузевий державний архів 
фінансових посередників Фонду державного майна України, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України та 
Державного комітету архівів України від 02.08.2000 № 1594/44 

від 14 травня 2007 р. №744/73 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
30 травня 2007 р. за № 556/13823 

 Відповідно до Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення протидії незаконному обігу архівних документів” наказуємо: 

1. Затвердити Зміни до Положення про галузевий державний архів 
фінансових посередників Фонду державного майна України, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України та Державного комітету архівів 
України від 2 серпня 2000 р. № 1594/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 23 серпня 2000 р. за № 530/4751, що додаються. 

2. Галузевому державному архіву фінансових посередників Фонду 
державного майна України та відділу формування Національного архівного 
фонду та діловодства управління формування та зберігання Національного 
архівного фонду Державного комітету архівів України подати цей наказ у 
встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Генерального 
директора Державної акціонерної компанії “Національна мережа аукціонних 
центрів” Ю. М. Тараторіна та заступника Голови Державного комітету архівів 
України Г. В. Портнова. 
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Голова Фонду державного 
майна України 

Голова Державного комітету 
архівів України 

В. П. Семенюк О. П. Гінзбург
 

Внутрішні візи 
Фонд державного майна України Державний комітет архівів 

Цей документ підлягає державній реєстрації 
Директор юридичного департаменту 
Фонду державного майна України 

Головний спеціаліст-юристконсульт 
Державного комітету архівів 

О. В. Шмуляр Т. С. Худенко
Директор департаменту 
адміністративно-кадрової роботи - 
керуючий справами Фонду 
державного майна України 

Заступник Голови Державного 
комітету архівів України 

Л. В. Ожелевський Г. В. Портнов
Генеральний директор Державної 
акціонерної компанії “Національна 
мережа аукціонних центрів” 

Начальник управління формування 
та зберігання Національного 
архівного фонду 

Ю. М. Тараторін С. В. Сельченкова
Начальник відділу обробки вхідної 
кореспонденції Фонду державного 
майна України 

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

І. А. Сребницька М. І. Кузнєцова
Начальник управління по 
забезпеченню архіву приватизації в 
Україні ДАК “Національна мережа 
аукціонних центрів” 

 

Л. П. Новохацька

Затверджено 
Наказ Фонду державного майна України та 
Державного комітету архівів України 
від 14 травня 2007 р. № 744/73 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
30 травня 2007 р. за № 556/13823 

Зміни 
до Положення про галузевий державний архів  

фінансових посередників Фонду державного майна України 
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1. У пунктах 1.1, 2.5 слова “Закону України “Про Національний архівний 
фонд і архівні установи” замінити словами “Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи”. 

2. Пункт 3.5 виключити. 
3. У зв’язку з цим пункти 3.6 – 3.13 вважати пунктами 3.5 – 3.12. 
4. У пунктах 3.10, 5.5 слово “використання” замінити словом 

“користування”. 
5. У пункті 4.2: 
слова “Здійснює державну реєстрацію документів Національного архівного 

фонду, що зберігаються в установах-джерелах комплектування” виключити. 
6. У пункті 4.5 слова “наукової, історико-культурної” виключити. 
7. У пункті 4.11 слова “що мають історичну цінність” замінити словами 

“Національного архівного фонду”. 
8. У пункті 4.18 слова “за використання архівних документів або їх копій та 

за доступ вітчизняних або іноземних клієнтів мережі до інформації на 
інформаційному просторі Архіву” замінити словами “з використання фізичними 
та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах”. 

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

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

Л. П. Новохацька М. І. Кузнєцова

Про затвердження Положення про колегію Держкомархіву 
від 14 травня 2007 р. № 74 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. 
№ 1569 “Про затвердження Загального положення про колегію центрального 
органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації” та на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 р. № 435 наказую: 

1. Затвердити Положення про колегію Державного комітету архівів України 
(додається). 

2. Начальникам структурних підрозділів, секретарю колегії Держкомархіву, 
керівникам державних архівних установ забезпечити чітке і повне виконання 
вимог Положення. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів 
України від 09.12.2003 № 157 “Про затвердження Положення про колегію 
Держкомархіву України”. 
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4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

ПОЛОЖЕННЯ 
про колегію Державного комітету архівів 

України 

Загальні положення 

1. Колегія Державного комітету архівів України (Держкомархіву) є 
постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого 
вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і 
вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності, перспектив розвитку 
архівної справи та діловодства. 

2. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами Держкомархіву та цим положенням. 

3. Рішення про утворення колегії приймається Головою Держкомархіву. 

Функції колегії 

4. Колегія Держкомархіву: 
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших 

напрямів діяльності Держкомархіву та архівних установ; 
2) розглядає пропозиції щодо: 
удосконалення законодавства; 
забезпечення співпраці з Секретаріатом Президента України, Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами 
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування; 

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

розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та 
діловодства; 

3) обговорює прогнози і проекти програм розвитку архівної справи та 
діловодства, інші програми та визначає шляхи їх реалізації; 

4) аналізує стан дотримання законодавства з питань архівної справи, 
діловодства, державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської 
дисципліни; 
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5) розглядає питання про стан дотримання Держкомархівом та централь-
ними державними архівами фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та 
використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю 
та усунення виявлених недоліків; 

6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держкомархіву та 
архівних установ; 

7) розглядає результати роботи Держкомархіву, архівних установ, інших 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й 
підпорядкування (в межах компетенції); 

8) аналізує стан роботи Держкомархіву та архівних установ з питань 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на 
Держкомархів. 

Склад колегії 

5. До складу колегії входять: 
Голова Держкомархіву (голова колегії), його заступники за посадою та інші 

керівні працівники Держкомархіву; 
посадова особа Міністерства культури і туризму, визначена Міністром 

культури і туризму; 
у разі потреби – керівники інших центральних органів виконавчої влади, а 

також установ, що належать до сфери управління Держкомархіву, народні 
депутати, представники інших органів державної влади (за згодою). 

6. Кількісний та персональний склад колегії визначається Головою 
Держкомархіву. 

Організація роботи колегії 

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність 
проведення засідань колегії визначається її головою. 

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

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану 
засідань на рік (квартал), який є складовою частиною плану-звіту організаційної 
роботи Держкомархіву на рік (квартал). У плані зазначаються питання, що 
необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на 
засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії. 

10. Проект плану проведення засідань колегії формується на основі 
пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів, які 
попередньо погоджують їх з відповідними заступниками Голови Держкомархіву. 
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11. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, 
керівникам структурних підрозділів Держкомархіву, архівним установам не 
пізніше ніж за 5 днів до початку року (кварталу). 

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути 
включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше 
ніж за десять днів до чергового засідання. 

13. Час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються 
головою колегії. 

14. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із 
затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій 
здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання 
подає його голові колегії для погодження, складає список запрошених осіб із 
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад, 
визначає необхідність забезпечення їх відповідними матеріалами. 

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

кожного питання; 
2) довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 
3) проект рішення колегії, завізований усіма особами, які брали участь у 

підготовці питання, а також керівниками структурних підрозділів, які мають 
виконувати це рішення в разі його прийняття; 

4) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти тощо), які 
безпосередньо стосуються порядку денного. 

16. Позачергові засідання у разі необхідності призначаються головою 
колегії або на вимогу не менше як половини її складу. Секретар колегії своєчасно 
інформує усіх членів колегії, а також керівників структурних підрозділів про 
внесені зміни до плану роботи. 

17. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до 
засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один 
день до засідання. 

18. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання 
колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до 
чергового засідання та несуть персональну відповідальність за своєчасність і 
якість їх підготовки. 

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

Порядок проведення засідання колегії 
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20. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку 
покладено виконання обов’язків Голови Держкомархіву. 

21. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не 
менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії. 

22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. 
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право 

попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі. 
23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами 

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

бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії. Ці 
особи також не беруть участі у голосуванні під час прийняття рішень колегії. 

25. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, 
беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. 

26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий 
розгляд питань порядку денного. 

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) 
підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється 
відповідно до законодавства. 

27. Час для доповіді на засіданні колегії визначається в межах 20 хв., для 
співдоповіді – до 10 хв., для виступу під час обговорення – до 5 хв., для довідок – 
до 3 хв. У разі потреби головуючий може змінити тривалість виступів. Дебати 
припиняються за пропозицією головуючого. 

28. Пропозиції та зауваження, висловлені учасниками та особами, 
запрошеними на засідання колегії, під час обговорення питання формулюються у 
письмовій формі і подаються секретарю колегії. У разі схвалення ці пропозиції та 
зауваження вносяться до проекту рішення колегії. 

29. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного від-
критим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У 
разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. 

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного 
голосування. 

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

30. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів 
виконавчої влади приймається спільне рішення. 
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Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання 
колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, 
фотозйомки і звукозапису. 

Підготовка питань для розгляду 

31. Особи, які відповідають за підготовку конкретних питань для розгляду 
на засіданнях колегії, визначають план (порядок) підготовки питання, 
безпосередніх виконавців і організовують вивчення питання. 

У разі необхідності для вивчення питання і підготовки його для розгляду на 
засіданні колегії наказом Держкомархіву може бути створена спеціальна робоча 
група. 

32. Безпосередні виконавці узагальнюють результати вивчення питання у 
довідці (до 4 сторінок друкованого тексту) і готують проект рішення колегії (до 3 
сторінок). 

33. Проекти рішень повинні містити чіткі обґрунтовані оцінки стану 
питання, що розглядається, зазначати чинники, які забезпечили успіхи і досяг-
нення, причини встановлених недоліків та порушень і осіб, винних у цьому, 
визначати конкретні заходи щодо виправлення ситуації, їх виконавців і строки 
виконання, а також зазначати посадових осіб, на яких має бути покладено 
контроль за виконанням. 

34. Проекти рішень, що містять доручення конкретним структурним 
підрозділам Держкомархіву або державним архівним установам, обов’язково 
повинні бути погоджені з їх керівниками і завізовані юридичною службою 
Держкомархіву. 

35. Документи, внесені з порушенням встановленого порядку і строків, до 
розгляду не приймаються. Особи, які відповідають за підготовку зазначених до-
кументів, подають голові колегії пояснювальну записку про причини порушень. 

36. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє 
наявність усіх необхідних документів, правильність їх оформлення, візує їх, 
організовує тиражування і забезпечення ними членів колегії, осіб, запрошених на 
засідання. 

37. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), 
відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо 
головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з 
урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час обговорення питань 
порядку денного. 

38. Текст доопрацьованого рішення узгоджується з секретарем колегії на 
відповідність внесеним зауваженням, правилам оформлення, а також на 
визначення термінів виконання завдань. 
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39. Остаточний текст рішення візується керівником структурного 
підрозділу, який готував питання, після чого подається голові колегії на 
затвердження. 

40. Затверджені рішення колегії надаються секретарю колегії. Секретар 
колегії здійснює контроль за своєчасністю оформлення і підписання документів 
після засідання колегії, організовує їх тиражування і розсилку. 

41. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказом Голови 
Держкомархіву України. 

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під 
час прийняття рішення голова колегії проводить у життя своє рішення, 
доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, Міністру культури і 
туризму. Члени колегії також можуть повідомити свою думку Міністру культури 
і туризму. 

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

42. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем колегії. Оформлений протокол секретар 
колегії подає на підпис голові колегії не пізніше ніж через 7 днів після засідання. 

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

43. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних 
підрозділів Держкомархіву, керівників архівних установ, а також керівників 
інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності в частині, що їх стосується не пізніше ніж у двотижневий 
строк після засідання колегії. 

44. Відповідальність за ведення та зберігання протоколів покладається на 
секретаря колегії. 

45. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється 
Держкомархівом. 

Контроль за виконанням рішень колегії 

47. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на осіб, 
визначених у цих рішеннях. 

48. Колегія систематично розглядає на своїх засіданнях стан виконання 
прийнятих нею рішень. 

Організаційно-аналітичний відділ 
Держкомархіву 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 17 травня 2007 р. 
“Про результати перевірки діяльності ЦДІАЛ щодо забезпечення 

збереженості документів НАФ” 
від 22 травня 2007 р. № 77 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 17 травня 2007 р. “Про результати перевірки діяльності ЦДІАЛ щодо 
забезпечення збереженості документів НАФ” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету архівів України К. Є. Новохатського. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 17 травня 2007 р. 

Про результати перевірки діяльності ЦДІАЛ щодо забезпечення 
збереженості документів НАФ 

Розглянувши результати перевірки діяльності Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів щодо забезпечення збереженості документів 
Національного архівного фонду, колегія Держкомархіву відзначає, що зрослий 
попит на архівні документи на чорному ринку, проблеми в матеріально-
технічному і організаційному забезпеченні збереження документів в архіві, 
недоліки в організації роботи колективу архіву зумовили втрату частини 
документів Національного архівного фонду, що зберігалися в ЦДІАЛ, внаслідок 
крадіжки, викритої влітку 2004 року. Протягом 2004–2006 рр. Держкомархівом, 
керівництвом ЦДІАЛ та його працівниками здійснено ряд першочергових заходів, 
спрямованих на покращення умов зберігання документів НАФ, посилення їх 
безпеки у наявній матеріальній базі. (Площа приміщень архіву у будівлі 
Бернардинського монастиря (пл. Соборна, 3-а) дорівнює 4,52 тис. кв. м., із них 
2,34 тис. кв. м. займають шість сховищ, у яких зберігається дві третини загальної 
кількості справ, решта документів зберігається у двох сховищах площею 0,74 тис. 
кв. м. в приміщенні Королівського арсеналу (вул. Підвальна, 13), із них 34 тис. 
справ – у трьох кімнатах одного із сховищ Державного архіву Львівської області). 

У ЦДІАЛ впроваджено Основні правила роботи державних архівів України 
та інші нормативно-методичні документи, які регламентують роботу архівних 
установ. 

Затверджено Програму заходів щодо розвитку архівної справи в 
Центральному державному історичному архівів України, м. Львів на 2006–
2010 роки. 

Штатну чисельність працівників архіву 2005 р. збільшено до 73 одиниць. 
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У непомірно стислі терміни з грудня 2004 р. по квітень 2006 р. проведено 
роботу з перевіряння наявності документів у всіх фондах архіву. За його 
результатами встановлено, що в архіві зберігаються 763 фонди, що містять 
1113305 од. зб., загальний перелік відсутніх в архіві справ складає 444 окремих 
од. зб. з 67 фондів. Проведений в архіві і Держкомархіві аналіз облікової 
документації в співставленні з інформацією про рух фондів і документів дозволяє 
зробити висновок, що визначений спочатку обсяг ймовірно викрадених 
документів може бути зменшений до 200 справ. 

Вживаються заходи щодо усунення порушень порядку зберігання 
документів, викликаних переміщенням 2001 р. на вимогу Львівської обласної 
державної адміністрації фондів загальною кількістю 95779тод. зб. із сховища 
площею майже 300 кв. м., яке знаходилось на території Державного архіву 
Львівської області і належало УДІАЛ. 

Проведено ремонт в окремих чотирьох кімнатах сховищ №№ 2 і 3, ремонт 
сховища № 7 та перекриття даху Королівського арсеналу. 

Керівництву архіву у 2005 р. вдалося вирішити питання припинення роботи 
кафе-бару, яке протягом 5 років розташовувалося поруч з Королівським 
арсеналом та спричинило замокання стіни сховища, а також відкритого 
майданчику іншого кафе, що створювало нестерпні антисанітарні умови під 
стіною Бернардинського монастиря. 

У 2006 р. у внутрішньому дворику Бернардинського монастиря проведено 
ремонт каналізації з підключенням водозливних труб, облаштовано відмостку з 
жолобами для відводу води. Проведено заміну електромережі на першому та на 
другому поверхах, замінено світильники. Розпочато проведення дезинфекції та 
дезинсекції сховищ №№ 1 та 4, розміщених на першому поверсі Бернардинського 
монастиря. 

З метою залучення позабюджетних коштів для покращення умов зберігання 
документів архів співпрацює з неурядовими організаціями, зокрема з фундацією 
“Україна –США”, благодійними організаціями “R’fa-aye-nu Society”, “Hanadiv 
foundation”. 

У другій половині 2005 р. укладено договір щодо охорони архіву з відділом 
державної служби охорони УДСО при МВС України у Львівській області. 
Цілодобовий пост охорони дислоковано на другому поверсі Бернардинського 
монастиря. На посту встановлено систему відео спостереження з підключенням 
до пункту централізованої охорони в будівлі Бернардинського монастиря та 
систему контролю доступу: турнікет, який відкривається з допомогою магнітної 
картки. Для відвідувачів читального залу встановлено на посту охорони шафи для 
верхнього одягу та особистих речей. 

Обидві споруди архіву оснащено пожежною сигналізацією та охоронною 
сигналізацією, виведено на пульт централізованої охорони. Наказом директора 
від 30.09.2005 р. № 69 затверджено Інструкцію про перепускний і 
внутрішньооб’єктовий режим у ЦДІАЛ. 
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Для покращення роботи в сховищах придбано 2 візки для документів, 11 
драбин, 3 порохотяги для знесилення документів. 

Тривають заміна дерев’яних стелажів на металеві, які становлять вже 
близько половини усього стелажного обладнання, роботи з перекартонування 
документів. 

Проводиться робота по створенню страхового фонду на особливо цінні та 
унікальні документи. У 2004 р. змікрофільмовано 1810 од. зб., 2005 р. – 1593 од. 
зб., 2006 р. – 5731. Всього створено страховий фонд на 145282 од. зб. Потребують 
мікрофільмування 615843 справи. Закуплено мікро фотоплівку для продовження 
цих робіт. 

Для проведення реставраційних робіт придбано 2 спеціальні столи для 
реставраторів. Придбано та у 2007 р. встановлено камеру для дезінфекції та 
дезінсекції у сховищах №№ 1 і 4. 

Здійснюється науково-технічне опрацювання документів фондів, що 
надійшли останніми роками в стані розсипу. Із шести таких фондів протягом 
2005 р. описано три фонди, два фонди знаходяться в стані опрацювання, 
упорядкування ще одного фонду заплановано на 2007 р. 

В ЦДІАЛ здійснюється централізований облік документів. Організовано 
вивірку й уточнення облікової документації за результатами суцільного 
перевіряння наявності документів. Проводиться розшук справ, не виявлених під 
час перевіряння їх наявності. 

Поновлено схеми розміщення фондів, по фондові та по стелажні 
покажчики. 

Роботу колективу і керівництва ЦДІАЛ у зазначений період ускладнювало 
упереджене висвітлення у деяких ЗМІ подій, пов’язаних з крадіжкою документів 
з архіву. 

В той же час реальну підтримку колективу архіву в цій складній ситуації 
надало проведення на базі ЦДІАЛ у вересні 2005 р. Шостої загальної конференції 
Євразійського відділення Міжнародної ради архівів та щорічної зустрічі 
керівників державних архівних служб України і Росії. 

