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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Питання проведення виставки  

“Україна та Швеція: на перехрестях історії  
(XVII–XVIII століття)”  

від  2 квітня 2008 року №  295/2008 
  
 
З метою належної організації та проведення в Україні виставки історичних 

реліквій козацької доби “Україна та Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII 
століття)” п о с т а н о в л я ю:  

1. Кабінету Міністрів України забезпечити до 30 квітня 2008 року вирішення  
питань, пов'язаних із наданням державних гарантій стосовно страхування,  охорони 
та своєчасного повернення культурних цінностей, які передаються шведськими 
установами для тимчасового експонування в Україні.  

2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.  
  

 Президент України В. Ющенко  
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Про відзначення 63-ї річниці Перемоги  
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років 

від 15 квітня 2008 року № 363/2008  
 

 
З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 років, вшанування полеглих під час війни, посилення державної 
підтримки ветеранів війни та з нагоди відзначення Дня Перемоги  
п о с т а н о в л я ю:  

1. Кабінету Міністрів України:  
1) утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 63-ї річниці  

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, включивши до його   
складу представників центральних та місцевих органів виконавчої влади,  органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій ветеранів;  

2) розробити і затвердити план заходів з  підготовки та відзначення 63-ї 
річниці  Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, спрямованих на 
поліпшення умов життя ветеранів війни, посилення турботи про інвалідів війни,  
учасників бойових дій та вдів загиблих;  

3) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів з  
підготовки та відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років.  

2. Кабінету Міністрів України разом із Київською міською державною 
адміністрацією забезпечити організацію і проведення 9 травня 2008 року 
загальнодержавних святкових заходів у столиці України – місті-герої Києві.  

3. Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, 
Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту  
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству освіти і  науки 
України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Службі безпеки 
України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,  Державному 
комітету України у справах ветеранів, за участю громадських організацій ветеранів 
провести у військових частинах, навчальних закладах  відповідні заходи, 
спрямовані на виховання у дітей і молоді почуття  патріотизму, національної 
гідності, шанобливого ставлення та поваги до людей старшого покоління.  

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям:  

1) забезпечити проведення у містах та інших населених пунктах України   
урочистих заходів на честь Дня Перемоги, зокрема покладання вінків і квітів  до 
пам'ятників полеглим воїнам, зустрічей керівників місцевих органів  виконавчої 
влади та посадових осіб місцевого самоврядування з ветеранами війни;  

2) організувати відвідання посадовими особами місцевих органів виконавчої  
влади, місцевого самоврядування ветеранів війни, сімей загиблих, які перебувають 
на лікуванні у госпіталях, лікарнях або у закладах соціального захисту населення, 
сприяти проведенню благодійних акцій для збору коштів  для підтримки одиноких, 
малозабезпечених ветеранів;  

3) вжити заходів щодо:  
виявлення потреб ветеранів війни, обстеження умов їх проживання та 

своєчасного надання їм необхідної адресної допомоги за рахунок місцевих 
бюджетів, коштів підприємств і організацій та благодійних коштів; за результатами 
обстеження умов проживання ветеранів війни провести поточні та капітальні 
ремонти їх будинків та квартир, забезпечити твердим паливом і  скрапленим газом 
для побутових потреб;  
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збільшення фінансування госпіталів, відділень, палат для ветеранів війни,  
поліпшення їх матеріально-технічної бази, збільшення ліжкового фонду  госпіталів 
за рахунок відкриття міжрайонних відділень для ветеранів війни у  складі 
центральних районних лікарень, забезпечення надання кваліфікованої медичної 
допомоги ветеранам війни, особливо тим, які проживають у сільській місцевості;  

збільшення обсягу коштів для забезпечення ветеранів війни ліками за  
пільговими рецептами лікарів, поліпшення стану забезпечення їх слуховими  
апаратами, ендопротезами, штучними кришталиками, засобами корекції зору,  
зубопротезування, іншими засобами реабілітації, сприяння розширенню мережі 
ветеранських аптек, пунктів прокату технічних засобів реабілітації;  

поліпшення стану забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни  
автомобілями, телефонізації помешкань ветеранів війни, в тому числі забезпечення 
їх мобільним зв'язком;  