Разом з тим у діяльності архіву щодо забезпечення збереженості документів 
НАФ є низка проблем, невирішених питань і недоробок. 

Потребує вдосконалення структура архіву. Недосконалість і неповнота 
розподілу обов’язків у керівництві архіву, положень про структурні підрозділи 
тягне за собою недоліки в організації праці та зниження персональної 
відповідальності за стан справ і виконання завдань. 

План заходів із забезпечення виконання Програми розвитку архівної справи 
в ЦДІАЛ на 2006–2010 рр. складено формально, як перелік завдань без зазначення 
термінів та відповідальних виконавців. 

До цього часу не оформлено акти прийму-передачі будівель архіву як 
додатки до договорів оренди нерухомого майна від 15.03.2006 р., укладених з 
Управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради. 
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Попри численні звернення Держкомархіву і ЦДІАЛ досі не надано 
приміщення замість вилученого у архіву 2001 року з порушенням вимог Закону 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. 

У сховищі на першому поверсі основної будівлі архіву через підвищену 
вологість уражено біологічними шкідниками документи, стіни і стелажі. Не 
витримується нормальний температурний режим у більшості інших сховищ. 

НЕ повною мірою виконуються вимоги пожежної безпеки. Приміщення 
архіву не забезпечені достатньою кількістю вогнегасників. У деяких сховищах 
зберігаються сторонні предмети, а в лабораторії – застаріла техніка, що не 
підлягає ремонту. 

Страховий фонд зберігається безпосередньо поруч з оригіналами 
документів. 

Мали місце випадки видавання до читального залу та працівникам архіву 
неоправлених справ, порушення термінів повернення документів до сховищ. 

Надзвичайні умови проведення перевіряння наявності документів зумовили 
низку недоліків у її організації. 

Не розв’язаною проблемою залишається транспортування документів з 
Королівського арсеналу до читального залу і лабораторії мікрофільмування та 
реставрації документів, що розташовані у приміщенні Бернардинського 
монастиря. 

.планування коштів у бюджетних запитах архіву недостатньо відображало 
реальні потреби у коштах на забезпечення збереженості документів. 

Відсутнє належне фіксування виконання окремих завдань і функцій, які 
передбачені положенням про ЦДІАЛ. Хоча питання впровадження Основних 
правил роботи державних архівів України розглядалося на засіданнях колегії, 
рішень з цього питання колегія не ухвалювала. 

З метою усунення недоліків у забезпеченні збереженості документів НАФ у 
ЦДІАЛ колегія вирішує: 

1. Керівництву Держкомархіву: 
– вирішити з Львівською облдержадміністрацією питання надання ЦДІАЛ 

додаткового приміщення для зберігання документів; 
– під час формування щорічних бюджетних запитів врахувати 

пріоритетність потреб поліпшення матеріально-технічної бази ЦДІАЛ. 
2.ЦДІАЛ (Пельці Д. І.): 
– розробити та подати до 1 жовтня 2007 р. на затвердження до 

Держкомархіву Програму забезпечення збереженості документів НАФ в ЦДІАЛ 
на 2008–2012 рр., в якій зокрема передбачити конкретні заходи щодо: 

посилення пожежної безпеки, 
завершення заміни дерев’яних стелажів на металеві, 
прискорення створення страхового фонду на унікальні та особливо 

цінні документи НАФ, 
забезпечення нормативних вимог санітарно-гігієнічного та 

температурно-вологісного режимів зберігання документів, 
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забезпечення збереженості документів під час їх тимчасового 
видавання із сховищ, 

організації чіткого ефективного обліку документів та контролю за їх 
рухом, 

придбання автомобіля для транспортування документів з 
Королівського арсеналу до Бернардинського монастиря; 
– створити з 2008 р. відділ довідкового апарату та обліку документів; 
– забезпечити належне документування виконання завдань і функцій, 

передбачених положенням про архів; 
– подати до 10 червня 2007 р. Держкомархіву пропозиції щодо внесення 

змін до Основних правил роботи державних архівів України; 
– невідкладно провести атестацію робочих місць. 
3. У другому кварталі 2008 р. заслухати на колегії Держкомархіву 

інформацію ЦДІАЛ щодо усунення недоліків, виявлених перевіркою. 
4. Структурним підрозділам Держкомархіву надати ЦДІАЛ необхідну 

організаційно-методичну допомогу в усуненні виявлених недоліків та поліпшенні 
організаційної роботи архіву. 

5. Директорам державних архівів посилити контроль за забезпеченням 
збереженості документів НАФ та дотриманням порядку ведення обліку 
документів, відображення в облікових документах фактичної кількості, складу і 
стану документів, що перебувають на зберіганні. 

Голова колегії, 
Голова Державного 
комітету архівів України    О. П. Гінзбург 
За секретаря колегії     І. М. Кісіль 

Про внесення змін до Положення про галузевий державний архів 
Державного департаменту України з питань виконання покарань, 

затвердженого наказом Державного комітету архівів України та Державного 
департаменту України з питань виконання покарань від 29.07.2005 № 105/126 

від 22 травня 2007 р. № 78/122 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
5 червня 2007 р. за № 581/13848 

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 
наказуємо: 

1. Пункт 6.9 Положення про галузевий державний архів Державного 
департаменту України з питань виконання покарань, затвердженого наказом 
Державного комітету архівів України та Державного департаменту України з 
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питань виконання покарань від 29.07.2005 № 105/126, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16.08.2005 за № 897/11177 виключити. 

2. Відповідно пункти 6.10–6.17вважати пунктами 6.9–6.16. 
3. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 

управління формування та зберігання Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України (Кузнєцова М. І.) та галузевому державному 
архіву Державного департаменту України з питань виконання покарань 
(Жигун М. І.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету архівів України Г. В. Портнова та заступника Голови 
Державного департаменту України з питань виконання покарань 
А. Е. Оленцевича. 

Голова Державного комітету 
архівів України 

Голова Державного департаменту 
України з питань виконання 
покарань 

О. П. Гінзбург В. В. Кошинець
 

Внутрішні візи 
Державний комітет архівів  

Цей документ підлягає державній реєстрації 
Головний спеціаліст-юристконсульт 
Державного комітету архівів 

В. о. начальника відділу правового 
забезпечення та претензійної роботи 
Державного департаменту України з 
питань виконання покарань 

Т. С. Худенко В. М. Різа ненко

Заступник Голови Державного 
комітету архівів України 

Заступник Голови Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань 

Г. В. Портнов А. Е. Оленцевич
Начальник управління формування 
та зберігання Національного 
архівного фонду 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
директора галузевого державного 
архіву Державного департаменту 
України з питань виконання покарань 

С. В. Сельченкова М. І. Жигун
Начальник відділу формування 
Національного архівного фонду та 
діловодства управління формування 
та зберігання Національного архівного 
фонду 
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М. І. Кузнєцова

Про підготовку Основних правил роботи державних архівів України 
до державної реєстрації в Мін’юсті 

від 22 травня 2007 р. № 79 
Для забезпечення підготовки нової редакції Основних правил роботи 

державних архівів України і подання її на державну реєстрацію в Міністерстві 
юстиції України у 2007 році наказую: 

1. Утворити робочу групу фахівців, відповідальних за підготовку і 
редагування текстів розділів, форм додатків та списку нормативно-правових актів 
і методичних посібників, у такому складі: 
Заступник Голови Держкомархіву  – керівник групи, загальне 
Новохатський К. Є.     редагування, передмова, розділ 1 
начальник управління організаційно- – заступник керівника групи  
правового та аналітичного    розділи 2, 10 
забезпечення Держкомархіву 
Прись Т. П. 
директор УНДІАСД    – розділ 3 
Матяш І. Б. 
начальник управління формування  – розділи 4–7 
та зберігання НАФ Держкомархіву 
Сельченкова С. В. 
начальник управління інформації  – розділи 8, 9, 11 
та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву Папакін Г. В. 

2. Затвердити план підготовки Основних правил роботи державних архівів 
України до державної реєстрації (додається). 

3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів Держкомархіву, 
директорів державних архівних установ надавати на прохання членів робочої 
групи, зазначеної у пункті 1 цього наказу, необхідне сприяння і допомогу у 
виконанні плану підготовки Основних правил. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету   О. П. Гінзбург 
Затверджено 
наказ Держкомархіву України 
від 22.05.2007 № 79 
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План 
підготовки Основних правил роботи державних архівів України 

до державної реєстрації 
№ 
п/п Зміст заходів Терміни 

виконання 
Відповідальні 
виконавці 

1. Проведення аналізу пропозицій, поданих 
державними архівними установами до 
першої редакції Основних правил 

травень робоча група 

2. Проведення порівняльного аналізу 
тексту першої редакції Основних правил 
і відповідних чинних нормативних актів 

до 
20 червня 

робоча група 

3. Визначення за результатами аналізу 
шляхів уникнення дублювання норм в 
Основних правилах і відповідних 
нормативних актах 

до 
1 липня 

робоча група 

4. Формування структури і тексту проекту 
нової редакції Основних правил 

до 
20 вересня 

робоча група 

5. Формування додатків до проекту нової 
редакції Основних правил та списку 
нормативно-правових актів і методичних 
посібників 

до 
1 жовтня 

робоча група 

6. Наукове редагування проекту нової 
редакції Основних правил 

до 
1 листопада 

Новохатський К. Є., 
Прись Т. П. 

7. Розгляд проекту нової редакції Основних 
правил на засіданні Нормативно-
методичної комісії Держкомархіву 

15 листопада робоча група, члени 
НМК 

8. Доопрацювання проекту за результатами 
розгляду на засіданні Нормативно-
методичної комісії і подання на 
затвердження наказом Держкомархіву 

до 
1 грудня 

робоча група 

9. Подання наказу Держкомархіву на 
реєстрацію до Міністерства юстиції, 
супровід під час його розгляду в 
Мін’юсті 

грудень Прись Т. П. 

10. Організація видання і поширення 
Основних правил 

грудень Богунова Н. К. 

Про відкриття на веб-порталі Держкомархіву спеціальної 
рубрики з питань європейської інтеграції 

від 23 травня 2007 р. № 80 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 

2007 р. № 89-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2007 році 
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Державної програми інформування громадськості з питань європейської 
інтеграції України на 2004–2007 роки”, наказую: 

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.), відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) разом з 
помічником заступника Голови Держкомархіву О. М. Шаленко до 20 червня 2007 
р. розмістити на веб-порталі Державного комітету спеціальну рубрику з питань 
європейської інтеграції та забезпечити її функціонування та регулярне оновлення. 

2. Начальникам структурних підрозділів Держкомархіву (Прись Т. П. , 
Богунова Н. К., Худенко Т. С., Сельченкова С. В., Папакін Г. В., 
Прилепішева Ю. А., Забенько Ю. І., Баранова О. В.) у межах компетенції 
забезпечити до 20 червня 2007 р. подання інформації до рубрики з питань 
європейської інтеграції. 

3. Начальнику відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити подання 
Держкомтелерадіо та Секретаріатові Кабінету Міністрів України інформації про 
хід виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з 
питань європейської інтеграції України на 2004–2007 роки (до 10 липня та 31 
грудня ц. р.). 

4. Завідувачу сектора кадрової роботи Держкомархіву (Баранова О. В.) 
забезпечити інформування Головдержслужби про підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації працівників Держкомархіву та державних архівних 
установ у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Державного комітету Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 17 травня 2007 р. “Про 
стан виконання антикорупційного законодавства 

в державних архівних установах” 
від 25 травня 2007 р. № 81 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 17 травня 2007 р. “Про стан виконання антикорупційного 
законодавства в державних архівних установах”. 

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

Голова державного комітету   О. П. Гінзбург 
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Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 17 травня 2007 р. 

Про стан виконання антикорупційного законодавства 
в державних архівних установах 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектора кадрової роботи 
Держкомархіву О. В. Баранової, колегія констатує, що керівництвом 
Держкомархіву та державних архівних установ, згідно з розробленими та 
затвердженими планами роботи з кадрами проводилася відповідна робота щодо 
забезпечення виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, 
указів Президента України від 06.02.2002 № 84 “Про невідкладні додаткові 
заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”, 
від 09.02.2004 № 175 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які 
сприяють злочинним проявам і корупції”, від 11.09.2006 № 742 “Про концепцію 
подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та інших нормативно-
правових актів антикорупційного характеру. 

До планів занять, семінарів включалися питання щодо вивчення та 
організації виконання нормативно-правових актів антикорупційного 
спрямування. Працівники Держкомархіву та центральних державних архівів 
проходять підвищення кваліфікації щодо запобігання проявам корупції у Центрі 
підвищення кваліфікації державних службовців Київського національного 
університету внутрішніх справ; на базі Державного підприємства “Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості” з питань запровадження побудови системи управління якістю. Члени 
тендерного комітету Держкомархіву, Дирекції по експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівів України пройшли навчання у Міжнародній 
академії фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України. У 2006 році 
керівники архівних відділів райдержадміністрацій взяли участь у навчанні з 
підвищення кваліфікації державних службовців за темою “Попередження проявів 
корупції серед державних службовців, дотримання вимог чинного законодавства 
щодо боротьби з корупцією”; всі члени тендерного комітету Державного архіву 
Луганської області, 3 працівники Державного архіву Полтавської області 
пройшли навчання в Київському Центрі тендерних процедур за темою “Правові 
та практичні аспекти державних закупівель в Україні”, Державного центру 
збереження документів НАФ - на базі Державного підприємства “РІАБ” Вісник 
державних закупівель” Мінекономіки України; у жовтні заступник директора 
Державного архіву Рівненської області взяла участь у постійно діючому семінарі 
“Запобігання та протидія корупції в органах влади” в регіональному центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та 
організацій; в листопаді керівник кадрової та режимно-секретної служби 
Державного архіву Запорізької області підвищив кваліфікацію у Запорізькому 
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центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації на короткотерміновому 
семінарі з питань кадрової роботи та проходження державної служби і служби в 
органах місцевого самоврядування. Проводилися заняття по вивченню положень 
Указу Президента України “Про заходи щодо посилення контролю за 
декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави” від 04.02.2003 № 73/2003 та Методичних рекомендацій щодо 
заповнення державними службовцями “Декларації про доходи, зобов‘язання 
фінансового характеру та майновий стан державного службовця щодо себе та 
членів сім‘ї”. Державними службовцями Держкомархіву та державних архівів 
подано декларації за 2006 рік, узагальнена інформація направлена до 
Головдержслужби. Але при підготовці інформації про результати декларування 
доходів мають місце такі недоліки: 

в державних архівах Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Рівненської областей у графі “Фактично працюють” не враховано працівників, які 
перебувають у відпустці для догляду за дитиною по досягненню нею трирічного 
віку, хоча працівниками подано декларації. У Державному архіві Київської 
області, станом на 1 травня, не подали декларації 2 працівники, які перебувають у 
відпустці для догляду за дитиною з причини, що перебувають за межами міста 
Києва. Якщо працівник перебуває у трудових відносинах з установою та займає 
посаду державного службовця, то декларація подається без винятку. У разі 
відпустки працівника йому надсилається лист-попередження про терміни подання 
декларації;  

з порушенням встановлених термінів подали інформацію державні архіви 
Вінницької (8 травня), Івано-Франківської (8 травня) та Донецької областей 
(10 травня). Слід звернути увагу на терміни виконання, що зазначені в Переліку 
звітів та інформацій з кадрових питань. До зазначеного в Переліку терміну 
виконання інформація повинна бути надіслана до Держкомархіву. 

При прийнятті на роботу також проводиться обов'язкове декларування 
доходів претендентів на посади державних службовців. Під час складання 
письмового іспиту конкурсанти перевіряються на знання антикорупційного 
законодавства.  

З метою попередження корупційних діянь та інших правопорушень, 
пов‘язаних із службовою діяльністю працівників, їх виявлення здійснюються 
відповідні заходи, зокрема: 

проведення прозорого відбору кандидатів на посади на державну службу; 
ознайомлення їх із положенням актів чинного законодавства про державну 

службу та боротьбу з корупцією в частині обмежень, пов‘язаних із проходженням 
державної служби. Вказані попередження підписуються претендентом на посаду 
власноручно разом з поданням заяви про призначення і зберігаються в його 
особовій справі. Кандидатом на службу також підписується документ про 
ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця. 
Ознайомлення з обмеженнями, пов‘язаними з прийняттям на державну службу та 
проходження цієї служби, є необхідною умовою при прийнятті на службу. 



 87

Непогодження претендентом із зазначеними обмеженнями щодо прийняття та 
проходження державної служби є підставою для відмови у прийнятті на посаду 
державного службовця. 

На виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 року № 683 
“Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів 
державної влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 № 3 
“Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади” проведено заходи, які забезпечують відкритість та прозорість 
роботи архівів. Зокрема, чітко регламентовано доступ до документів громадянам, 
установам, організаціям; надається методична допомога по роботі з документами. 
В широкому обсязі надається інформація про діяльність державних архівних 
установ у друкованих засобах масової інформації, радіопередачах та на 
офіційному веб-сайті Держкомархіву. Інформація про наявність вакантних посад 
державних службовців в Держкомархіві та центральних державних архівах 
розміщується у друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті 
Держкомархіву.  

В січні-лютому проведено щорічну оцінку виконання державними 
службовцями покладених на них обов‘язків і завдань за 2006 рік. Інформація була 
вчасно подана державними архівами. Узагальнений звіт направлено до 
Головдержслужби. 

В лютому від державних архівів отримано аналітичну інформацію про 
виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” за II півріччя 
2006 року. Зведена аналітична інформація направлена до Головдержслужби.  

Серед працівників Держкомархіву та державних архівів у II півріччі 
2006 року та на початку 2007 року корупційні діяння та інші правопорушення, 
пов‘язані з корупцією, відсутні. Разом з тим, недостатньо вживаються заходи 
щодо протидії корупції. Минулого року на виконання наказу Держкомархіву 
від 07.06.2006 № 85 “Про проведення службового розслідування з метою 
виявлення фактів видавання фальсифікованих архівних довідок” в червні 
комісією проведено службове розслідування в Державному архівів Харківської 
області. Матеріали службового розслідування надіслано для розгляду до 
Головдержслужби України, Генеральної прокуратури України, прокуратури 
Харківської області, Харківської облдержадміністрації. Директор Державного 
архіву Харківської області звільнився з посади за власним бажанням. 
Прокуратурою Харківської області було призупинено проведення службового 
розслідування, але в травні проведення службового розслідування поновлено.  