упорядкування братніх могил, інших військових поховань, проведення 
реставрації пам'ятників, обелісків, меморіалів на честь героїв Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років, облаштування пам'ятних місць, пов'язаних  із героїчним 
минулим Українського народу;  

проведення у бібліотеках тематичних виставок з історії Великої Вітчизняної   
війни 1941–1945 років, поповнення та демонстрації музейних експозицій,  сприяння 
виданню відповідної науково-просвітницької літератури;  

4) надавати необхідну допомогу громадським організаціям ветеранів для 
здійснення ними статутної діяльності;  

5) забезпечувати висвітлення у комунальних засобах масової інформації  
проблем ветеранів війни, а також діяльності місцевих органів виконавчої влади  та 
органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту ветеранів.  

5. Державному комітету архівів України сприяти проведенню виставок 
архівних матеріалів, пов'язаних з участю Українського народу у Великій 
Вітчизняній та Другій світовій війнах.  

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити  
широке висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 63-ї річниці  Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, організувати тематичні радіо- та 
телепередачі, показ документальних та художніх фільмів, виступи  учасників 
бойових дій та представників ветеранської громадськості.  

  
 Президент України В. Ющенко  
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Про присвоєння рангу державного службовця  

від 30 травня 2008 року № 489/2008 
 
 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про державну  службу” (3723-12)  
п о с т а н о в л я ю:  
Присвоїти третій ранг державного службовця  

УДОДУ Олександру Андрійовичу – Голові Державного комітету архівів 
України. 

       Президент України В. Ющенко  
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Про відзначення державними нагородами України 
від 26 червня 2008 р. № 584/2008 

 
За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української 

державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
Конституції України постановляю :  

 
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня  
ШПАКА Анатолія Петровича – першого віце-президента – головного ученого 

секретаря Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Київ  
 
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня  
ОСЕТИНСЬКОГО Анатолія Йосиповича – заступника голови Вищого 

господарського суду України  
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича – Голову Вищого адміністративного 

суду України  
 
Нагородити орденом “За заслуги” І ступеня  
АНУФРІЄВА Володимира Олександровича – голову правління акціонерного 

товариства “Міжнародний аеропорт «Сімферополь»”, Автономна Республіка Крим 
ДУБИНУ Олега Вікторовича – голову правління Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України», м.Київ  
ЛИТВАКА Олега Михайловича – Керівника Головної служби Секретаріату 

Президента України  
КАРМІНСЬКОГО Анатоля Маркевича – начальника спеціалізованої 

державної організації «Київська міська служба Української інвестиційної 
експертизи» 

ОСАДЧОГО Олега Володимировича – Керченського міського голову, 
Автономна Республіка Крим  

СИРОТУ Михайла Дмитровича – народного депутата України  
 
Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня  
АНДРУЩЕНКА Віктора Петровича – ректора Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ  
БОНДАРЧУКА Андрія Івановича – громадського діяча, народного депутата 

України І скликання, м.Луцьк, Волинська область  
БУРЯКА Василя Даниловича – заступника голови правління акціонерного 

товариства «Державний ощадний банк України», м.Київ 
ГАСЮКА Осипа Амброзовича – голову сільськогосподарського підприємства 

агрофірми «Горинь», Лановецький район, Тернопільська область 
ГРИЦЕНКА Анатолія Павловича – Голову Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим  
ЖУНЬКА Леоніда Михайловича – Постійного Представника Президента 

України в Автономній Республіці Крим  
КОСТИЦЬКОГО Михайла Васильовича – народного депутата України II 

скликання, суддю Конституційного Суду України у 1996 – 2005 роках  
МАРТІНА Гаррі Гаральдовича – виконавчого директора Київського 

регіонального відділення Асоціації міст України  
ПИРОЖКОВА Сергія Івановича – Надзвичайного і Повноважного Посла 

України в Республіці Молдова  
САГАНЮКА Петра Даниловича – Володимир-Волинського міського голову, 

Волинська область 
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САЛІТУ В'ячеслава Антоновича – Антрацитівського міського голову, 
Луганська область 

ФІЛІПЧУКА Георгія Георгійовича – Міністра охорони навколишнього 
природного середовища України 

ХОМЕНКА Володимира Миколайовича – голову Чернігівської обласної 
державної адміністрації 