Колегія вирішує: 
1. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву: 
- забезпечити неухильне виконання державними службовцями Закону 

України “Про боротьбу з корупцією”; 
- забезпечити систематичний контроль рубрик за своїми напрямками на веб-

сайті Держкомархіву. 
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2. Керівникам державних архівних установ: 
- забезпечити неухильне виконання державними службовцями Закону 

України “Про боротьбу з корупцією”; 
- запровадити обов‘язковий періодичний розгляд на засіданнях колегій, 

службових нарадах питань виконання законодавства про державну службу, 
боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам 
та реагування на них; 

- вжити заходів щодо посилення відкритості, гласності та прозорості у 
своїй діяльності; 

- звернути увагу працівників, зайнятих підготовкою архівних довідок, на 
належне виконання службових обов’язків; 

- забезпечити своєчасне подання до Держкомархіву достовірної аналітичної 
інформації про стан виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією” – до 
5 лютого та до 5 серпня та інформації про наявність вакантних посад для 
розміщення на офіційному сайті Держкомархіву. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету 
архівів України       О. П. Гінзбург 
За секретаря колегії      І. М. Кісіль 

Про затвердження Змін до Положення про галузевий державний архів 
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого спільним наказом 

Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та 
Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.1995 № 34/382 

від 25 травня 2007 р. № 83/163 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
6 червня 2007 р. за № 588/13855 

Відповідно до Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення протидії незаконному обігу архівних документів” НАКАЗУЄМО: 

1. Затвердити Зміни до Положення про галузевий державний архів 
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого спільним наказом 
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Міністерства 
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внутрішніх справ України від 06.06.1995 № 34/382, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03.07.1995 за № 199/735, що додаються. 

2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
управління формування та зберігання Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України (Кузнєцова М. І.) у п’ятиденний строк після 
підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови 
Державного комітету архівів України Портнова Г. В. та заступника Міністра 
внутрішніх справ України Суслова В. І. 
Голова Державного комітету 
архівів України 

 Міністр внутрішніх справ 
України 

О. П. Гінзбург  В.П. Цушко
 

Внутрішні візи 
Цей документ підлягає державній реєстрації 

Головний спеціаліст-юристконсульт 
Державного комітету архівів 

 
Т. С. Худенко

Заступник Голови Державного 
комітету архівів України Г. В. Портнов
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

Затверджено 
Наказ Державного комітету 
архівів України та Міністерства 
внутрішніх справ України 
25.05.2007 № 83/163 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
6 червня 2007 р. за № 588/13855 

Зміни 
до Положення про Галузевий державний архів 

Міністерства внутрішніх справ України 
1. У пункті 1 та підпункті 7.13 пункту 7 слова “Закону України “Про 

Національний архівний фонд і архівні установи” замінити словами “Закону 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. 
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2. В абзаці другому пункту 2, у підпунктах 7.1, 7.2 пункту 7 слово 
“схоронністю” у відповідних відмінках замінити словом “збереженістю”. 

3. В абзаці другому пункту 2 слова “використанням документів” замінити 
словами “користуванням документами”. 

4. У пункті 4 та підпунктах 5.8 пункту 5, 7.4 пункту 7 слово “науково-
довідковий” замінити словом “довідковий” у відповідних відмінках. 

5. У підпункті 5.2 пункту 5 слова “матеріали щодо” замінити словами 
“документи з”. 

6. У підпункті 7.5 пункту 7 слова “державна реєстрація документів Архіву” 
виключити. 

7. У підпункті 7.0 пункту 7 слово “особистого” замінити словом 
“особового”. 

8. У підпункті 7.11 слова “архівних документів” замінити словами 
“документів Національного архівного фонду”, слова “документальних пам’яток” 
виключити. 

9. У підпункті 7.13 слово “використання” замінити словом “користування”. 

Начальник управління  
формування та зберігання 
Національного архівного 
фонду Державного комітету 
архівів України 

Начальник галузевого 
державного архіву 
Міністерства внутрішніх 
справ України 

С. В. Сельченкова Н. В. Платонова

Про внесення змін до примірного положення про архівний відділ міської 
ради республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення 

від 5 червня 2007 р. № 84 
На виконання 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. нести до Примірного положення про архівний відділ міської ради 
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення, 
затвердженого наказом Держкомархіву України від 21 червня 2002 р. № 49 зміни, 
що додаються. 

2. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Богунова Н. К.) 
надіслати зміни до Примірного положення про архівний відділ Державному 
архіву в Автономній Республіці Крим, державним архівам областей для 
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доведення до відповідних органів місцевого самоврядування з метою організації 
внесення змін до конкретних положень про зазначені архівні установи. 

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

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Затверджено 
наказом Держкомархіву України 
від 5 червня 2007 р. № 84 

Зміни, 
що вносяться до наказу Держкомархіву України 

від 21 червня 2002 р. № 49 
У Примірному положенні про архівний відділ міської ради 

республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення внести 
такі зміни: 

1. у пункті 4: 
у підпункті 4.1 після слів “міському голові” додати слова “цільові 

програми”; 
підпункт 4.4 викласти в такій редакції: “Проводить у встановленому 

порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на 
території міста, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за 
дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх 
зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним 
підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та 
зберіганні документів.”; 

після підпункту 4.19 додати підпункт такого змісту: 
“4.20. Організовує перегляд в установленому порядку рішень про 

обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів 
на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення 
недостовірних відомостей про особу”. 

У зв’язку з цим підпункт 4.20. вважати підпунктом 4.21. 
2. у пункті 5 : 
Підпункт 5.6. викласти у такій редакції: “вимагати від юридичних і 

фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло 
понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі 
України, проведення експертизи цінності цих документів”; 

у підпункті 5.8. вилучити слова “або порушують вимоги щодо державної 
реєстрації цих документів”. 
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Про заходи направлені на забезпечення збереженості документів НАФ 
від 5 червня 2007 р. № 86 

На підставі висновків начальника відділу зберігання та обліку 
Національного архівного фонду Держкомархіву Л. А. Кисельової та експерта 
Національної бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського І. А. Сергєєвої, які 24 
травня 2007 р. вивчали в Державному архіві Житомирської області питання 
обліку колекції Тор фонду № 751, наказую: 

1. Директору Державного архіву Житомирської області І.О. Рафальському : 
– до 20 червня 2007 р. провести пошукову роботу у архіві архіву, включно 

із таємним діловодством повоєнного періоду та діловодством ліквідованого 
філіалу Державного архіву Житомирської області м. Бердичів на предмет 
встановлення походження колекції Тор, інформацію та копії виявлених 
документів подати Держкомархіву; 

– до 20 липня 2007 р. провести перевіряння наявності та стану документів 
фонду №751, документи у сховищі розмістити із дотриманням порядку од. зб. за 
описом; 

– до 1 серпня 2007 р. розробити план проведення науково-технічного 
опрацювання та реставраційних робіт документів фонду № 751; 

– провести експертизу цінності документів фонду № 751, реставрація яких 
неможлива та розглянути доцільність перебування таких фрагментів окремих 
сувоїв Тори у складі Національного архівного фонду. У разі прийняття рішення 
про вилучення частини документів із складу НАФ з подальшим переданням 
релігійній громаді для належного захоронення згідно традиції іудаїзму, направити 
відповідні документи на затвердження ЦЕПК; 

– забезпечити створення страхового фонду на документи фонду; 
– про вжиті заходи інформувати Держкомархів до 5 серпня 2007 р. 
2. ЦДІАК, ЦДІАЛ, державним архівам Миколаївської, Чернігівської, 

Хмельницької областей провести перевіряння наявності та стану Тор, про 
проведену роботу поінформувати Держкомархів. 

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

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про затвердження Змін до Правил роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, затверджених наказом Державного 

комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 
від 5 червня 2007 р. № 87 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
21 червня 2007 р. за № 693/13960 
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Відповідно до Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення протидії незаконному обігу архівних документів”, наказую: 

1. Затвердити Зміни до Правил роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 
затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598, що 
додаються. 

2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
управління формування та зберігання Національного архівного фонду  
Державного комітету архівів України подати цей наказ у встановленому порядку 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Затверджено 
Наказ Державного комітету 
архівів України 
05.06.2007 № 87 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
21 червня 2007 р. за № 693/13960 

ЗМІНИ 
до  Правил  роботи архівних  підрозділів  

органів  державної  влади, 
місцевого  самоврядування, підприємств , 

установ і організацій 
1. У пункті 1.1 та абзаці другому підпункту 3.1.10 слова “Закону України 

“Про Національний архівний фонд і архівні установи” замінити словами “Закону 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. 

2. В абзаці чотирнадцятому підпункту 1.4 цифру “38” замінити цифрою “37”. 
3. У пункті 2.2, абзаці третьому підпункту 3.1.1, абзаці другому підпункту 

3.1.18, абзаці першому підпункту 3.1.19, абзаці другому підпункту 3.1.20, 
підпункті 3.1.26, абзаці другому підпункту 3.1.27, підпункті 3.2.14, абзаці 
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першому підпункту 3.3.1, абзаці третьому підпункту 4.3.1, підпунктах 4.5.1, 5.2.6, 
6.1.3, абзаці другому підпункту 6.1.10, абзаці другому підпункту 6.3.3, підпунктах 
12.1.2, 12.2.2, додатках 1, 3, 6 слова “служба документаційного забезпечення 
управління” замінити словами ”служба діловодства” у відповідних відмінках. 

4. Пункт 2.3, підпункт 4.4.2 після слів “Кабінету Міністрів України” 
доповнити словами “наказами Держкомархіву”. 

5. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: 
“2.4. Основними завданнями архіву є: 
приймання від структурних підрозділів установи та зберігання архівних 

документів; 
контроль разом зі службою діловодства стану зберігання та правильності 

оформлення документів у структурних підрозділах установи; 
участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ установи, 

перевіряння відповідності формування документів у справи затвердженій 
номенклатурі; 

ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та 
подання відомостей про їх кількість за встановленою формою (додаток 17) 
відповідній державній архівній установі, архівному відділу міської ради; 

проведення попередньої експертизи цінності документів, що перебувають 
на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії (далі – ЕК) 
установи проектів описів документів, унесених до Національного архівного 
фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з 
особового складу працівників установи та актів про вилучення для знищення 
документів, що не віднесені до Національного архівного фонду; 

створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів; 
організація в установленому Держкомархівом порядку користування 

архівними документами, що належать державі, територіальним громадам, 
видавання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам і 
громадянам; 

підготовка і передання документів Національного архівного фонду до 
відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради; 

участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників установи, 
які відповідають за роботу з документами”. 

6. В абзаці другому пункту 2.5 слова “чинними державними стандартами і 
правилами” замінити словами “чинним законодавством”. 

7. У пункті 2.8: 
абзац перший після слова “документів” доповнити словами “Національного 

архівного фонду”; 
в абзаці другому слова “Адміністрація Президента України” замінити 

словами “Секретаріат Президента України”, після слів “Кабінету Міністрів 
України” доповнити абзац словами “Вищого адміністративного суду України”; 

абзац третій перед словом “підпорядкованих” доповнити словом 
“безпосередньо”; 
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абзац четвертий викласти в такій редакції: 
“для районних рад і державних адміністрацій, органів місцевого само-

врядування та безпосередньо підпорядкованих їм організацій – 5 років”. 
8. В абзаці другому підпункту 3.1.1, абзаці п’ятому підпункту 3.2.2, розділі 4 

слова “включення” замінити словами “внесення”. 
9. Абзац четвертий підпункту 3.1.2 виключити. 

10. Абзаци другий і третій підпункту 3.1.3 викласти в такій редакції: 
“Примірні номенклатури справ, розроблені міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади схвалюються ЦЕПК Держкомархіву 
України та затверджуються керівником установи. 

Примірні номенклатури справ, розроблені місцевими органами виконавчої 
влади, погоджуються ЕПК відповідного державного архіву та затверджуються 
керівником установи”. 

11. В абзаці другому підпункту 3.1.4 слово “окремих” виключити. 
12. В абзаці першому підпункту 3.1.18 слово “погодження” замінити словом 
“схвалення”. 
13. Підпункт 3.1.23 викласти в такій редакції: 
“3.1.23. Зведена номенклатура справ схвалюється ЕК установи та 

погоджується ЕПК відповідного державного архіву, після чого затверджується 
керівником установи (додаток 3). 

Державні установи, у діяльності яких не створюються документи 
Національного архівного фонду, погоджують зведені номенклатури справ з ЕК 
органів вищого рівня.  

Установи, зазначені в статті 32 Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи”, протягом року з дня реєстрації погоджують 
свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним 
відділом міської ради. Надалі номенклатура справ подається на погодження ЕК 
установи вищого рівня. У разі відсутності установи вищого рівня номенклатура 
справ погоджується власною ЕК”. 

14. Розділ 4 доповнити абзацом другим такого змісту: 
“Забороняється знищення документів без попереднього проведення 

експертизи їх цінності”. 
Відповідно абзац другий вважати абзацом третім. 
15. У підпункті 4.2.3 слова “від 13 березня 1996 р. № 9 та зареєстрованого 

Мін’юстом 10 квітня 1996 року за № 173/1198” замінити словами “29.01.2003 
№ 16, зареєстрованого в Мін’юсті 12.02.2003 за № 112/7433”. 

16. Абзац другий підпункту 4.3.1 викласти в такій редакції: 
“розгляд питань і прийняття рішень про схвалення та подання відповідній 

ЕПК: описів документів установи, унесених до Національного архівного фонду; 
описів документів установи з особового складу; зведеної номенклатури справ 
поточного діловодства установи; актів про вилучення для знищення документів 
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установи, не внесених до Національного архівного фонду, строки зберігання яких 
закінчилися”. 

17. У підпункті 4.4.1 перше речення викласти в такій редакції: 
“4.4.1. До складу ЕК, який затверджується керівником установи, 

уключаються керівники служби діловодства та архівного підрозділу установи, 
досвідчені працівники інших структурних підрозділів, фахівці відповідної 
державної архівної установи, архівного відділу міської ради”. 

18. У підпункті 4.4.3 слово "правомочними" замінити словом 
“правоможними”. 

19. У перших реченнях підпунктів 4.5.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, підпункті 4.5.9, у 
другому реченні підпункту 4.5.10 слово ”виділення” замінити словом 
“вилучення”, слова “до знищення” замінити словами „для знищення”. 

20. Підпункт 4.5.4 після слів “(додаток 6)” доповнити словами “створює 
комісію зі службового розслідування”. 

21. У підпункті 4.5.6 останнє речення замінити такими реченнями: 
“Схвалені ЕК установи описи справ, акти про вилучення для знищення 
документів разом подаються на розгляд ЕПК відповідного державного архіву. 
 Схвалені ЕПК описи справ постійного зберігання, а також погоджені нею 
описи справ з особового складу та акти про вилучення для знищення документів 
затверджуються керівником установи, після чого установа-фондоутворювач має 
право знищувати документи”.  

22. Підпункт 4.5.8 викласти в такій редакції: 
 “4.5.8. Установи, у діяльності яких не утворюються документи 
Національного архівного фонду, складають акти про вилучення для знищення 
документів після підготування описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання 
та з особового складу. Акти одночасно з описами справ подаються на розгляд ЕК 
установи, після чого схвалені акти про вилучення для знищення разом з описами 
справ з особового складу подаються на погодження ЕПК відповідного 
державного архіву. Знищення документів проводиться після затвердження акта 
керівником установи”. 

23. Пункт 4.6 виключити.  
24. Підпункт 5.1.26 доповнити реченням такого змісту: 
“Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи”. 
25. Підпункт 5.2.2 після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим 

такого змісту: 
“У графі опису “Крайні дати справи, тому, частини” зазначаються крайні 

дати документів – самого раннього і самого пізнього документа, унесеного до 
справи. Число і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться 
словами”. 

Абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим  – десятим. 
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26. В абзаці першому підпункту 6.1.10 слово “затвердження” замінити 
словом “розгляд”. 

27. Підпункт 6.1.11 викласти в такій редакції: 
“6.1.11. Установи, що зберігають документи Національного архівного 

фонду постійно в себе, складають річні розділи зведеного опису справ постійного 
зберігання у двох примірниках. Після схвалення ЕК установи описи подаються на 
розгляд ЕПК відповідного державного архіву. Погоджені ЕПК описи затверджує 
керівник установи. Перший примірник опису зберігається в архівному підрозділі 
установи, а другий – у службі діловодства”. 

28. В абзаці другому підпункту 6.3.3 слово “затвердження” замінити словом 
“схвалення”. 

29. Підпункт 6.4.4 після слів “ЕК установи” доповнити словами 
“погоджуються з ЕПК відповідного державного архіву”.  

30. Підпункт 7.1.5 доповнити абзацом другим такого змісту: 
“Чинниками, що впливають на визначення фондової належності 

документів, є: 
• зміна конституційного ладу держави; 
• зміна адміністративно-територіального поділу; 
• зміна форми власності фондоутворювача; 
• реорганізація фондоутворювача; 
• ліквідація фондоутворювача”. 

31. Підпункти 7.1.7 – 7.1.10 викласти в такій редакції: 
“7.1.7. Документи установи та громадських організацій (профспілкових та 

ін.), що існували при ній до прийняття законодавства України про громадські 
об’єднання, фондуються разом. 

7.1.8. Розширення або звуження повноважень, компетенції, обсягу або 
територіальних меж діяльності, зміна підпорядкованості, структури, 
перейменування або часткова зміна назви установи, що не супроводжувалося 
докорінною зміною її основних функцій, не є підставою для розмежування її 
документів на два архівних фонди. 

Виділення з установи однієї або декількох нових з наданням їм окремих 
функцій першої є підставою для відокремлення архівних фондів новостворених 
установ. Документи установи, що реорганізується, до і після реорганізації 
фондуються разом. 

7.1.9. У разі ліквідації установи з наданням усіх або частини її функцій 
одній або декільком особам, документи кожної з них утворюють нові архівні 
фонди.  

Документи установ, що тимчасово припинили свою діяльність через 
ліквідацію, об’єднання, роз’єднання або в результаті війн і стихійних лих, а 
згодом були відновлені з тими самими функціями, складають єдині архівні 
фонди. 

Особові справи, якщо вони передавалися з однієї установи до іншої у 
зв’язку з переведенням працівників, уключаються до фонду останньої установи. 
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7.1.10. Фондування документів установи в разі зміни конституційного ладу 
держави; зміни адміністративно-територіального поділу; зміни форми власності 
фондоутворювача визначаються державною архівною установою”. 

32. У реченні першому підпункту 7.2.7 слово “затвердження” замінити 
словом “схвалення”. 

33. В абзацах четвертому, п’ятому підпункту 8.1.1 слово “відвідувачів” 
замінити словом „користувачів” у відповідних відмінках. 

34. Абзац другий підпункту 8.1.4 після слова “установлюються” доповнити 
словом “відкідні”. 

35. Підпункти 8.2.3, 8.2.4 викласти в такій редакції: 
“8.2.3. Сховища і приміщення для роботи з документами мають бути 

обладнані пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння. При оснащенні 
сховищ автоматичними системами пожежогасіння та переносними 
вогнегасниками перевага надається таким, що не мають побічної руйнівної дії на 
документи. Вогнегасники встановлюються з розрахунку не менше одного на 
кожні 50 кв. м  площі, але не менше двох на кожне окреме приміщення. 

8.2.4. У разі виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій в архіві 
складається план заходів, у якому передбачаються шляхи евакуації і місце 
укриття документів, перелік і загальна кількість справ (одиниць зберігання), що 
підлягають евакуації, список працівників, відповідальних за цю роботу, заходи з 
охорони документів у місцях евакуації та укриття. 

План погоджується з відповідними службами (пожежною, охоронною, 
технічного нагляду) установи і затверджується її керівником”.  

36. У підпункті 8.3.2 : 
слово “баротермогігрометри” замінити словами “контрольно-вимірювальні 

прилади”; 
після абзацу першого доповнити підпункт абзацом другим такого змісту: 
“Прилади встановлюються в кожному сховищі з розрахунку: за кімнатної 

системи – одна контрольна точка на кімнату, за багатоярусної – одна на ярус”. 
Відповідно абзац другий вважати абзацом третім. 
37. Підпункт 8.4.1 викласти в такій редакції: 
“8.4.1. Санітарно-гігієнічні роботи в сховищі необхідно проводити 

регулярно: щоденно – вологе прибирання підлоги та сухе прибирання полиць, 
стелажів і шаф; у санітарні дні (у плановому порядку, не рідше одного разу на 
місяць) – вологе прибирання стелажів, шаф, плінтусів, підвіконь та знепилювання 
коробок з документами”. 

38. У підпункті 8.5.1: 
в абзаці четвертому цифру “80” замінити цифрою “50”; 
абзац шостий доповнити абзацом сьомим у такій редакції: 
“відстань між стелажами та опалювальними системами – не менше 110 см”. 
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Відповідно абзаци сьомий та восьмий вважати абзацами восьмим та 
дев’ятим. 

39. Речення друге абзацу другого підпункту 8.8.4 доповнити словами “ та 
ідентифікацією документів усередині справи”. 

40. Підпункт 9.1.5 викласти в такій редакції: 
“9.1.5. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів 
Національного архівного фонду і мають такі самі обов’язки щодо користування 
ними, як і громадяни України”. 

41. У підрозділі “Видавання архівних довідок” підпункт 9.2.12 виключити. 
Відповідно підпункти 9.2.13 – 9.2.28 уважати підпунктами 9.2.12 – 9.2.27. 

42. Підпункт 9.3.2 викласти в такій редакції: 
“9.3.2. Документи Національного архівного фонду видаються для 

користування поза архівом, як правило, на строк, що не перевищує одного місяця.  
Судово-слідчим органам справи можуть видаватися у тимчасове 

користування на строк до шести місяців. 
Продовження встановлених строків перебування документів Національного 

архівного фонду в користуванні за межами архіву допускається в особливих 
випадках з дозволу керівництва архіву лише на підставі письмового звернення 
довільної форми користувача з поясненням причин необхідності продовження 
строку користування виданими документами та підтвердженням їх наявності і 
дотримання нормативних умов зберігання. 

Архів має право в будь-який час без попереднього повідомлення перевірити 
наявність і умови зберігання документів, виданих у користування за межами 
архіву. 

По закінченні встановлених строків у разі потреби здійснюється 
переоформлення документів на справи, що видані, після ознайомлення 
працівника архіву зі станом їх збереженості”. 

43. У підпунктах 9.4.3, 9.4.4 слово “заява” та в підпункті 9.4.5 слово “анкета” 
у відповідних відмінках та числах замінити словом “заява-анкета”. 

44. Пункт 11.3 після слів “в упорядкованому стані” доповнити словами “за 
рахунок установи”. 

45. У підпунктах 12.1.2, 12.3.3 слово „віднесені” замінити словом „внесені”. 
46. У підпункті 12.3.6 слова “Закону України “Про банкрутство” замінити 

словами “Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом”. 

47. Додаток 8 виключити. 
Відповідно додатки 9–38 вважати додатками 8–37. 
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Відповідно після слова “додаток”: у підпункті 5.1.12 цифру “9” замінити 
цифрою “8”, в абзаці другому підпункту 5.1.15, у підпунктах 6.1.8, 6.2.2 
цифру “10” замінити цифрою “9”, в абзаці першому підпункту 5.1.22 цифру “11” 
замінити цифрою “10”, в абзацах перших підпунктів 6.1.2, 6.1.6, 7.2.6 цифру “12” 
замінити цифрою “11”, в абзаці першому підпункту 6.2.3 цифру “13” замінити 
цифрою “12”, у підпункті 6.3.1, абзаці першому підпункту 7.2.6 цифру “14” 
замінити цифрою “13”, у підпункті 6.4.1, абзаці першому підпункту 7.2.6 
цифру “15” замінити цифрою “14”, в абзаці першому підпункту 7.2.4 цифру “16” 
замінити цифрою “15”, в абзаці першому підпункту 7.2.5 цифру “17” замінити 
цифрою “16”, в абзаці першому підпункту 7.2.13 цифру “18” замінити 
цифрою “17”, в абзаці першому підпункту 8.3.2 цифру “19” замінити 
цифрою “18”, в абзаці першому підпункту 8.6.6 цифру “20” замінити 
цифрою “19”, в абзаці першому підпункту 8.6.6 цифру “21” замінити 
цифрою “22”, у підпункті 8.8.5 цифру “22” замінити цифрою “21”, у підпунктах 
8.8.5, 9.3.4 цифру “23” замінити цифрою “22”, в абзаці першому підпункту 8.8.6 
цифру “24” замінити цифрою “23”, в абзаці першому підпункту 8.8.8 цифру “25” 
замінити цифрою “24”, в абзаці четвертому підпункту 8.8.10 цифру “26” замінити 
цифрою “25”, в абзаці п′ятому підпункту 8.8.10 цифру “27” замінити 
цифрою “26”, в абзаці п′ятому підпункту 8.8.10, у підпункті 11.3 цифру “28” 
замінити цифрою “27”, у підпункті 8.8.11 цифру “29” замінити цифрою “28”, у 
підпункті 9.2.2 цифру “30” замінити цифрою “29”, в абзацах другому та третьому 
підпункту 9.2.21 цифри “31” і “32” замінити цифрами “30” і “31” , у підпунктах 
9.3.3, 9.4.7 цифру “33” замінити цифрою “32”, у підпунктах 9.3.3, 9.3.4 цифру 
“34” замінити цифрою “33”, у підпункті 9.3.5 цифру “35” замінити цифрою “34”, 
у підпункті 9.4.5 цифру “36” замінити цифрою “35”, в абзаці другому підпункту 
10.1 цифру “37” замінити цифрою “36”, у підпункті 12.2.1 цифру “38” замінити 
цифрою “37”. 

48. У додатках 6, 7, 11, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 37 гриф затвердження після 
слова “Дата” наступним рядком доповнити слова “Печатка установи із 
зазначенням ідентифікаційного коду”.  

49. У додатках 1, 6, 7, 11, 13, 14, 25 грифи погодження та схвалення після 
слова “Протокол ” доповнити словом “засідання”. 

50. У додатках 2, 3, 24 слова “ПОГОДЖЕНО протокол ЕК” замінити словами 
“СХВАЛЕНО протокол засідання ЕК”. 

51. У додатку 7 назву акта викласти в такій редакції „Акт про вилучення для 
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду”, слова 
„відібрані до знищення” замінити словами „вилучені для знищення”. 

52. У додатку 11 слово „ЗАТВЕРДЖЕНО” замінити словом „СХВАЛЕНО”. 
53. У додатку 27 слова “Закон України “Про Національний архівний фонд і 

архівні установи” замінити словами “Закон України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи”. 
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54. У додатку 29 слова „Адреса заявника, його прізвище, ініціали” замінити 
словами „Прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи”. 

55. У додатку 34, у графі 4 таблиці слова „якими користувалися” замінити 
словами „з яких зроблені копії, витяги тощо”. 
56. Додатки 17, 32, 35 викласти в новій редакції, що додаються. 

Начальник управління формування та 
зберігання Національного архівного фонду   С. В. Сельченкова 
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Додаток 17  
до пункту 2.4, підпункту 7.2.13 Правил 
(у редакції наказу Держкомархіву  
України від 05.06.2007 № 87) 

Кому надсилається ____________________________________________________   
      (найменування й адреса одержувача) 

Ким надсилається _____________________________________________________ 
     (найменування й адреса установи, що звітує) 

ПАСПОРТ  
архівного підрозділу установи, організації, підприємства* 

Найменування установи, організації, 
підприємства та їх підпорядкованість 

Дата створення установи, 
організації, підприємства 

 

І. Відомості про документи 

№ 
 з/п 

Назва показників Кількість Крайні дати 

1 2 3 4 
1. Фондів   
2. Справ   
 У тому числі:   
2.1. Постійного зберігання   
 З них:   
2.1.1. Унесених в описи, що схвалені 

ЕПК 
  

2.1.2. Що зберігаються понад 
установлені строки 

  

2.2. З особового складу   
 З них:   
2.2.1. Унесених в описи   
*)  Надсилається установами, організаціями, підприємствами відповідному державному архіву до 1 грудня 
поточного року 
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Продовження додатка 17 

1 2 3 4 
2.3. Тривалого (понад 10 років) 

зберігання 
  

2.3.1. Унесених в описи   
ІІ. Відомості про приміщення 

Площа 
архівосховища в м2 

Ступінь 
заванта-
женості в % 

Коротка характеристика 
приміщення 

Наявність робочих 
кімнат, читального 
залу 

ІІІ. Відомості про кадри 

Кількість 
штатних 
працівників 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

 
Освіта, фах 

 
Стаж роботи 

______________________________________________________________________ 
     (адреса і номер телефону установи) 

Керівник архіву 
(особа, відповідальна за архів) Підпис Розшифровка підпису 

Дата 
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Додаток 32 
до підпунктів 9.3.3, 9.4.7 Правил 
(у редакції наказу Держкомархіву 
України від 05.06.2007 № 87) 

Найменування установи 
ЗАМОВЛЕННЯ 

  №   
 ДОЗВОЛЯЮ видавання 

справ 
Керівник архіву (особа 
відповідальна за архів) 

на видавання справ до читального 
залу 

 Підпис           
Розшифрування                     
підпису 

  Дата 
Прошу видати    

(прізвище, ініціали і посада користувача) 
для    

(мета роботи з документами, хронологічні межі) 
такі справи: 
 
Фонд Опис 

№ 
Справа 
№ 

Заголовок 
справи 

Кількість 
аркушів 

Підпис 
користувача, 
який отримав 

справи 

Підпис 
співробітника 

читального залу, 
якому 

користувач 
повернув справи 

1 2 3 4 5 6 7 

Підпис замовника      Розшифрування підпису 

Дата  

Формат А5 (148х210) 
Форма замовлення на видавання справ 
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Додаток 35 
до пункту 9.4.5 Правил 
(у редакції наказу 
Держкомархіву України 
від 05.06.2007 № 87) 

Найменування установи ДОЗВОЛЯЮ 
ЗАЯВА-АНКЕТА КОРИСТУВАЧА користування документами 

Національного архівного фонду 
 Керівник архіву (особа 

відповідальна за архів) 
 Підпис Розшифрування підпису
 Дата 

Прізвище  
Ім’я  По батькові  
Рік народження  
Місце роботи, посада  
 
Освіта, науковий  
ступінь, учене звання 

 

 
Мета роботи  
                                                             (підготовка статті, монографії, дисертації тощо) 

Використання документної інформації з комерційною метою  
                                                                                                                                                        (так, ні) 

Адреса користувача:  
службова  
 № телефону  
 Факс  
 E-mail:  
Місце проживання  
 № телефону  
Тема роботи, хронологічні межі  
 
 
З Порядком користування документами архіву ознайомився (лась) і зобов’язуюсь 
їх виконувати.  

Дата            Підпис________ 
Формат А4 (210Х297) 

Форма заяви-анкети користувача 
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Про затвердження змін до Порядку ведення державного обліку документів 
Національного архівного фонду України, затвердженого наказом 

Державного комітету архівів України від 11.06.2002 № 43, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 25.06.2002 за № 533/6821 

від 8 червня 2007 р. № 88 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 липня 2007 р. за № 812/14079 

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів”, 
наказую: 

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення державного обліку документів 
Національного архівного фонду України, затвердженого наказом Державного 
комітету архівів України від 11.06.2002 № 43, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 25.06.2002 за № 533/6821, що додаються. 

2. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду управління 
формування та зберігання Національного архівного фонду (Кисельова Л. А.) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

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

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Затверджено 
Наказ Державного комітету 
архівів України 
08.06.2007 № 88 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 липня 2007 р. за № 812/14079 

Зміни 
до Порядку ведення державного обліку документів 

Національного архівного фонду 
1. Пункт 2, 3 Порядку викласти в такій редакції: 
 “2. Державний облік документів – це встановлення їх належності, 

кількості, складу і стану в одиницях обліку та відображення цих відомостей в 
облікових документах. Облік документів фіксує їх приналежність до певних 
класифікаційних комплексів, забезпечує їх організаційну упорядкованість, 
адресний пошук та контроль за їх наявністю, належністю, станом,місцем та 
умовами зберігання. 
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 2.1. Обліковим документом є документ установленої форми, що 
фіксує надходження, вибуття, кількість, склад і стан архівних документів. 

 2.2. Одиницею обліку архівних документів є одиниця виміру кількості 
архівних документів. 

 Для документів з паперовими носіями основними обліковими 
одиницями є архівний фонд, справа. 

 Для документів зі спеціальними носіями основними обліковими 
одиницями є одиниця зберігання та одиниця обліку. Одиницею зберігання є 
класифікаційна одиниця, яка є фізично відокремленим архівним документом чи 
сукупністю документів, що має самостійне значення. В одиницях обліку 
документи обліковуються за комплектами і видами; науково-технічні документи 
– за групами і комплексами. 

 3. Дія цього порядку поширюється на всі документи Національного 
архівного фонду, що зберігаються в архівних установах незалежно від форми 
власності й підпорядкування та в громадян незалежно від виду документів, виду 
матеріального носія інформації, ступеня секретності інформації, що міститься в 
них, та форми власності на них, а також на копії страхового фонду і фонду 
користування документами”. 

2. У пункті 4 виключити слово “державні”. 
3. В абзаці першому пункту 5 слово “наступності” замінити словами 

“уніфікації, достовірності”. 
4. Підпункти 5.2. і 5.3. пункту 5 викласти в такій редакції: 
 “5.2. Уніфікація обліку забезпечується єдиним методичним 

керівництвом, що забезпечує наступність обліку на всіх стадіях роботи з 
документами – у діловодстві, в архівному підрозділі, в архівній установі – через 
регламентацію системи основних облікових документів та вимог до їх ведення. 

 5.3. Динамічність забезпечується своєчасним та оперативним 
внесенням змін до основних облікових документів та щорічним поданням 
документів для централізованого державного обліку”. 

5. У пункті 8 слово “подають” замінити словом “надають”. 
6. У пунктах 9 і 10 слова “пройшли державну реєстрацію” замінити словами 

“внесено до Національного архівного фонду”. 
7. Пункт 11 доповнити словами “та на офіційному веб-порталі 

Держкомархіву України”. 

Начальник управління формування та 
зберігання Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України    С. В. Сельченкова 
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Про внесення змін до наказу Державного комітету 
архівів України від 15.06.2000 № 31 

від 8 червня 2007 р. № 89 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 липня 2007 р. за № 811/14078 

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів”, 
наказую: 

1. Унести зміни до наказу Державного комітету архівів України 
від 15 червня 2000 р. № 31 “Про затвердження Положення про порядок зупинення 
діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів 
Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної 
реєстрації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за 
№ 493/4714 (із змінами) (далі – Наказ), а саме: у назві та пункті 1 Наказу  слова “ 
або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації” вилучити. 

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок зупинення діяльності 
архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного 
архівного фонду, затвердженого Наказом, що додаються. 

3. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду управління 
формування та зберігання Національного архівного фонду (Кисельова Л. А.) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Затверджено 
Наказ Державного комітету 
архівів України 
08.06.2007 № 89 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 липня 2007 р. за № 811/14078 

Зміни 
до Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не 
забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду 
1. Пункт 4 виключити. 
У зв’язку з цим пункти 5–14 вважати відповідно пунктами 4–13. 
2. У пункті 4 слова “а також вимог щодо їх державної реєстрації  (стаття 7)” 

виключити. 
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3. У пункті 5: 
у першому абзаці слова “або порушують вимоги щодо їх державної 

реєстрації” виключити; 
шостий, сьомий абзац виключити. 
4. У пункті 8 слова “або про недодержання вимог їх державної реєстрації” 

виключити. 
5. У пункті 9 слова “або додержання вимог їх державної реєстрації” 

виключити. 

Начальник управління формування та 
зберігання Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України    С. В. Сельченкова 

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

територіальним громадам 
від 8 червня 2007 р. № 90 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 липня 2007 р. за № 815/14082 

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів”, 
наказую: 

1. Затвердити Зміни до Порядку користування документами Національного 
архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, 
затвердженого наказом Державного комітету архівів України 
від 24.11.2005 № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 
за № 1473/11753, що додаються. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Державного 
комітету архівів України подати цей наказ у встановленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

Голова Державного комітету     О. П. Гінзбург 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 
08.06.2007 № 90 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 липня 2007 р. за № 815/14082 

Зміни 
до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, 

що належать державі, територіальним громадам 

1. Пункт 1.1 Порядку після слів “Про інформацію” доповнити словами “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії 
незаконному обігу архівних документів”. 

2. Пункт 1.2 після слова “відповідний” доповнити словом 
“загальнодоступний”. 

3. Пункт 3.14 доповнити абзацом десятим такого змісту:  
“– у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про 

особу, будь-яка фізична особа має право вимагати від архівної установи 
долучення до цих документів письмового обґрунтованого спростування чи 
доповнення зазначених відомостей”. 

4. Пункт 6.4 викласти в такій редакції: 
“Особи, винні у порушенні законодавства про Національний архівний фонд 

та архівні установи, несуть відповідальність за статтею 42 Закону України “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи”. 

Начальник управління інформації 
та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву України      Г. В. Папакін 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 17 травня 2007 р. “Про 
забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів 

Держкомархівом та центральними архівними установами” 
від 8 червня 2007 р. № 91 

1. Оголошується дол. виконання рішення колегії Держкомархіву 
від 17 травня 2007 р. “Про забезпечення законного та ефективного використання 
бюджетних коштів Держкомархівом та центральними державними архівними 
установами”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету     О. П. Гінзбург 
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Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 17 травня 2007 р. 
Про забезпечення законного та ефективного використання бюджетних 

коштів Держкомархівом та центральними архівними установами 

Заслухавши звіт начальника фінансово-економічного відділу 
Держкомархіву України Н. Г. Авраменко про забезпечення законного та 
ефективного використання бюджетних коштів Держкомархівом та центральними 
державними архівними установами, колегія констатує, що Державним бюджетом 
України у 2006 році для центральних державних архівних установ в цілому було 
передбачено кошти в сумі 12 413,7 тис. грн. Із загальної суми коштів видатки, із 
врахуванням внесених змін до кошторисів, були розподілені таким чином: 

9 421,7 тис. грн.. становили видатки на виплату заробітної плати з 
нарахуванням; 

442,5 тис. грн. – видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв; 
2 549,5 тис. грн.. становили видатки на утримання архівних установ, у тому 

числі капітальні видатки 628 тис. 
Аналізуючи ці цифри, можна сказати, що в порівнянні з 2005 роком 

фінансування центральних державних архівних установ в цілому залишилося 
майже без змін, проте воно суттєво відрізняється за цільовим напрямом. 