ШАПОВАЛА Петра Дмитровича – депутата Чернігівської обласної ради, 
голову постійної комісії з питань міжрегіонального і транскордонного 
співробітництва  

ШЕВЧЕНКА Анатолія Івановича – ректора Донецького державного інституту 
штучного інтелекту  

ШМАЛЬЦА Олександра Івановича – Свердловського міського голову, 
Луганська область  

 
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня  
АНДРІЄНКА Юрія Георгійовича – заступника керівника апарату – начальника 

відділу Миколаївської обласної державної адміністрації  
БОЛЮБАША Ярослава Яковича – директора департаменту Міністерства 

освіти і науки України 
БОНДАРЕНКА Віктора Дмитровича – вченого секретаря Вищої атестаційної 

комісії України, м.Київ  
БОНДАРЯ Віктора Васильовича – голову Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації  
БРАЙКА Сергія Борисовича – Ялтинського міського голову, Автономна 

Республіка Крим  
ВАСЮНИКА Івана Васильовича – Віце-прем'єр-міністра України 
ВІЛКУЛА Олександра Юрійовича – почесного президента акціонерного 

товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», народного депутата 
України V скликання, Дніпропетровська область  

ВІННИКА Олексія Івановича – голову Каховської районної державної 
адміністрації, Херсонська область  

ВОЗНЮКА Миколу Стаховича – начальника відділу головного управління 
Генеральної прокуратури України  

ГІЛКО Валентину Іванівну – начальника управління Одеської обласної 
державної адміністрації  

ГОЛЬДЕНБЕРГА Михайла Давидовича – голову правління Миколаївського 
товариства єврейської культури  

ГОРОБЧЕНКА Миколу Івановича – Таращанського міського голову, Київська 
область  

ГРОЙСМАНА Володимира Борисовича – Вінницького міського голову  
КАЛИТУ Василя Григоровича – голову Конотопської районної державної 

адміністрації, Сумська область  
КМІТЯ Миколу Івановича – тимчасово виконуючого обов'язки голови 

Львівської обласної державної адміністрації  
КОВАЛЕНКА Володимира Миколайовича – голову Автозаводської районної 

ради міста Кременчука, Полтавська область  
ЛАКАТОША Йосипа Людвиковича – менеджера приватного сільського-

сподарського підприємства «Ласточка», Ужгородський район, Закарпатська область  
ЛИКОВА Олександра Івановича – начальника управління Секретаріату 

Кабінету Міністрів України  
ЛІЩУКА Гната Васильовича – члена Кіровоградського обласного товариства 

політичних в'язнів і репресованих  
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ЛОГВИНЕНКА Володимира Івановича – голову Донецької обласної 
державної адміністрації  

МАКАРЕНКА Костянтина Володимировича – президента Сумської торгово-
промислової палати 

МАТЧУКА Віктора Йосиповича – голову Рівненської обласної державної 
адміністрації  

НЕЧИПОРЕНКА Юрія Аркадійовича – голову апеляційного суду Київської 
області  

ОКІСА Олександра Ярославовича – Голову Національної служби 
посередництва і примирення  

ПАВЛЕНКА Юрія Олексійовича – Міністра України у справах сім'ї, молоді та 
спорту  

ПАНЕВІНА Віктора Олександровича – суддю Верховного Суду України  
ПАРФАНА Тараса Дмитровича – заступника голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації  
ПЛАЧИНДУ Сергія Петровича – письменника, м.Київ 
ПОГОРЄЛОГО Сергія Степановича – голову Старобільської районної 

державної адміністрації, Луганська область 
ПРОКОПЧУКА Олександра Анатолійовича – заступника голови – керівника 

апарату Вінницької обласної державної адміністрації 
ПУСТОВІТА Тараса Олександровича – Острозького міського голову, 

Рівненська область 
ПШЕНІЧНОГО Віктора Вікторовича – голову Томаківської районної 

державної адміністрації, Дніпропетровська область  
РЕБЛЯНА Михайла Івановича – голову Воловецької районної державної 

адміністрації, Закарпатська область  
РЕВЕНКА Анатолія Дмитровича – депутата Кіровоградської обласної ради  
РЕПУХОВА Бориса Володимировича – голову Амвросіївської районної ради, 

Донецька область  
РОГУЛЮ Івана Олександровича – голову Золочівської районної державної 

адміністрації, Харківська область 
РЯБКОВА Олександра Павловича – заступника голови правління 

акціонерного банку «Київська Русь», м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим 
САВЧУКА Володимира Софроновича – проректора Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана  
СТАНКА Петра Івановича – голову Іршавської районної ради, Закарпатська 

область  
ТИХОМИРА Віктора Петровича – директора Канівського училища культури і 

мистецтв, Черкаська область  
ТОМЧУКА Валерія Івановича – голову Тиврівської районної державної 

адміністрації, Вінницька область  
ФРІДРІКА Віктора Федоровича – голову Долинської районної громадської 

організації інвалідів «Товариш», Кіровоградська область 
ХОХЛОВА Максима Михайловича – голову Іршавської районної державної 

адміністрації, Закарпатська область  
ХРОЛЕНКА Василя Дмитровича – голову Корюківської районної ради, 

Чернігівська область  
ХУСНУТДІНОВА Канафія Місбахетдіновича – президента Всеукраїнського 

татарського культурного центру «Туган тел.» («Рідна мова»), м.Київ  
ЧИКОЛАЯ Миколу Костянтиновича – Коростишівського міського голову, 

Житомирська область 
ШАПОШНІКА В'ячеслава Івановича – голову Сумської обласної ради  
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Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня  
БЄЛОВУ Людмилу Олександрівну – заступника голови Харківської обласної 

державної адміністрації  
 
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня  
АРУТЮНОВУ Беллу Олександрівну – члена правління товариства «Україна-

Вірменія», м.Київ  
БАБІЧ Аллу Олексіївну – начальника управління апарату Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
БЄЛІКОВУ Ольгу Володимирівну – завідувача відділу управління 

секретаріату Центральної виборчої комісії  
БІЛИК Галину Іванівну – голову Київської міської територіальної виборчої 

комісії  
БУШУ Раїсу Миколаївну – начальника відділу Талалаївської районної 

державної адміністрації, Чернігівська область  
ГЕРАСИМЕНКО Мар'яну Володимирівну – голову Смілянської районної ради, 

Черкаська область  
ГЕРАСЮТУ Тетяну Іванівну – заступника Дніпродзержинського міського 

голови, Дніпропетровська область  
ГРИШКО Людмилу Сергіївну – начальника управління Державного комітету 

України у справах національностей та релігій  
ҐУДЗИК Олександру Іванівну – заступника керуючого справами виконавчого 

апарату Городенківської районної ради, Івано-Франківська область  
ГУЛОВУ Любов Федосіївну – зберігача фондів Музею образотворчого 

мистецтва імені І.В.Задорожного відділу культури і туризму Ржищівської міської 
ради, Київська область  

ГУМЕНЮК Галину Дмитрівну – завідувача сектору апарату Одеської 
обласної державної адміністрації  

ДОРОШЕНКО Ніну Петрівну – Садівського сільського голову, Харківська 
область  

ДОЦЕНКО Юлію Юріївну – заступника Керівника Головної служби –
керівника департаменту Секретаріату Президента України  

КАЧАН Світлану Гаврилівну – начальника управління прокуратури 
Луганської області  

КАЧАНЕНКО Тетяну Петрівну – голову Хорольської районної державної 
адміністрації, Полтавська область  

КУЗНЕЦОВУ Тетяну Олексіївну – завідувача Свердловського краєзнавчого 
музею – відділу Луганського обласного краєзнавчого музею  

ОЛЯНИЧ Ольгу Василівну – Шевченківського сільського голову, 
Миколаївська область  

ОТВЕРЧЕНКО Людмилу Петрівну – начальника відділу ведення Державного 
реєстру виборців Новоград-Волинської районної державної адміністрації, 
Житомирська область  

ПАВЛОВУ Людмилу Миколаївну – президента Української нотаріальної 
палати, м.Київ  

ПУШКО-ЦИБУЛЯК Єлизавету Михайлівну – начальника головного 
управління Чернівецької обласної державної адміністрації  