Якщо у 2005 році заробітна плата з нарахуванням складали 47% від 
загального бюджету передбаченого для центральних державних архівних установ, 
і 53 відсотка складали кошти на утримання та розвиток архівів, то у 2006 році 
заробітна плата з нарахуванням становила майже 76 відсотків від загальної суми, 
затвердженої за програмою “Архівна справа”, в лише 24 відсотка було виділено у 
державному бюджеті на утримання та розвиток центральних архівів. 

Якщо у 2005 році було виділено 4 млн. грн. на капітальні видатки для 
центральних архівних установ, то у 2006 році кошти на ці видатки були 
практично відсутні, за виключенням 628 тис. грн., які були передбачені за 
Програмою розвитку архівної справи на 2006–2010 роки для Державного центру 
збереження документів НАФ на придбання техніки для мікрофільмування. 

Якщо у 2005 році фінансування центральних архівних установ, в порівнянні 
з 2004 роком, було збільшено майже вдвічі, або на 6 млн. грн., то у 2006 році, в 
порівнянні з 2005 роком воно зменшилося на 78,6 тис. грн. 

У межах виділених коштів Держкомархів забезпечив запровадження 
позавідомчої охорони в центральних архівах, частково встановлення пожежної 
сигналізації, проведення поточного ремонту приміщень у комплексі споруд ЦДА 
України. 

Як позитивний момент слід відзначити суттєве, майже втричі, а по деяких 
посадах навіть більше, підвищення у березні 2006 року посадових окладів 
працівників, посади яких віднесені до посад державних службовців та інших 
працівників центральних архівних установ, яким тричі за рік була підвищена 
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заробітна плата. Для її виплати за новими посадовими окладами центральним 
архівним установам необхідно було додатково 3,5 млн. грн. При внесенні змін до 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 р.” їх було виділено із 
державного бюджету і у листопаді, грудні профінансовано у повному обсязі. 

У результаті на кінець 2006 року середня заробітна плата в цілому в 
архівних установах становила 995 грн., на відміну від 556 грн. у 2005 році. 

Однією з проблем фінансування архівних установ у 2006 році, як і в 
минулих роках , залишається непропорційний розподіл помісячних асигнувань 
коштів загального фонду державного бюджету. У 1 кварталі виділяються кошти, 
які часто не забезпечують виплату в повному обсязі навіть гарантованих виплат. 
Наприкінці року плануються кошти втричі більші, ніж у 1 кварталі, і установи не 
мають достатньо часу своєчасно здійснити ті чи інші виплати. Невикористаними 
на кінець року залишилися 350 тис. грн.. за програмою “Архівна справа”, хоча 
фінансування видатків у 2006 році здійснено у повному обсязі. У зв’язку з цим в 
центральних державних архівних установах утворилася кредиторська 
заборгованість у сумі 132,3 тис. грн., з них 122,7 тис. грн. капітальні видатки. 

Видатки, які не покриваються коштами із державного бюджету, центральні 
архівні установи здійснюють за рахунок коштів отриманих від надання платних 
послуг. У 2006 році ця стаття доходів в центральних архівах становила 1 млн. 
469,9 тис. грн. 

З них 1 млн. 208 тис. грн. надійшло від надання архівами платних послуг, 
згідно з функціональними повноваженнями, 101 тис. грн. від господарської та 
виробничої діяльності, 70 тис. грн. – від надання приміщення та майна в оренду. 

Найбільше отримали коштів від надання платних послуг у 2006 році 
Центральний державний кінофотофоноархів України – 391,7 тис. грн., 
Центральний державний архів громадських об’єднань України – 347,5 тис. грн., 
Центральний державний історичний архів, м. Львів – 242,3 тис. грн. 

Використання коштів архівними установами в цілому по спеціальному 
фонду було направлено на виплату заробітної плати працівникам в сумі 405,2 тис. 
грн., на придбання матеріалів та обладнання 193,2 тис. грн., на проведення 
поточного ремонту приміщень 247,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг – 
45,5 тис. грн., на капітальні видатки 218,7 тис. грн. 

При залишку невикористаних коштів на кінець 2006 року 201,3 тис. грн. в 
центральних архівних установах має місце кредиторська заборгованість. 

За програмою “Керівництво та управління у сфері архівної справи” у 2006 
році було затверджено кошти у сумі 2027,6 тис. грн. 

Із них 1850,6 тис. грн., або 90 % складає заробітна плата з нарахуванням. На 
інші видатки виділено 177 тис. грн. У порівнянні з 2005 роком фінансування 
збільшено на 759,1 тис. грн. або на 62 %. Це кошти, що були виділені на виплату 
заробітної плати у зв’язку із підвищенням посадових окладів державним 
службовцям та збільшенням чисельності працівників Держкомархіву. 

Профінансовано у 2006 р. було 100 відсотків за планом. Кошти використано 
у повному обсязі. Із загальної суми коштів, що надійшла Держкомархіву, 
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1451,7 тис. грн. використано на оплату праці апарату управління, 24,9 тис. грн. на 
придбання матеріалів, 52,9 тис. грн. на послуги зв’язку, 34,9 тис. грн. розрахунки 
за договорами, 2,2 тис. грн. на поточний ремонт обладнання, 30,2 тис. грн. на 
відрядження. Незважаючи на обмежене фінансування поточних видатків, 
кредиторської заборгованості на кінець року Держкомархів не має. 

Дебіторська заборгованість склала 2,7 тис. грн. Це кошти, що заборгував 
Фонд соціального страхування Держкомархіву на оплату лікарняних листів. 

Українському науково-дослідному інституту архівної справи та 
документознавства у 2006 році Державним бюджетом було передбачено 
679,6 тис. грн. Враховуючи, що фінансування за програмою “Прикладні розробки 
у сфері архівної справи” здійснюється без поділу за кодами економічної 
класифікації, інститут має можливість в межах затвердженої суми здійснювати 
самостійно планування видатків за напрямами використання коштів. 

Але слід сказати, що кошти передбачені інституту у 2006 році, були досить 
обмежені. Із загальної суми 618,4 тис. грн. або 90 % складає заробітна плата. 
Середня заробітна плата працівників інституту становить 990 грн. На всі інші 
видатки передбачено всього 61,2 тис. грн. на рік. 

Профінансовано видатки Державним казначейством у повному обсязі до 
затвердженого кошторису, а саме: на придбання матеріалів - 9,0 тис. грн., на 
оплату послуг зв’язку - 4,0 тис. грн., розрахунки за договорами - 7,2 тис. грн., на 
поточний ремонт обладнання - 12,0 тис. грн., на відрядження - 14 тис. грн., на 
придбання комп’ютерної техніки - 15 тис. грн. Не використаними в кінці року 
залишилися кошти у сумі 4,4 тис. грн. які було списано в ході бюджету. 

Кредиторської заборгованості на кінець 2006 року інститут не має. 
Дебіторська заборгованість становить 4,2 тис. грн. Це кошти, що їх заборгував 
Фонд соціального страхування інституту на оплату лікарняних листів. Кошти, 
отримані інститутом від надання платних послуг у 2006 році становили всього 
4,1 тис. грн. 

Аналізуючи використання бюджетних коштів центральними державними 
архівними установами та Держкомархівом України у 2006 році, слід сказати, що 
використання їх здійснювалося в цілому ефективно, за цільовим призначенням 
згідно із затвердженими кошторисами видатків. Практично не допущено 
кредиторської заборгованості за двома бюджетними програмами. Проте слід 
звернути увагу керівників центральних державних архівних установ на допущені 
ситуацій повернення невикористаних коштів в кінці року до державного бюджету 
та утворення кредиторської заборгованості при наявності залишку коштів на 
спеціальних рахунках. 

З метою забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів 
центральними державними архівними установами та на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 54422/43/1-04 щодо розгляду на 
колегії питання стану забезпечення законного та ефективного використання 
бюджетних коштів колегія вирішує: 
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1. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) 
щорічно в березні поточного року звітувати на колегії про використання 
бюджетних коштів центральними державними архівними установами за минулий 
рік та оприлюднити на сайті Держкомархіву України фінансовий звіт за 2006 рік. 

2. Директорам центральних державних архівних установ: 
2.1. Посилити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів 

та здійснити заходи щодо освоєння їх у повному обсязі, згідно із затвердженим 
кошторисом видатків, уникаючи ситуації повернення невикористаних коштів до 
державного бюджету. 

2.2. Проаналізувати причини утворення кредиторської та дебіторської 
заборгованості та провести заходи щодо недопущення її утворення у поточному 
році. 

Голова колегії, 
Голова Державного 
комітету архівів України    О. П. Гінзбург 
Секретар колегії     І. М. Кісіль 

Про внесення змін до наказу Державного комітету 
архівів України від 21.11.2005 № 138 

від 11 червня 2007 р. № 92 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 14 червня 2007 р. № 640/13907 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. 
№ 682 “Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за ІІ етапом”, наказую: 
 1. Унести зміни до наказу Державного комітету архівів України 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. за № 1469/11749, виклавши додаток 1 до наказу в новій 
редакції (додається). 

2.Абзац другий пункту 1 Наказу викласти в такій редакції: “Розміри 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників архівних установ, 
визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, 
згідно з додатком 1”. 

3. Керівникам архівних установ установити працівникам місячні посадові 
оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) згідно з установленими 
тарифними розрядами. 
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4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи 
з 1 червня 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 
Начальник фінансово-економічного 
відділу 

 
Н. Г. Авраменко 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
організаційно-аналітичного відділу 

 
Т. С. Худенко 

Наказ підлягає державній реєстрації  

Додаток 1 
до наказу Державного комітету архівів 
України 21.11.2005 № 138 
(у редакції наказу Державного комітету 
архівів України від 11.06. 2007 р. № 92) 

Розміри 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників архівних установ 

Тарифні 
розряди 

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються у ІІ етапі 

1 1,00 
2 1,06 
3 1,12 
4 1,18 
5 1,24 
6 1,3 
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7 1,37 
8 1,47 
9 1,57 

10 1,66 
11 1,78 
12 1,92 
13 2,07 
14 2,21 
15 2,35 
16 2,5 
17 2,66 
18 2,83 
19 3,01 
20 3,25 
21 3,41 
22 3,5 
23 3,71 
24 3,8 
25 3,93 

Примітки:  1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати. 
  2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної 
сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного 
розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад 
(тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, 
від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 

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

Про внесення змін до наказу Державного комітету 
архівів України від 08.11.2005 № 135 

від 11 червня 2007 р. № 93 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 14 червня 2007 р. № 641/13908 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. 
№ 682 “Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за ІІ етапом”, наказую: 
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 1. Унести зміни до наказу Державного комітету архівів України від 
8 листопада 2005 р. № 135 “Про умови оплати праці працівників Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на основі 
Єдиної тарифної сітки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 грудня 
2005 р. за № 1470/11750 (далі – наказ), виклавши додаток 1 до наказу в новій 
редакції (додається). 

2.Абзац другий пункту 1 наказу викласти в такій редакції: “Розміри 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – 
УНДІАСД), визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери, згідно з додатком 1”. 

3. Директору УНДІАСД І. Б. Матяш установити працівникам місячні 
посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) згідно з установленими 
тарифними розрядами. 

4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються, починаючи 
з 1 червня 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 
Начальник фінансово-економічного 
відділу 

 
Н. Г. Авраменко 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
організаційно-аналітичного відділу 

 
Т. С. Худенко 

Наказ підлягає державній реєстрації  
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Додаток 1 
до наказу Державного комітету архівів 
України 08.11.2005 № 135 
(у редакції наказу Державного комітету 
архівів України від 11.06. 2007 р. № 93) 

Розміри 
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 

Тарифні 
розряди 

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються у ІІ етапі 

1 1,00 
2 1,06 
3 1,12 
4 1,18 
5 1,24 
6 1,3 
7 1,37 
8 1,47 
9 1,57 

10 1,66 
11 1,78 
12 1,92 
13 2,07 
14 2,21 
15 2,35 
16 2,5 
17 2,66 
18 2,83 
19 3,01 
20 3,25 
21 3,41 
22 3,5 
23 3,71 
24 3,8 
25 3,93 

Примітки:  1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати. 
  2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної 
сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного 
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розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад 
(тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, 
від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 

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

Про підготовку до відзначення 11-ої річниці Конституції України 
від 14 червня 2007 р. № 94 

На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 
11.06.2007 № 25607/0/1-07 щодо заходів з підготовки та відзначення 11-ої річниці 
Конституції України, наказую: 

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.), відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) разом з 
помічником Першого заступника Голови Держкомархіву Н. І. Лісуновою до 
27 червня розмістити он-лайнову виставку документів “Конституція 
Незалежності: 1990–1996”. 

2. Виставковому центру Держкомархіву та центральних державних архівів 
(Кулініч Ю. Я.) до 27 червня розмістити у фойє головного корпусу споруд 
центральних державних архівних установ документальну виставку “Конституція 
Незалежності: 1990–1996”. 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.): 
- разом з помічником Першого заступника Голови Держкомархіву 

Н. І. Лісуновою до 25 червня організувати друкування копій документів для 
згаданої виставки; 

- до 27 червня виготовити компакт-диски електронної версії згаданої 
виставки у кількості 30 прим. 

4. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) 
забезпечити придбання необхідної кількості компакт-дисків для тиражування 
електронної версії виставки “Конституція Незалежності: 1990–1996”. 

5. Директорам центральних державних архівів, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм. Києва і 
Севастополя відкрити документальні виставки, провести в колективах архівів 
тематичні зустрічі, присвячені 11-ій річниці Конституції України. 

6. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

В. о. Голови Державного комітету    К. Є. Новохатський 
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Про затвердження положення про Центральний  
державний архів зарубіжної україніки 

від 15 червня 2007 р. № 95 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 

№ 279-р “Про утворення Центрального державного електронного архіву України 
та Центрального державного архіву зарубіжної україніки”, наказую: 

1. Затвердити положення державної установи “Центральний державний 
архів зарубіжної україніки”, що додається. 

2. Провести державну реєстрацію державної установи “Центральний 
державний архів зарубіжної україніки” в установленому порядку до 12 липня 
2007 р. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Держкомархіву України 
від 15.06.2007 № 95 

ПОЛОЖЕННЯ 
державної установи “Центральний державний архів зарубіжної україніки” 

1. Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) є 
державною архівною установою, що створюється і ліквідується за рішенням 
Кабінету Міністрів України і безпосередньо підпорядковується Державному 
комітету архівів України (далі – Держкомархів).  

ЦДАЗУ як державний орган виконує завдання і функції держави з 
управління архівною справою та діловодством, забезпечує реалізацію державної 
політики у цій сфері, виявлення, комплектування, облік, зберігання документів 
Національного архівного фонду і використання їх інформації.  

Він є координаційним центром з питань роботи з документами свого 
профілю, що зберігаються в інших державних архівах та архівних підрозділах 
організацій та громадських об'єднань, в інших юридичних осіб України, а також у 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства.  

2. ЦДАЗУ в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 
Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, а також цим Положенням. 

3. До складу документів ЦДАЗУ що підлягають постійному державному 
зберіганню (далі - профільні документи), входять оригінали і/або копії таких 
документів, що були в різні історичні періоди вивезені за кордон чи створені за 
кордоном, але відбивають події історії України в її сучасних кордонах, або є 
історико-культурним надбаннями зарубіжного українства, які на законних 
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підставах надійшли у власність України і внесені до Національного архівного 
фонду:  
 – особисті документи представників народу України, які були створені на 
сучасній території України і на законних підставах вивезені за кордон; 
 – зібрання архівних документів, автографи, рукописні книги, вивезені з 
сучасної території України; 
 – приватні зібрання документів державних і політичних діячів, утворені 
поза сучасними кордонами України; 
 – документи, створені приватними та громадськими українськими 
організаціями поза сучасними кордонами України; 
 – зібрання архівних документів або складові частини архівів чи бібліотек, 
створених українськими емігрантськими групами поза сучасними кордонами 
України, у тому числі історичні документи, літературні рукописи, рукописні 
книги; 
 – документи приватних установ та організацій, а також документи 
особового походження, колекції рукописів і документів, створені іноземцями на 
сучасній території України або пов'язані з Україною; 
 – копії документів офіційних дипломатичних місій інших держав на 
сучасній території України; 
 – копії документів дипломатичних іноземних місій у Російській імперії та 
Радянському Союзі, Австрійській та Австро-Угорській імперіях, Польській 
Республіці, Королівстві Румунія, Королівстві Угорщина та Чехо-Словацькій 
Республіці періоду між двома світовими війнами, тематично присвячені подіям на 
сучасній території України; 
 – копії документів військової та цивільної окупаційної влади воєнного часу 
на сучасній території України; 
 – копії документів іноземних фірм, культурологічних, релігійних, 
інформаційних та інших організацій, які діяли на сучасній території України; 
 – документи іноземців, які перебували на сучасній території України 
(щоденники, подорожні записи, мемуари або інші документи). 

4. Основними завданнями ЦДАЗУ є: 
 – участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та 
діловодства; 
 – забезпечення формування Національного архівного фонду, 
комплектування архіву профільними документами, державного обліку та 
зберігання, використання відомостей, що в них містяться; 
 – ведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, 
документознавства й археографії, впровадження досягнень науки, техніки в 
діяльність архіву; 
 – забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до архівної 
інформації; 
 – забезпечення дотримання законодавства України про Національний 
архівний фонд та архівні установи; 
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 – ведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, 
документознавства й археографії, впровадження досягнень науки і техніки в 
діяльність архіву. 