РОМАНИШИНУ Ольгу Петрівну – Корнинського сільського голову, 
Рівненська область  

ТАРАСОВУ Ларису Борисівну – завідувача сектора Запорізької обласної 
державної адміністрації  
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ТЕРЕЩУК Наталію Михайлівну – заступника директора, головного зберігана 
фондів Державного архіву міста Севастополя  

ШИЛО Аллу Федорівну – старшого референта управління Секретаріату 
Кабінету Міністрів України  

 
Нагородити орденом Данила Галицького  
БІЛОВОЛА Олексія Володимировича – голову Роменської районної ради, 

Сумська область  
ДАРМОГРАЯ Олексія Івановича – першого заступника голови Броварської 

районної державної адміністрації, Київська область  
ДЕМЧУКА Володимира Миколайовича – голову Луцької районної державної 

адміністрації, Волинська область  
ЗАХЛІБНЯКА Олександра Петровича – Бабинського сільського голову, 

Чернівецька область  
КАПУСТУ Тараса Ярославовича – голову Чортківської районної державної 

адміністрації, Тернопільська область  
КОМАХУ Віктора Анатолійовича – Хмельовського сільського голову, 

Кіровоградська область 
КРУПКА Петра Миколайовича – Міністра Кабінету Міністрів України 
ЛУКАНЮКА Володимира Петровича – голову Путильської районної 

державної адміністрації, Чернівецька область 
МАКСИМ'ЯКА Віталія Євгеновича – заступника голови – керівника апарату 

Волинської обласної державної адміністрації 
МОЦНОГО Василя Кузьмовича – голову Кіровоградської обласної державної 

адміністрації  
ОЛІЙНИКА Ігоря Мирославовича – голову Івано-Франківської обласної ради  
ПАВЛОВА Володимира Петровича – заступника голови – керівника апарату 

Фрунзівської районної державної адміністрації, Одеська область 
ПАНЬКА Василя Федоровича – голову Старобешівської районної державної 

адміністрації, Донецька область  
ПАСКУ Олега Володимировича – голову Перемишлянської районної 

державної адміністрації, Львівська область  
РУХЕРА Петра Віталійовича – голову Сарненської районною державної 

адміністрації, Рівненська область  
СИНИЦЬКОГО Станіслава Миколайовича – заступника голови Житомирської 

обласної державної адміністрації  
СТИЧИНСЬКОГО Броніслава Станіславовича – заступника голови – керів-

ника апарату Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
ТЕДЄЄВА Олександра Сергійовича – директора Державного архіву 

Запорізької області  
 
Нагородити медаллю «За працю і звитягу»  
БОРИСОВУ Людмилу Францівну – Летичівського селищного голову, 

Хмельницька область  
БОРОВИКА Олександра Михайловича – голову Всеукраїнської організації 

«Конгрес українців Холмщини і Підляшшя», м.Рівне  
ЗАЙЧЕНКО Нелю Валентинівну – заступника завідувача відділу – завідувача 

сектора Апарату Ради національної безпеки і оборони України  
КОВАЛЕНКО Олену Олексіївну – помічника члена Центральної виборчої 

комісії 
КУШТЕНКО Інну Костянтинівну – начальника управління Колегії Рахункової 

палати України  



 16 

МАЛИКА Леоніда Гнатовича – сільського голову с.Малий Маяк, Автономна 
Республіка Крим  

МИХАЙЛЕНКА Олександра Романовича – завідувача кафедри Інституту 
підготовки кадрів Академії прокуратури України, м.Київ  

ПОВАРЕНКОВУ Тетяну Вікторівну – головного консультанта департаменту 
Апарату Ради національної безпеки і оборони України  

СЕМЧУКА Богдана Мироновича – Бродівського міського голову, Львівська 
область  

СИКУНДУ Ольгу Василівну – державного експерта департаменту Апарату 
Ради національної безпеки і оборони України  

СОМА Володимира Михайловича – головного консультанта управління 
секретаріату Центральної виборчої комісії  

ЧУПРІНУ Любов Павлівну – прокурора відділу прокуратури Донецької 
області  

ШВАЙКОВСЬКОГО Миколу Селівестровича – Брилівського селищного 
голову, Херсонська область  

ЯЦЮКА В'ячеслава Вікторовича – радника Посольства України у Великій 
Британії  

 
Присвоїти почесні звання:  
 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ»  
БАБЕНКУ Дмитру Васильовичу – голові Вінницької обласної організації 

профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів  
БОЯРИНУ Петру Іллічу – директорові державного виробничого підприємства 

«Будремкомплект» НАН України, м.Київ 
ГРИЩЕНКУ Володимиру Федосійовичу – першому заступникові Запорізького 

міського голови  
ЛЕШКУ Дмитру Васильовичу – начальникові філії дочірнього підприємства 

«Івано-Франківський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна 
компанія «Автомобільні дороги України»  

МОРОЗУ Василю Гавриловичу – генеральному директорові товариства 
будівельної фірми «Чернівціжитлобуд»  

РОТОВУ Олександру Сергійовичу – президентові Інвестиційно-будівельної 
групи компаній «ГЕРЦ», м.Донецьк  

 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»  
ВЕЛИЧКУ Олегу Миколайовичу – директорові Науково-виробничого 

інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин 
державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, м.Київ 

ДРОБНОХОДУ Миколі Івановичу – заступникові директора Науково-
дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, доктору 
геолого-мінералогічних наук, професору, м.Київ  

ЄРМОЛАЄВУ Віктору Миколайовичу – директорові Інституту підвищення 
кваліфікації юридичних кадрів Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого, доктору юридичних наук, професору, м.Харків 

ІВАНЧЕНКУ Вячеславу Йосиповичу – заступникові директора Національного 
інституту винограду і вина «Магарач», доктору сільськогосподарських наук, 
професору, м.Ялта, Автономна Республіка Крим  

КОМІСАРЕНКУ Сергію Васильовичу – академікові-секретарю Відділення 
біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директору Інституту 
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біохімії імені р.В.Палладіна НАН України, доктору біологічних наук, професору, 
академіку НАН України, м. Київ  

МАТЯШ Ірині Борисівні – директорові Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства, доктору історичних наук, м.Київ  

МОРОЗУ Олександру Івановичу – завідувачеві кафедри Національного 
університету «Львівська політехніка», доктору технічних наук, професору 

ПАТЕРУ Івану Григоровичу – завідувачеві відділу Інституту українознавства 
імені І.Крип'якевича НАН України, доктору історичних наук, м.Львів 

ПИСЬМЕННОМУ Євгену Миколайовичу – деканові, завідувачеві кафедри 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут», доктору технічних наук, професору  

 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»  
ГРЕСЮ Володимиру Анатолійовичу – голові Черкаської обласної ради  
КАПІНУСУ Євгенію Валерійовичу – заступникові Керівника Головної служби 

– керівнику департаменту Секретаріату Президента України 
КВОЧАК Вірі Миколаївні – начальникові головного управління з питань 

євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації  

КОСЯНЧУК Наталії Олександрівні – начальникові управління Державного 
управління справами  

МАШОШИНУ Віктору Олександровичу – начальникові головного управління 
Донецької обласної державної адміністрації  

ПІНСЬКОМУ Олександру Івановичу – начальникові Управління 
зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва Секретаріату 
Кабінету Міністрів України  

ПРАВУ Юрію Григоровичу – голові Чугуївської районної державної 
адміністрації, Харківська область  

РЕЗНІКОВІЙ Ользі Олександрівні – керівникові управління департаменту 
Апарату Ради національної безпеки і оборони України  

СІДЛЯРУ Ігорю Анатолійовичу – начальникові головного управління 
Чернівецької обласної державної адміністрації  

СІРОМУ Михайлу Валентиновичу – директорові комунального комерційного 
унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло-інвест» головного 
управління Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

ФЛІССАКУ Андрію Антоновичу – першому заступникові голови 
Тернопільської обласної державної адміністрації  

 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ»  
ПЛАКІДІ Віктору Тарасовичу – Голові Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим  
 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»  

ВЕРБИЦЬКІЙ Марті Олександрівні – лікареві відділу Інституту хірургії та 
трансплантології імені О.О.Шалікова Академії медичних наук України, м.Київ  

ГАЛУШІ Тетяні Євгеніївні – лікареві-терапевту дільничному державного 
закладу «Клінічна поліклініка № 1», м.Київ  