5. ЦДАЗУ відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх 
повноважень: 
 – подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної 
справи та діловодства; 
 – складає і затверджує цільові програми та плани розвитку архівної справи 
й забезпечує їх виконання; 
 – здійснює в установленому порядку право власності на профільні 
документи, що належать державі, за дорученням Держкомархіву контролює 
дотримання права власності на інші профільні архівні документи; 
 – організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до 
Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від 
форми власності на них; 
 – організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і 
консервацію профільних документів; 
 – створює страхові копії та копії фонду користування унікальних та 
особливо цінних документів, незалежно від форми власності на них; 
 – веде державний облік профільних документів незалежно від форми 
власності на них та подає відповідні відомості про них до Держкомархіву, 
здійснює контроль за збереженістю, обліком і використанням інформації 
профільних документів; 
 – організовує роботу щодо віднесення профільних документів до 
унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного 
культурного надбання і забезпечення їх страхування згідно законодавству 
України; 
 – складає списки юридичних та фізичних осіб - джерел комплектування 
ЦДАЗУ профільними документами як в Україні, так і за кордоном, приймає такі 
документи на постійне зберігання; 
 – організовує на прохання юридичних та фізичних осіб, у тому числі 
іноземців, приймання профільних документів на зберігання; 
 – реалізує переважне право держави на придбання профільних документів у 
разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність держави 
профільних документів, які не мають власника або власник яких невідомий; 
 – створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів, 
здійснює автоматизацію інформаційних процесів; 
 – надає користувачам документи і довідковий апарат до них в 
установленому порядку, повідомляє про документи, інформація яких може бути 
використана державними органами та іншими користувачами; 
 – забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереження 
документів, що становлять таємницю, яка охороняється законом; 
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 – забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також 
впровадження інших способів використання архівної інформації для захисту 
законних прав та інтересів громадян; 
 – публікує в установленому порядку документи Національного архівного 
фонду, видає інформаційні видання, довідково-інформаційну літературу і 
посібники з архівної справи та діловодства; 
 – вживає заходів щодо удосконалення структури архіву; 
 – надає платні послуги юридичним і фізичним особам; 
 – сприяє залученню фахівців до роботи в архіві, організовує підвищення їх 
кваліфікації; 
 – бере участь разом з українськими та закордонними науковими установами 
у наукових дослідженнях з архіво - і документознавства, джерелознавства, 
археографії; 
 – залучає закордонних українців, громадян інших держав до діяльності з 
поповнення архіву профільними документами, виконання спільних проектів з 
архівної справи та діловодства; 
 – організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, 
впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та 
діловодстві; 
 – здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері 
архівної справи та діловодства відповідно до профілю своєї діяльності; 
 – організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо 
діяльності архіву, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги; 
 – отримує і систематизує інформацію щодо документів історико-культурної 
спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного 
походження , що стосуються історії України. 

6. ЦДАЗУ має право: 
 – одержувати в установленому порядку від установ і організацій 
інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування 
профільних документів, заслуховувати інформацію представників установ і 
організацій з цих питань; 
 – вимагати від власників документів у випадках, передбачених 
законодавством, подання їх на експертизу; 
 – порушувати в установленому порядку питання про притягнення до 
відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства 
про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними 
шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або 
уповноваженій ним особі; 
 – одержувати в дарунок матеріальні цінності та кошти, обмінювати, 
надавати в користування на договірних засадах або позичати інвентар та інші 
матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу в установленому 
порядку (за винятком архівних фондів); 
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 – обмежувати в установленому порядку доступ до документів 
Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві; 
 – надавати допомогу юридичним і фізичним особам, у тому числі і тим, які 
знаходяться за кордоном, у поліпшенні умов зберігання профільних документів, 
їх реставрації та створенні фондів користування; 
 – скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції. 

7. ЦДАЗУ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
державними органами, підприємствами, установами, організаціями та 
об'єднаннями громадян України та за кордоном.  

8. ЦДАЗУ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з 
посади Головою Держкомархіву.  

Директор має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і 
звільняє з посади Голова Держкомархіву.  

9. Директор ЦДАЗУ:  
 – здійснює керівництво діяльністю архіву, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на архів завдань, визначає обов'язки і 
ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів 
архіву; 
 – затверджує положення про структурні підрозділи, функціональні 
обов'язки працівників архіву; 
 – видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання; 
 – розпоряджається коштами архіву в межах затвердженого кошторису 
доходів і видатків на його утримання; 
 – призначає на посади і звільняє з посад працівників архіву; 
 – вирішує питання про видачу документів архіву, інших документів 
установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до 
документів. 

10. Накази директора архіву в разі порушення прав громадян, 
представницьких органів та державних органів, підприємств, установ і 
організацій можуть бути скасовані Головою Держкомархіву України або 
оскаржені в судовому порядку.  

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції архіву, 
в ньому утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії), його 
заступників за посадою, а також інших працівників архіву. 

Положення про колегію затверджує директор архіву на підставі примірного 
положення, затвердженого Держкомархівом.  

Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків 
Держкомархівом.  

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора архіву.  
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12. Для проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, 
пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, архів створює 
експертно-перевірну комісію. 

Положення про експертно-перевірну комісію затверджується 
Держкомархівом, а її персональний склад - директором архіву.  

13. Для розгляду питань ведення науково-дослідної, методичної та 
видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства, вирішення інших 
питань відповідно до покладених на архів завдань у ньому може створюватися 
науково-методична рада.  

Склад ради та положення про неї затверджує директор архіву.  
14. ЦДАЗУ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.  
Граничну чисельність, структуру, кошторис доходів і видатків та штатний 

розпис архіву затверджує Голова Держкомархіву.  
15. ЦДАЗУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням. 

Про участь державних архівних установ України у проведенні Року 
Республіки Казахстан в Україні 

від 18 червня 2007 р. № 96 

На виконання пункту 1 Указу Президента України від 10 січня 2006 року 
№ 1/2006 “Про проведення Року Республіки Казахстан в Україні”, та беручи до 
уваги положення Угоди про співробітництво між Головним архівним 
управлінням при Кабінеті Міністрів України та Головним управлінням архівами 
та документацією при Кабінеті Міністрів Республіки Казахстан від 25 вересня 
1995 року, наказую: 

1. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), 
ЦДКФФА (Топішко Н. О.) провести виявлення фото- та архівних документів з 
історичного минулого українського та казахського народів, культурних та 
наукових зв'язків між Україною та Казахстаном і надіслати їхні переліки та 
цифрові копії до відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву до кінця липня 2007 року. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи з 
державними архівами Республіки Казахстан з питань обміну копіями документів 
та вчасне передавання інформаційних матеріалів, що надходять від казахської 
сторони для публікації на веб-порталі Держкомархіву у спеціальній рубриці “Рік 
Республіки Казахстан в Україні”. 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) 
забезпечити постійний супровід розділу “Матеріали до архівної україніки в 
Республіці Казахстан” спеціальної рубрики “Рік Республіки Казахстан в Україні” 
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та публікацію до 15 серпня 2007 року на веб-порталі Державного комітету on-line 
виставки “До історії україно-казахських культурних та наукових зв'язків”. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Державного комітету Г. В. Боряка. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Про затвердження положення про Центральний 
державний електронний архів України 

від 21 червня 2007 р. № 97 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. 

№ 279-р “Про утворення Центрального державного електронного архіву України 
та Центрального державного архіву зарубіжної україніки”, наказую: 

1. Затвердити положення державної установи “Центральний державний 
електронний архів України”, що додається. 

2. Провести державну реєстрацію державної установи “Центральний 
державний електронний архів України” в установленому порядку до 12 липня 
2007 р. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Держкомархіву України 
від 21.06.2007 р № 97 

ПОЛОЖЕННЯ 
державної установи 

"Центральний державний електронний архів України" 

1. Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України) є 
державною архівною установою, що створюється і ліквідується за рішенням 
Кабінету Міністрів України і безпосередньо підпорядковується Державному 
комітету архівів України (далі - Держкомархів).  

ЦДЕА України як державний орган виконує завдання і функції держави з 
управління архівною справою та діловодством, забезпечує реалізацію державної 
політики у цій сфері, виявлення, комплектування, облік, зберігання документів 
Національного архівного фонду і використання їх інформації.  

2. ЦДЕА України забезпечує комплектуваня електронними документами та 
електронними інформаційними ресурсами Національного архівного фонду (далі - 
НАФ) загальнодержавного і місцевого значення, їх облік, збереженість та 
створює умови для користування ними. 
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3. ЦДЕА України в своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, а також цим 
Положенням. 

4. До складу документів ЦДЕА України (далі - профільні документи), 
входять:  
 – електронні документи установ - джерел формування НАФ, передані 
державними архівами; 
 – електронні інформаційні ресурси; 
 – електронні документи та інформаційні ресурси особового походження, 
передані державними архівами та їх власниками; 
 – службові видання в електронному вигляді, що не надходять у 
встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв; 
 – електронні документи юридичних і фізичних осіб, що в установленому 
порядку надійшли у власність держави з-за кордону; 
 – електронні страхові копії особливо цінних та унікальних документів та 
інформаційних ресурсів, що зберігаються в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми 
власності; 
 – облікові документи та архівні довідники (описи, каталоги, путівники 
тощо. 

5. Основними завданнями ЦДЕА України є:  
 – участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи і 
діловодства, координація діяльності органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності з питань впровадження електронного документообігу та електронного 
підпису, зберігання та використання інформації електронних документів; 
 – приймання профільних документів, ведення обліку та постійне зберігання 
цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться; 
 – проведення експертизи цінності документів з метою внесення їх до НАФ 
або вилучення з нього; 
 – надання методичної допомоги з питань своєї діяльності державним 
архівам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам, організаціям незалежно від форми власності; 
 – проведення науково-дослідної та методичної роботи з питань створення, 
обліку, зберігання, користування архівними електронними документами та 
електронними інформаційними ресурсами, впровадження електронного 
документообігу, електронного підпису, інформаційно-комунікаційних технологій. 

6. ЦДЕА України відповідно до покладених на нього завдань і в межах 
своїх повноважень:  
 – подає пропозиції щодо формування державної політики з питань 
впровадження електронних документів, електронного документообігу та 
електронного підпису; 
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 – складає і затверджує цільові програми та плани розвитку архівної справи, 
пов'язані з впровадження, функціонуванням електронних документів та 
інформаційних ресурсів; 
 – визначає джерела комплектування профільними документами; 
 – приймає на прохання юридичних і фізичних осіб профільні документи 
НАФ, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання; 
 – здійснює разом з державними архівами експертизу цінності електронних 
документів та електронних інформаційних ресурсів і забезпечує їх виконання; 
 – придбає електронні документи та електронні інформаційні ресурси у разі 
їх продажу, звертається до суду з позовом про передачу у власність держави 
електронних документів та електронних інформаційних ресурсів, які не мають 
власника або власник яких невідомий; 
 – бере участь у перевіряннях роботи архівних підрозділів і служб 
діловодства в органах державної влади, місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності 
стосовно впровадження електронного документообігу та електронного підпису, а 
також створення, обліку, зберігання електронних документів та використання їх 
інформації; 
 – забезпечує технічні параметри зберігання профільних документів та 
вживає заходів для вдосконалення системи зберігання профільних документів; 
 – визначає вимоги щодо форматів приймання профільних документів, їх 
описування, супровідної документації; 
 – забезпечує резервне копіювання профільних документів; 
 – веде державний облік архівних електронних документів та електронних 
інформаційних ресурсів НАФ незалежно від місця зберігання і форми власності 
на них; 
 – створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних електронних 
документів та електронних інформаційних ресурсів, забезпечує автоматизацію 
інформаційних процесів; 
 – надає безпосередньо користувачам та державним архівам доступ до 
архівних електронних документів та електронних інформаційних ресурсів і 
довідкового апарату до них, інформує про документи та ресурси, відомості з яких 
можуть бути ними використані; 
 – забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та 
збереженість профільних документів, що становлять державну таємницю; 
 – публікує в установленому порядку архівні електронні документи та 
електронні інформаційні ресурси, випускає довідково-інформаційні видання і 
посібники; 
 – надає платні послуги юридичним і фізичним особам з питань своєї 
діяльності; 
 – сприяє залученню фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій до роботи в державних архівних установах, організовує підвищення їх 
кваліфікації; 
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 – здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові 
дослідження з інформаційно-комунікаційних технологій, електронних 
документів, електронного документообігу та електронного підпису, впроваджує в 
практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію;  
 – організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду; 
виконує інші функції, що випливають з покладених на державний архів завдань. 

7. ЦДЕА України має право:  
 – одержувати в установленому порядку від державних архівних установ, 
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності документи та інформаційні ресурси, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
 – вимагати від власника електронних документів та електронних 
інформаційних ресурсів у випадках, передбачених законодавством, подання цих 
документів та ресурсів для проведення експертизи їх цінності; 
 – звертатися до суду з позовом про позбавлення власника електронних 
документів та інформаційних ресурсів НАФ, який не забезпечує належну їх 
збереженість, права власності на ці документи та ресурси; 
 – скликати наради з питань, що належать до його компетенції. 

8. ЦДЕА України у процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими державними архівами, органами державної влади, місцевого 
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно 
від форми власності.  

9. Працівники державного архіву мають право на відвідування за його 
дорученням чи дорученням Держкомархіву державних архівів, архівних 
підрозділів і служб діловодства органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із 
законодавством спеціально охороняються. 

10. ЦДЕА України очолює директор, який призначається на посаду і 
звільняється з посади Головою Держкомархіву.  

Директор має заступників, які за його поданням призначаються на посаду 
та звільняються з посади Головою Держкомархіву. 

11. Директор ЦДЕА України:  
 – здійснює керівництво діяльністю державного архіву, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на державний архів завдань, визначає 
обов'язки і ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних 
підрозділів архіву;  
 – затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні 
обов'язки працівників архіву;  
 – видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання;  
 – розпоряджається коштами архіву в межах затвердженого на його 
утримання кошторису;  
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 – призначає на посади і звільняє з посад працівників державного архіву;  
 – вирішує питання про надання доступу до документів Національного 
архівного фонду та інформаційних ресурсів, що зберігаються в державному 
архіві. 

12. Накази директора архіву в разі порушення прав громадян, 
представницьких органів та державних органів, підприємств, установ і 
організацій можуть бути скасовані Головою Держкомархіву або оскаржені в 
судовому порядку.  

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції архіву, 
в ньому утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії), його 
заступників за посадою, а також інших працівників архіву.  

Положення про колегію затверджує директор архіву на підставі примірного 
положення, затвердженого Держкомархівом.  

Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків 
Держкомархівом.  

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора архіву. 
14. Для проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, 

пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, архів створює 
експертно-перевірну комісію.  

Положення про експертно-перевірну комісію затверджується 
Держкомархівом, а її персональний склад - директором архіву.  

15. Для розгляду питань ведення науково-дослідної, методичної та 
видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства, вирішення інших 
питань відповідно до покладених на архів завдань у ньому може створюватися 
науково-методична рада. 

16. ЦДЕА України утримується за рахунок коштів державного бюджету 
України  

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та 
штатний розпис державного архіву затверджує Голова Держкомархіву. 

17. ЦДЕА України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки 
в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням. 

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2006 р. № 614 

від 21 червня 2007 р. № 98 

На викоання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. 
№ 614 “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в 
органах виконавчої влади”, наказую: 

1. Визначити головним уповноваженим з питань запровадження та 
функціонування системи управління якістю в Держкомархіві Портнова Георгія 
Володимировича – заступника Голови Держкомархіву. 
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2. Утворити Координаційну раду та робочу групу з питань запровадження 
та функціонування системи управління якістю в Держкомархіві та затвердити її 
персональний склад (Додатки 1, 2). 

3. Затвердити Положення про координаційну раду з питань запровадження 
та функціонування системи управління якістю в Держкомархіві та розподілити 
обов’язки між членами робочої групи (Додатки 3, 4). 

4. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву (Прись Т. П.) розробити та затвердити за погодженням з 
Держспоживстандартом План заходів щодо запровадження та забезпечення 
функціонування системи управління якістю в Держкомархіві. 

5. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) під 
час складання бюджетного запиту на 2008 рік передбачити видатки для 
фінансування заходів щодо виконання робіт із запровадження та забезпечення 
функціонування системи управління якістю. 

6. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Папакін Г. В.) забезпечити висвітлення ходу виконання зазначеної вище 
постанови Кабінету Міністрів України на офіційному веб-порталі Держкомархів. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 

Додаток 1 до 
наказу Держкомархіву 
від 21.06.2007 № 98 

Склад 
Координаційної ради з питань запровадження та функціонування системи 

управління якістю в Держкомархіві. 

1. Портнов Георгій Володимирович – заступник Голови Держкомархіву,  
       голова координаційної ради; 
2. Богунова Надія Костянтинівна  – начальник організаційно-аналітичного 
       відділу, секретар координаційної ради; 
3. Несторенко Любов Михайлівна  – начальник відділу аналізу та 
       прогнозування музейної справи 
       департаменту мистецтва і регіональної 
       політики Міністерства культури і 
       туризму України (за згодою); 
4. Папакін Георгій Володимирович  – начальник управління інформації та 
       міжнародного співробітництва; 
5. Прись Тетяна Петрівна   – начальник управління організаційно- 
       правового та аналітичного забезпечення; 
6. Сельченкова Світлана Вікторівна – начальник управління формування та 
       зберігання НАФ 
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Додаток 1 до 
наказу Держкомархіву 
від 21.06.2007 № 98 

Склад 
робочої групи з питань запровадження та функціонування системи управління 

якістю в Держкомархіві. 

1. Авраменко Наталя Григорівна  – начальник фінансово-економічного 
       відділу; 
2. Баранова Олена Вячеславівна  – начальник секроту кадрової роботи; 
3. Забенько Юрій Іванович   – начальник відділу інформаційних 
       технологій; 
4. Кисельова Леся Анатоліївна  – начальник відділу зберігання та обліку 
       НАФ; 
5. Кузнєцова Марина Ігорівна  – начальник відділу формування НАФ та  
       діловодства; 
6. Прилепішева Юлія Анатоліївна  – начальник відділу міжнародного 
       співробітництва та використання 
       інформації; 
7. Худенко Тетяна Сергіївна   – начальник відділу правового 
       забезпечення та координації роботи 
       Голови та заступників Голови. 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19 червня 2007 р. “Про 
стан роботи щодо продовження терміну перебування на державній службі” 

від 21 червня 2007 р. № 99 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 19 червня 2007 р. “Про стан роботи щодо продовження терміну 
перебування на державній службі”. 

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

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

Рішення 
колегії Державного комітету архівів України 

від 19 червня 2007 р. 
Про стан роботи щодо продовження терміну перебування 

на державній службі 
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектора кадрової роботи 

Держкомархіву О. В. Баранової, колегія констатує, що робота по продовженню 
терміну перебування на державній службі проводиться відповідно до статті 23 



 133

Закону України “Про державну службу”, Порядку погодження продовження 
терміну перебування на державній службі, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2020 (далі – Порядку) та наказу 
Головдержслужби України від 6 лютого 2004 р. № 25 (із внесеними змінами 
наказом Головдержслужби від 26 грудня 2006 р. № 12). 

У кожному випадку порушення перед Головдержслужбою питання щодо 
погодження продовження терміну перебування на державній службі 
Держкомархів та державні архіви дотримуються встановлених нормативно-
правовими актами норм щодо термінів подання відповідних документів, а також 
мотивують службову необхідність продовження роботи працівника, враховуючи 
виконання покладених на нього завдань, ділові та професійні якості, досвід і 
результативність роботи, здатність успішно забезпечити доручену ділянку 
роботи. 

З метою збереження професійно підготовлених працівників та передачі 
напрацьованого досвіду роботи наступним поколінням, підготовки 
кваліфікованого кадрового резерву керівниками державних архівів було 
ініційовано продовження терміну перебування на державній службі деяким 
працівникам. На вимоги Головдержслужби та відповідно до Порядку підставами 
для подання є вагомий внесок державного службовця у діяльність державного 
архіву або його структурного підрозділу. У всіх поданнях було обґрунтовано 
необхідність продовження терміну перебування на державній службі і такі 
подання погоджувалися керівництвом Держкомархіву. Випадків повернення 
подань з Головдержслужби або відкликання подань за період 2005–2006 рр. не 
було. 

Відповідно до надісланих до Держкомархіву звітів державних архівів за 
формою № 9-ДС (про кількісний та якісний склад державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та 
спеціалістів) за період 2005–2006 рр. Головдержслужбою погоджено 
продовження терміну перебування на державній службі 25 державним 
службовцям Держкомархіву та державних архівів, в тому числі за роками: 
у 2005 р. – 13 особам (0,69 % від загальної кількості працюючих): 

- Держкомархів та центральні державні архіви – 7 осіб; 
- державні архіви областей – 6 осіб; 

у 2006 році – 12 особам (0,65 % від загальної кількості працюючих): 
- Держкомархів та центральні державні архіви – 7 осіб; 
- державні архіви областей, Державний архів м. Севастополя – 5 осіб. 
За вказаний період кількість державних службовців, які досягли граничного 

віку перебування на державній службі або у яких закінчився термін продовження 
перебування на державній службі і які вийшли на пенсію, становить 44 особи: 
у 2005 р. на пенсію вийшло – 16 осіб (0,85 % від загальної кількості 
працюючих): 

- Держкомархів та центральні державні архіви – 5 осіб; 
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- державні архіви областей, Державний архів в АР Крим – 11 осіб; 
у 2006 році на пенсію вийшло – 28 осіб (1,52 % від загальної кількості 
працюючих): 

- Держкомархів та центральні державні архіви – 9 осіб; 
- державні архіви областей – 19 осіб. 
Аналіз стану свідчить, у 2005–2006 рр. прослідковувалася тенденція 

омолодження трудових колективів, збільшилася питома вага молодих 
працівників. Адже зараз в державних архівних установах працює осіб до 49 років 
– 64 % (у 2004 р. цей відсоток становив 55); кількість працівників пенсійного та 
перед пенсійного віку становила у 2004 р. – 45 %, у 2005 р. – 36 %; у 2006 р. – 
37 %. У 2006 р. збільшилась кількість посад державних службовців на 5,5 %, що 
створює умови для залучення молоді до державної служби та зменшує плинність 
кадрів. У порівнянні з 2004–2005 рр. (16 %) плинність кадрів зменшилась на 5 % і 
становила у 2006 році – 11%. 

Практика продовження терміну перебування на державній службі в 
більшості випадків є виправданою. Закріплена Законом необхідність погодження 
питань подальшої роботи державних службовців, які досягли граничного віку, 
зобов’язує керівників постійно тримати в полі зору питання формування 
кадрового резерву, створювати умови для своєчасної підготовки заміни 
працівникам, які виходять на пенсію. 

У цій роботі залишаються і недоліки. Не всі керівники приділяють 
достатньої уваги забезпеченню реалізації державної молодіжної політики щодо 
формування управлінської еліти, залучення до системи управління молодих 
професійно підготовлених кадрів, як передбачено Програмою підготовки та 
залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444. За таких 
умов професійно підготовлені молоді державні службовці не бачать перспектив 
просування по службі, а відсутність кар’єрного росту змушує їх залишати 
державну службу. 

Крім того, необхідність продовження терміну перебування на державній 
службі переважній більшості державних службовців керівники обґрунтовують 
неможливістю використання наявного кадрового резерву. Така позиція свідчить 
про відсутність системних підходів до роботи з особами, зарахованими до 
кадрового резерву, належної їх підготовки відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 “Про затвердження 
Положення про формування кадрового резерву для державної служби”. 

Колегія вирішує: 
1. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву та директорам 

державних архівів забезпечити: 
- проведення аналізу практики продовження терміну перебування на 

державній службі особам, які досягли граничного віку, або які, найближчим 
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часом досягають граничного віку перебування на державній службі, та підготовки 
дієвого кадрового резерву для їх розміщення; 

- підвищення дієвості кадрового резерву з метою ефективного його 
використання відповідно до вимог постанови кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2001 р. № 199 “Про затвердження Положення про формування 
кадрового резерву для державної служби”; 

- вжиття заходів, спрямованих на виконання Програми підготовки та 
залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування, створення умов для її професійного зростання, а саме 
зарахування молодих державних службовців до кадрового резерву на вищі 
посади, організація їх навчання та стажування тощо; 

- дотримання вимог Порядку погодження продовження терміну 
перебування на державній службі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 грудня 2003 р. № 2020, та наказу Головдержслужби України 
від 6 лютого 2004 р. № 25 (із внесеними змінами наказом Головдержслужби 
від 26 грудня 2006 р. № 12). 

За Голову колегії, 
В. о. Голови Державного 
комітету архівів України   К. Є. Новохатський 
За секретаря колегії    І. М. Кісіль 

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

від 25 червня 2007 р. № 100 

Згідно з умовами конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних 
робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2006 рік та на підставі 
рішення Нормативно-методичної комісії Держкомархіву від 19 червня 2007 р. 
(протокол № 6), наказую: 

1. Присудити першу премію в розмірі 300 гривень із врученням дипломів 
І ступеня заступнику директора Державного архіву Вінницької області 
Винокуровій Фаїні Аврамівні та начальнику відділу організації та координації 
архівної справи цього ж архіву Мортук Наталі Юріївні за підготовку методичних 
рекомендацій “Організація роботи щодо приймання та обліку виборчої 
документації в архівних установах Вінницької області”. 

Присудити другу премію в розмірі 250 гривень із врученням дипломів 
ІІ ступеня головному спеціалісту відділу інформації та використання документів 
Державного архіву Тернопільської області Коваль Стефанії Миколаївні за 
підготовку каталогу виставки до 61-ої річниці Перемоги над нацистською 
Німеччиною “І час не лікує пам’ять” та начальнику відділу використання 
інформації документів ЦДНТА України Малишеву Марату Артуровичу за 
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підготовку методичних рекомендацій “Організація та проведення тематичної 
документальної виставки для вузівської аудиторії”. 

Присудити третю премію в розмірі 200 гривень із врученням диплома 
ІІІ ступеня начальнику Архівного відділу Маріупольської міської ради Чістіковій 
Євгенії Єфиміїні за підготовку реєстру “Архивный отдел Мариупольского 
городского совета: Реестр описей. – Фонды советского периода и периода 
независимости Украины”. 

2. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Богуновій Н. К.) 
забезпечити виготовлення та вручення дипломів. 

3. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) 
забезпечити виділення коштів для преміювання переможців конкурсу. 

Голова Державного комітету    О. П. Гінзбург 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

У державних архівних установах України 
У Центральному державному архіві громадських об’єднань України 
12 червня в читальному залі архіву розгорнуто документальну вставку, 

присвячену 65-річчю створення Українського штабу партизанського руху 
(УШПР). 

Увазі відвідувачів було представлено маловідомі архівні документи, які 
розкривають питання організації та основні напрямки діяльності УШПР, 
висвітлюють оперативне керівництво розвитком партизанського руху і бойовими 
діями партизанів, розробку оперативних планів і методів партизанської боротьби, 
підготовка партизанських кадрів, відображають механізм забезпечення партизанів 
зброєю, боєприпасами та іншим майном.  

Репрезентовані документи розкривають структурну побудову УШПР, 
свідчать про винятково важкі умови керування партизанським рухом, коли лише 
протягом липня-серпня 1942 р. сім разів штаб змінював місце своєї дислокації. 

Загалом експоновані документи висвітлюють сторінки організації руху 
опору українського народу у Другій світовій війні. 

Директор архіву В. С. Лозицький 

У Центральному державному науково-технічному архіві України 
15 травня у рамках виставкового проекту "Архівна науково-технічна 

інформація - до учбових вузівських програм" на базі Центрального державного 
науково-технічного архіву України проведено "День архівної інформації" за 
участі викладачів та студентів Харківської національної академії міського 
господарства. 

*** 
21-23 травня на базі Астрономічного інституту та Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна відбулася міжнародна наукова 
меморіальна конференція, присвячена 110-річчю від дня народження академіка О. 
Л. Струве (1897-1963). У рамках конференції експонувалася документальна 
виставка "До історії Харківської астрономічної обсерваторії: документи 
особового фонду професора Б. П. Остащенко-Кудрявцева ЦДНТА України", 
підготовлена архівістами архіву. 

*** 
14 червня в рамках реалізації ініціативного виставкового проекту “Архівна 

НТД — до учбових вухівських програм” проводився черговий “День архівної 
інформації” за темою: “До історії будівництва харківських споруд та 
промислових об’єктів: проектно-кошторисна документація”, в якому взяли участь 
студенти та викладачі факультету економіки та підприємництва Харківської 
національної академії міського господарства. 

Заступник директора Н. В. Миргород 
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У Центральному державному  архіві-музеї літератури і мистецтва України 
18 травня відкрито до Міжнародного дня музеїв щорічне традиційне свято 

“Весна в Плютах” у відділі ЦДАМЛМ України “Літературно-мистецькі Плюти” 
(с. Плюти, Обухівський р-н, Київська обл.). 

*** 
19 травня відбулася традиційна зустріч наукових співробітників архіву-

музею та представників літературно-мистецьких кіл Києва з відомою українською 
письменницею та художницею Вірою Вовк. 
 Про її творчість говорили письменник В. Шевчук, літературознавець, 
редакто газети “Наша віра” Є. Сверстюк, мистецтвознавець Б. Горинь, директор 
видавництва “Смолоскип” О. Зінкевич, художниця З. Лісовська-Нижанківська, 
поетеса і громадський діяч А. Пашко, літературознавець М. Коцюбинська та ін.  

Директор архіву Л. В. Скрипка 

У Держархіві в Автономній Республіці Крим 
 11 квітня у архіві відкрито виставку документів “Цілитель душі і тіла (до 
130-річчя від дня народження доктора медицини В. Ф. Войно-Ясенецького 
(архієпископа Луки)”. В експозиції представлено 30 копій документів за 1946–
1996 рр., в тому числі інформація уповноваженого Ради у справах руської 
православної церкви при Раді Міністрів СРСР у Кримській області про 
взаємовідносини з архієпископом Лукою, відвідування його проповідей, 
автографи архієпископа Луки, повідомлення у газеті “Красный Крым”, про 
вручення В. Ф. Войно-Ясенецькому диплома лауреата Сталінської премії, 
фоторепортаж про перенесення у 1996 р. мощів архієпископа Луки до Свято-
Троїцького собору, публікації про життя та діяльність В. Ф. Войно-Ясенецького. 

*** 
11 травня у архіві відкрито виставку документів “Засновник 

Кримцентрархіву”, присвячену 125-річчю від дня народження академіка 
Б. Д. Грекова. В експозиції представлено документи, пов’язані з ім’ям першого 
завідуючого архівом, професора Таврійського університету Б. Д. Грекова, зокрема 
його фото, актовий запис із метричної книги Олександро-Невського собору 
м. Сімферополя про одруження в 1919 р., складені ним доповідна записка про 
створення Таврійського Центр архіву та особова анкета. Декілька документів 
висвітлюють перші кроки діяльності Кримцентрархіву щодо обстеження стану 
архівних установ і організацій, обліку та концентрації архівних фондів. 

*** 
20 травня розгорнуто виставку до 225-річчя з дня народження 

М. С. Воронцова “Реформатор Новоросії”. Репрезентовано 20 документів, що 
відображають йог діяльність на посту новоросійського генерал-губернатора. В 
експозиції представлені: формулярний список про службу М.  С. Воронцова, його 
розпорядження, листи таврійським губернаторам за 1825–1839 рр. щодо 
будівництва доріг, Айтодорського маяка, водопроводу і приміщення архіву 
губернських установ в Сімферополі, розведення виноградників та створення 
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акціонерної компанії Кримського виноробства, відкриття Керченського музею, 
збереження пам’яток історій та культури; а також описання церемоніалу 
відкриття пам’ятника М. С. Воронцову в Одесі в 1863 р. і його зображення. 

*** 
24 травня у приміщенні Сімферопольської міської ради відкрито, 

підготовлену архівним відділом Сімферопольської міської ради виставку 
документів “Місто пам’яті нашої”. Всього репрезентовано 169 документів, в тому 
числі 18 фотографій, що відображають історію Сімферополя з моменту його 
заснування до сьогодення. 

*** 
1 червня у Центральному музеї Тавриди в м. Сімферополь відбулися VIII 

Таврійські наукові читання. В них взяли участь викладачі учбових закладів, 
працівники музеїв, бібліотек, архівісти, краєзнавці Криму. У рамках програми 
читань працювали такі секції: “Історія та археологія”, “Музеї та архіви Криму”, 
“Бібліотеки Криму”, “Краєзнавство і багатонаціональна культура Криму”. 

На конференції було представлено доповіді співробітників державного 
архіву, а саме: С. О. Андросова “На сторожі історико-культурної спадщини 
Криму (до 120-річчя від дня створення Таврійської вченої архівної комісії)”, 
Т. В. Соболевської “Діяльність органів місцевого самоврядування в період 
нацистської окупації Криму (1941–1944)”, Т. А. Шарової “Державний архів в 
Автономній Республіці Крим: історія в особистостях”, М. Н. Шульженко 
“Документи Держархіву в Автономній Республіці Крим про застосування праці 
військовополонених на соляному промислі Саки-Євпаторія”. 

*** 
5 червня архівним відділом Роздольненської райдержадміністрації 

проведено семінар-нараду, в якій взяли участь секретарі сільських і селищних рад 
району, працівники служб, відповідальні за архівні підрозділи управлінь та 
відділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій 
Роздольненського району. 

У роботі наради взяла участь директор Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим Л. В. Гурбова. Вона розповіла про організацію діловодства та 
відомчого зберігання документів в органах державної влади ті місцевого 
самоврядування та в відомствах. Значу увагу було приділено роз’ясненню 
Державного стандарту ДСТУ 4163-2003 “Уніфіковано система організаційно-
розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”. 

Начальник архівного відділу Роздольненської райдержадміністрації 
Л. В. Гринь розповіла про забезпечення збереженості документів у відомствах. 
Увагу слухачів було звернуто на Закон України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних 
документів”. 
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*** 
22 червня архівним відділом Чудацької міської ради було проведено 

семінар-нараду, присвячену питанням діловодства та забезпечення збереженості 
документів. Під час семінару було роз’яснено Державний стандарт ДСТУ 4163-
2003 “Уніфіковано система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлення документів”, приділено увагу складанню номенклатур справ, 
формуванню документів у справи, організації роботи експертної комісії установи, 
порядку проведення експертизи цінності документів та оформленню її 
результатів. 

Директор архіву Л. В. Гурбова 

У Держархіві Вінницької області 
19 квітня директор держархіву області С. Д. Гальчак провів прес-

конференцію з представниками місцевих засобів масової інформації щодо 
актульних проблем архівної справи в області. Особливу увагу було приділено 
питанням вдосконалення матеріально-технічної бази архівних установ області, 
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, проблем 
кадрового забезпечення. 

*** 
20 квітня відбулася нарада-семінар з питань документування управлінської 

діяльності та роботи відомчих архівів в головнихуправліннях, управліннях та 
структкрних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціяч та міських 
радах міст обласного підпорядкування. 

*** 
У травні в рамках виконання заходів з відзначення 62-річниці Великої 

Перемоги в кіно-концертному залі “Райдуга” було розгорнуто виставку 
документів та матеріалів, підготовлену держархіво області спільно з обласним 
краєзнавчим музеєм. 

Поряд з експонатами краєзнавчого музею (зброя періоду Другої Світової 
війни, обмундирування радянських солдатів та офіцерів)на виставці було 
представлено 27 фото та ксерокопій документів часів нацистської окупації та 
повоєнної відбудови народного господарства. 

Особливістю документальної виставки було те, що на ній вперше 
експонувались документи, про керівників підпільного та партизанського руху на 
території Вінничини, зокрема характеристики на  керівника підпільної організації  
м. Вінниці Івана Бевза, на члена підпільно-партизанської групи містечка 
Вороновиця Павла Суворова, а токож список мережі підпільних організацій 
м. Вінниці; архівні джерела про вихід партизанського з’єднання під 
командуванням Якова Мельника з Хінельських лісів Сумської області на 
територію Вінницької області. 

Зпступник директора Державного 
архіву Вінницької області з питань 
науково-методичної роботи  

Ф. А. Винокурова 
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У Держархіві Волинської області 
 17 квітня у держархіві області відкрито виставку архівних документів, 
присвячену 125-річчю від дня народження В. Липинського - українського 
історика, публіциста, громадського та політичного діяча. 

 
Директор архіву В. М. Гика 

У Держархіві Дніпропетровської області 
22 травня на базі архівного відділу Дніпродзержинської міської ради 

відбулася нарада архівістівДніпропетровщини з питань вивчення досвіду 
дніпродзержинських архівістів щодо комплектування, зберігання і використання 
Національного архівного фонду. 

Директор архіву Н. В. Киструська 

У Держархіві Житомирської області 
 25 квітня у держархіві області відкрито виставку документів “До 21 річниці 
Чорнобильської трагедії”. 
 На виставці представлено документи Житомирської обласної ради про 
ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, газетні статті, які висвітлюють трагічну 
подію. Використано фотографії ліквідаторів та фотознімки з місця аварії, карти 
територій забруднення, результати медичних обстежень потерпілих. 

*** 
 7 травня вперше кспонувалася виставка документів “Періодичні видання та 
листівки на Житомирщині 1941-1945 рр.” За документами виставки можна 
відслідкувати етпи боротьби за звільнення території СРСР, в тому числі 
Житомирщини від нацистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. 
 На виставці було представлено газети окупаційного періоду, листівки, які 
розповсюджували партизани в тилу ворога, звернення нацистської влади до 
населення, колекція листів радянських громадян із неволі.   

*** 
18 травня до Дня Європи відкрито виставку документів, що свідчать про 

тісний зв’язок Волинської губернії, Житомирщини з країнами Європи. 
Зокрема, на виставці представлено документи про вінчання Оноре-де-

Бальзака з графинею Ганською, прийняття російського підданства іноземними 
громадянами, які проживали на Волині, відомості про колоністів, поселенців 
слобід Новоград-Волинського повіту, справа Людвіка Краузе, поселенця колонії 
Єленівка Володарського-Волинського повіту, актовий запис про народження 
Юліуша Зарембського, списки чехів колонії Залісся Овруцького повіту, які 
прийняли православ’я, тощо. 

Директор архіву І. О. Рафальський 
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У Держархіві Закарпатської області 
5 травня у держархіві області відкрито документально-ілюстративну 

виставку “Пам’ятаємо... 62-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні 
присвячується”. 

На висиавці представлено документи про партизанський рух на Закарпатті у 
роки Великої Вітчизняної війни: звти партизанських загонів Д. Усти, І. Прищепи,  
В. Русина, М. Перечинського, І. Мельникова та з’єднання О. Тканка. Також 
експонувалися фотодокументи, в яких відображено склад партизанських загонів, 
бойовий шлях 1-ого чехословацького корпусу під командуванням генерала Л. 
Свободи, зустрічі визволителів з жителями краю, хронологічні довідки щодо 
звільнення населених пунктів Закарпаття від угорсько-нацистських загарбників, 
розпорядження окружних народних комітетів про надання допомоги частинам 
радянської армії продуктами харчування, матеріали Надзвичайної комісії про 
розлідування злочинів та збитків, нанесених угорсько-нацистськими 
загарбниками на території Закарпатської області. 

*** 
20 червня відкрито документально-ілюстративну виставку “66-й річниці 

початку Великої Вітчизняної війни присвячується”. 
На виставці представлено документи, що характеризують соціально-

економічний стан краю напередодні війни, окупацію Закарпаття нацистсько-
гортіївською Угорщиною в 1939 р., розгортання прогресивними патріотичними 
силами краю боротьби проти фашизму.  

Директор архіву М. В. Делеган 

У Держархіві Запорізької області 
 3 травня вийшла в ефір радіопередача “Гуляйполе — батьківщина 
легендарного батька” з циклу радіопередач “Історичний календар”. 

*** 
10 травня ийшла в ефір радіопередача “Кам’янка Дніпровська — місто-сад” 

з циклу радіопередач “Історичний календар”. 
*** 

14 травня у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку 
архівних документів про голодомор 1932-1933 рр. “Розсекречена пам’ять”, 
підготовлена Службою безпеки України, Міністерством культури і туризму 
України, Українським інститутом національної  пам’яті. Виставка презентувала 
розсекречені у Службі безпеки України архівні документи радянських органів 
державної безпеки про голод 1932-1933 рр. 

На виставці також були представлені ксерокопії 18 документів з фондів 
держархіву області про застосування репресивних заходів у здійснені 
хлібозаготівель на Запоріжжі, факти голодування та смерті від недоїдання серед 
селян, зокрема дітей та ін. 

Директор архіву О. С. Тедєєв 
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У Держархіві Кіровоградської області 
7 травня у держархіві області відкрито виставку архівних документів, 

присвячену 62-ій річниці Перемоги над нацистською Німеччиною. 
На виставці представлено документи, що висвітлюють перебіг подій 1941-

1945 років на теренах Кіровоградщини та України. 
За матеріалами експозиції проведено екскурсії для учнівської та 

студентської молоді міста. 
*** 

30 травня відбулася нарада-семінар працівників діловодних та архівних 
служб вищих та середніх учбових закладів м. Кіровограда з питань роботи з 
документами у діловодстві та в архівних підрозділах, освоєння сучасних вимог до 
документування управлінської діяльності. 

*** 
26 червня  відбулася нарада-семінар працівників діловодних та архівних 

служб банківських установ м. Кіровограда з питань роботи з документами у 
діловодстві та в архівних підрозділах, освоєння сучасних вимог до 
документування управлінської діяльності. 

Директор архіву Т. В. Чвань 

У Держархіві Луганської області 
10 травня у Луганській обласній універсальній бібліотеці ім. М. Горького 

відбувся круглий стіл за тмою: “Роман Фадєєв “Молода нвардія”: сучасний 
погляд”, в якому взяли участь директор держархіву М. М. Старовойтов та 
начальник відділу інформації та використання документів Г. М. Кравченко. 

Директор архіву М. М. Старовойтов 

У Держархіві Львівської області 
14 червня експонуалися документальні матеріали держархіву області на 

міжнародній виставці “Танго смерті у Львові 1941-1944. Голокост” у Львівському 
історичному музеї.  

Директор архіву В. І. Куцинда 

У Держархіві Одеської області 
7-11 травня продовжується практика студентів 3-го курсу Одеського 

політехнічного університету. Студентами виконується: 
1) складання картотеки осіб, що перебували на території м. Одеси в 
окупаційний період (1941-1944); 
2) складання переліку предметів з особового фонду фотохудожника, члена 
Національної Спілки художників України Л. С. Сидорського.  

*** 
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16 травня проведено семінар-навчання з архівної справи у театрах м. Одеси. 
Розглянуто питання щодо складання номенклатур справ, упорядкування 
документів постійного зберігання та роботи експертних комісій 

*** 
21 травня Голова Одеської обласної державної адміністрації І. Плачков 

доручив головам районних державних адміністрацій до 1 вересня 2007 р. 
розглянути питання щодо утворення архівних відділів зі статусом юридичної 
особи з урахуванням штатної чисельності працівників райдержадміністрації. 

*** 
24 травня проведено засідання чергової колегії держархіву області. Згідно 

порядку денного розглянуто такі питання: 
1. Про забезпечення зберігання, облік, використання документів, 

упорядкування та ведення поточного діловодства в Южненському міському 
архіві. 

2. Про хід підготовки путівника “Державний архів області “Дореволюційні 
фонди”. 

3. Про забезпечення зберігання, облік, використання документів, 
упорядкування та ведення поточного діловодства в архівному відділі 
Миколаївської райдержадміністрації та районному трудовому архіві. 

4. Про стан діловодства і упорядкування документів у Головному управлінні 
екологічної безпеки облдержадміністрації. 

5. Про стан пожежної безпеки в держархіві області та в архівних установах 
області. 

*** 
25 червня розпочато роботу по наданню методичної та практичної 

допомоги в упорядкуванні документів Одеської обласної філармонії. 
*** 

27 червня був проведений семінар з районними відділами земельних 
ресурсів з питань упорядкування і передачі документів на державне зберігання та 
складання номенклатур справ новоутвореного управління та районних відділів. 

*** 
2 липня вийшов з друку перший номер інформаційного бюлетеня 

Державного архіву Одеської області “Одеські архіви”. 
Директор архіву І. І. Ніточко 

У Держархіві Полтавської області 
26 червня відбулося засідання колегії держархіву області за участю 

начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, працівників 
державного архіву області, керівників архівних підрозділів закладів охорони 
здоров’я. 

Розглянуто питання: про стан діловодства та збереженості документів в 
установах охорони здоров’я області; про стан підготовки реєстру архівних фондів 
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меморіального характеру і проведення перевірки наявності документів у 
зазначених фондах; про стан виконання законодавства про боротьбу з корупцією. 

Колегія вирішила порушити клопотання перед Полтавською 
облдержадміністрацією щодо фінансування видання реєстру архівних фондів 
меморіального характеру. 

*** 
26 червня у читальному залі держархіву області відкрито виставку 

документів та друкованих видань “Конституції України - 11 років”. 
На вітражах широко представлені фотокопії документів та матеріалів, які 

ілюструють законотворчий процес української держави від 1917 року. Матеріали 
присвячені конституційним актам УНР 1917–1920 рр., конституційному 
процесові в СРСР та УРСР, незалежної України. 

Директор архіву Г. П. Білоус 

У Держархіві Рівненської області 
21 травня в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій прочитано лекцію спеціалістам 
відділів та управлінь облдержадміністрації, вперше призначених на державну 
службу про склад та зміст документів держархіву області; з питань діловодства та 
збереженості документів. 

*** 
  25 травня відбулося засідання колегії держархіву області “Про стан 

виконання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи в 
архівних відділах Млинівської та Острозької райдержадміністрацій”. 

Директор архіву М. І. Григорук 

У Держархіві Тернопільської області 
 5 квітня у держархіві області відкрито документальну виставку “І час не 
лікує пам'ять” - про одну з найтрагічніших сторінок історії Тернопільщини: 
період німецької окупації (1941–1944), бойових дій за визволення міста та 
відбудову народного господарства і відновлення роботи органів місцевої влади у 
1944–1945 роках. 

*** 
 10 квітня у держархіві області відкрито документальні виставки “Великдень 
у філателії”, “Великдень у філателії” та “Великодні конверти та спец погашення”. 

*** 
 18 квітня держархівом області підготовлено виставку документів до 75-ої 
річниці від дня народження Г. Петрука-Попика - поета, громадського діяча, 
голови Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників 
України, члена НРУ, голови Тернопільської крайової організації НРУ, помічника 
народного депутата України. В експозиції виставки представлено фотографії 
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родини поета, світлини з політичного життя, ксерокопія посвідчення, статті-
вирізки з газет і журналів, у яких опубліковано поезії Г. Петрука-Попика, ескізи 
Ганни Ткачик до його віршів та ін. 

*** 
 15 травня підготовлено виставку документів ло 150-річчя від дня 
народження письменника, культурно-освітнього і громадського діяча Андрія 
Чайковського. 
 На виставці представлено документи, пов’язані з “бережанським періодом” 
життя і творчості письменника: рукопис статуту товариства “Бережанський  
Боян” 1893 р.; прохання про його затвердження з підписом А. Чайковського ; 
фото будинку в Бережанах, де проживала родина Чайковських. Експонуються 
також: лист про заборону Тернопільським повітовим староством книги 
А. Чайковського — Миколи про батька; дорадянські видання творів письменника; 
повідомлення про смерть А. Чайковського у часописі “Життя і знання” за 1935 рік 
та ін. 

*** 
 8 червня відкрито архівну виставку до 160-річчя від дня народження 
найвидатнішого предсьавника славного галицького роду Барвінських — педагога, 
історика, громадсько-політичного діяча Олександра Барвінського під назвою 
“Родина Барвінських”. 
 На виставці представлено документи про родину Барвінських: протокол 
засідання Тернопільського Магістрату від 02.06.1886 із  підписом 
О. Барвінського; метричні записи про народження синів Олександра Барвінського 
Богдана і Василя; історичні праці, автором яких є Богдан Барвінський - “Історії 
Русі”, “Історичні причинки. Розвітки, замітки і матеріали”; журнал успішності за 
1885 р. Першої гімназії м. Тернополя, де навчався брат Олександра Володимир 
Барвінський та ін. Родинга Барвінських зробила значний внесок у розвиток 
української освіти, науки і культури, за що у м. Тернополі на їх честь названо 
вулицю, Чортківському педучилищу присвоєно звання О. Барвінського, у рідному 
селі Шляхтинцях Тернопільського району відкрито йому постамент.  

Директор архіву Б. В. Хаварівський 

У Держархіві Харківської області 
8 травня у читальному залі держархіву області відбулася зустріч Голови 

Харківської облдержадміністрації А. Б. Авакова та його заступника — керівника 
апарату  облдержадміністрації Л. О. Лучанінової з колективом архіву. Голова 
Харківської облдержадміністрації представив працівникам держархіву 
новопризначеного директора — Людмилу Михайлівну Момот, яка останніми 
роками обіймала посаду заступника директора Державного архіву Харківської 
області. 

*** 
12 травня у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна відбулася міжнародна конференція 
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“Формування історичної пам’яті: Польща і Україна”, у якій взяли участь 
працівники держархіву області.  

Директор архіву Л. М. Момот 

У Держархіві Херсонської області 
 24 квітня відбулося засідання колегії державного архіву області. 
Розглядалися питання стану роботи архівного відділу Верхньорогачицької 
районної державної адміністрації, дотримання вимог Законів України “Про 
державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, стан виконавської дисципліни 
у державному архіві області. За результатами засідання ухвалено хвернутися до 
керівництва Верхньорогачицької райдержадміністрації щодо необхідності 
функціонування трудового архіву в районі, який зберігатиме документи з 
особового складу ліквідованих підприємств та організацій. 

Директор архіву В. Ф. Боровик 

У Держархіві Хмельницької області 
7 травня експонувалася тематично-книжкова виставка “Поділля у вогні 

війни”. До виставки було підібрано понад 30 монографій, мемуарів збірників 
документів, в яких науковці та краєзнавці мали можливість дослідити трагічні та 
героїчні сторінки життя та боротьби подолян проти нацистського окупаційного 
режиму на Хмельниччині. 

*** 
11 травня у приміщенні держархіву областівідбулося чергове засідання 

колегії. Архівісти проаналізували здобутки та напрацювання архівних установ 
області в першому кварталі 2007 р., розглянули питання про роботу архівного 
відділу Хмельницької міської ради щодо реалізації архівнрого законодавства та 
розпорядження Президента України по збереженню національних архівних 
цінностей.  

Директор архіву П. Я. Слободянюк 

У Держархіві Черкаської області 
 4 квітня за ініціативи Черкаської облдержадміністрації та Управління 
Служби безпеки України в Черкаській області та з нагоди демонстрації 
пересувної виставки документів про голодомор в Україні 1932-1933 рр. 
“Розсекречена пам'ять”, підготовленої Галузевим державним архівом Служби 
безпеки України, відбулася прес-конференція. 

*** 
 11 квітня у приміщенні краєзнавчого музею Черкаської області відкрито 
документальної виставки “Гортаючи сторiнки iсторii”, підготовленої Державним 
архiвом Черкаськоi областi та присвяченої Мiжнародному дню звільнення в'язнiв 
фашистських концтаборiв. 
 

Директор архіву Т. А. Клименко 
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У Держархіві Чернівецької області 
 12 квітня у держархіві області відбулося розширене засідання колегії, на 
якому розглядалися питання щодо підсумків роботи архівних установ 
Чернівецької області та роботу експертно-перевірної комісії держархіву області у 
І кварталі 2007 року. На колегії працівниками архівних установ піднімалися 
питання забезпечення збереженості документів в організаціях, установах, 
підприємствах Чернівецької області, які самоліквідуються, ліквідуються за 
рішенням господарського суду, або які припинили свою діяльність та не 
перебувають у стані банкрутства. Нагальним було питання щодо роз’яснення 
процедури складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері 
архівної справи та діловодства. Відповідно до рішення колегії держархіву області, 
перелік питань архівістів був наданий заступнику голови облдержадміністрації, 
куратору з питань архівної справи в Чернівецькій області. 

*** 
 25 квітня з ініціативи облдержадміністрації відбулася семінар-нарада 
працівників архівних установ Чернівецької області з представниками 
Прокуратури області, міліції, Господарського суду, відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи Чернівецької 
облдержадміністрації, Чернівецького обласного сектору з питань банкрутства, 
Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області, Пенсійного фонду. 

*** 
8 травня проведено тематичну зустріч, присвячену Дню Перемоги за 

участю учасників та очевидців Великої Вітчизняної війни — колишніх 
працівників держархіву Чернівецької області. Під час зустрічі, колишнім 
працівникам архіву було вручено подарунки та сувеніри до свята. 

В. о. Директора архіву П. П. Гріор 
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Міжнародні контакти 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Держархіву Закарпатської області 
29–30 травня у держархіві області відбулася робоча зустріч директора 

архіву з директором Інституту суспільних наук Словацької академії наук 
М. Гайдошем. 

Сторони обговорили можливості реалізації у 2007 р. “Угоди про 
співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та Інститутом 
суспільних наук Словацької академії наук”, укладеної в Ужгороді 1 грудня 
2006 року. Зазначена Угода передбачає спільне дослідження теми “Прагнення до 
інтеграції української етнічної групи в Карпатському регіоні: Народні ради після 
Другої світової війни в документах”.  

*** 
11–15 червня у держархіві області перебував директор Будапештського 

міського архіву (Угорщина)Арпад-Ласло Варга.  
У ході зустрічі обговорювалися регіональні питання Угоди про 

співробітництво між Спілкою архівістів України та Спілкою архівістів Угорщини 
у галузі архівної справи на 2005–2008 рр., підписаної 4 квітня 2005 р. у 
Будапешті. 

Л. Варга відмовився обговорювати і виконувати домовленості 2005 р. щодо 
підготовки спільного видання “Переліку фондів Державного архіву Закарпатської 
області України” (до 1945 р.) на українській, угорській та англійській або 
німецькій мовах. Натомість угорська сторона пропонує видання Анотованого 
переліку фондів держархіву області на двох мовах від найдавніших часів до 1945 
р., а згодом і далі, але лише тих фондів, що стосуються історії Угорщини та 
періоду угорського поневолення Закарпаття. У зв’язку із зазначеним держархівом 
області було запропоновано укласти рамковий цільовий Договір. 

Угорські архівісти ознайомилися із складом архівного зібрання області, 
результатами міжнародного регіонального співробітництва держархіву області у 
галузі архівної справи, пріоритетними напрямами діяльності архіву. 

Директор архіву М. В. Делеган 

Держархіву Запорізької області 
17-18 травня проводилася міжнародна конференція “ХІ Запорізькі єврейські 

читання”. Організатори: Запорізький національний університет, Запорізьке міське 
відділення товариства “Україна — Ізраїль”. На конференції з доповідями 
виступили спеціалісти держархіву області В. О. Бондар, О. Г. Величко, 
І. В. Козлова. 

Заступник директора К. Г. Острогляд 
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Держархіву Одеської області 
 9 травня держархів області спільно з Одеським історико-краєзнавчим 
музеєм та Одеським Єврейським музеєм “Шорашим” організував документальну 
виставку на тему “Єврейська Одеса”. В експозиції були представлені копії та 
оригінали 80 документів архіву. Виставку відвідали 160 учасників фестивалю 
єврейської музики “Клезмер фест” з США, Канади, Ізраїлю, Угорщини, Молдови, 
Литви, Росії. Експозиція була присвячена Міжнародному Дню Музеїв. 

*** 
 16–19 квітня заступник директора держархіву області Лілія Білоусова взяла 
участь у міжнароднoму симпозіумі Національної асоціації телебачення і 
радіомовлення (Лас Вегас, США). У роботі симпозіуму взяли участь тисячі 
представників ЗМІ та ділових кіл різних країн світу. Українська делегація була 
організована Асоціацією незалежних мовників України (голова - Т. Лебедєва) за 
посередництва Україно-американської торгівельної палати у складі 21 учасника. 
Під цас симпозіуму представлялися найновіші технології, ідеї та продукція, що 
забезпечують діяльність теле- і радіокомпаній - технічне обладнання, програмне 
забезпечення тощо. Експонувалися нові розробки у галузі накопичення та 
довготривалого зберігання інформації в архівах телерадіокомпаній. 

Директор архіву І. І. Ніточко  

Держархіву Тернопільської області 
18 квітня держархів області відвідав академік Микола Мушинка (м. Пряшів, 

Словаччина) та передав на державне зберігання документи і пам’ятні речі, 
пов’язані з життям та діяльністю українського вченого, основоположника 
національної географії, дійсного члена НТШ, академіка, професора Степана 
Рудницького, його сестри Софії та зятя Станіслава Дністрянського. 

Директор архіву Б. В. Хаварівський 