УКРАЇНСЬКІЙ Таїсії Леонідівні – завідувачеві відділення поліклініки 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», м.Київ  
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«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»  
ГРИЦЕНКУ Андрію Андрійовичу – завідувачеві кафедри Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна  
ІЩЕНКУ Миколі Павловичу – завідувачеві кафедри Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 
ЛИСЕНКО Наталії Іванівні – директорові коледжу Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, м.Луганськ  
ПРОТАСОВІЙ Наталії Георгіївні – завідувачеві кафедри Національної 

академії державного управління при Президентові України, м.Київ 
СВЕРЕДІ Богдану Антоновичу – директорові Луцького навчально-виховного 

комплексу «Гімназія № 14», Волинська область 
ТРОФИМОВИЧУ Володимиру Васильовичу – завідувачеві кафедри 

Національного університету «Острозька академія», Рівненська область  
 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»  
ІВАЩЕНКУ Михайлу Васильовичу – Батуринському селищному голові, 

Чернігівська область  
 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»  
ГОРНИКУ Володимиру Гнатовичу – директорові департаменту Міністерства 

промислової політики України  
КАСЬЯНЕНКУ Михайлу Івановичу – директорові акціонерного товариства 

«Володарка», м.Вінниця  
МЕЛЬНИКУ Михайлу Дмитровичу – першому заступникові голови правління 

акціонерного товариства «Уманьгаз», Черкаська область 
ПРИСЯЖНОМУ Віктору Михайловичу – генеральному директорові 

Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства, Одеська 
область  

 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»  
СИМОНЕНКУ Сергію Валентиновичу – начальникові державної установи 

«Держгідрографія» , м.Київ  
 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ»  
АРТЮШЕНКУ Валерію Васильовичу – голові Білозерської районної 

державної адміністрації, Херсонська область  
БАБЕНКУ Івану Костянтиновичу – голові правління сільськогосподарського 

акціонерного товариства «Вільшана», Недригайлівський район, Сумська область 
ГАДЗУ Петру Івановичу – генеральному директорові товариства 

«Бучачагрохлібпром», Тернопільська область  
КАРАСЬОВУ Юрію Івановичу – начальникові відділу Новосанжарського 

міжрайонного управління водного господарства, Полтавська область  
 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ»  
ПІДСКОЦЬКІЙ Надії Костянтинівні – начальникові управління Кам'янець-

Подільської міської ради, Хмельницька область  
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«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»  

БОДНИКУ Анатолію Миколайовичу – начальникові головного управління 
Полтавської обласної державної адміністрації  

ГАНКРІЛІДЗЕ Юрію Таріеловичу – начальникові головного управління 
Житомирської обласної державної адміністрації  

 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»  

БАСЕНКО Людмилі Геннадіївні – начальникові управління Вищого 
адміністративного суду України  

БОГДАНУ Йосипу Гнатовичу – доцентові кафедри Львівського національного 
університету імені Івана Франка  

ГОРОДОВЕНКУ Віктору Валентиновичу – голові апеляційного суду 
Запорізької області  

ГУБЕНКО Надії Михайлівні – судді Київського апеляційного господарського 
суду 

ДЕМЧЕНКУ Вадиму Костянтиновичу – начальникові відділу Вищого 
адміністративного суду України  

КОБИЛЯНСЬКОМУ Миколі Генріховичу – судді Вищого адміністративного 
суду України  

КОРЯКУ Василю Васильовичу – Лубенському міському голові, Полтавська 
область  

КРИВЧИКОВУ Олексію Сергійовичу – заступникові начальника головного 
управління Генеральної прокуратури України  

МАЦЬКЕВИЧУ Миколі Михайловичу – завідувачеві кафедри 
Західноукраїнського економіко-правничого університету, Івано-Франківська область 

МИХАЙЛУ Івану Петровичу – голові Мукачівської районної ради, 
Закарпатська область 

МИХЕЄНКУ Ростиславу Михайловичу – Керівникові Служби Секретаріату 
Президента України 

ОЛУЙКУ Віталію Миколайовичу – ректорові Хмельницького університету 
управління та права, народному депутатові України IV скликання  

РИШЕЛЮКУ Андрію Миколайовичу – заступникові керівника Головного 
науково-експертного управління апарату Верховної Ради України 

САТУРІНУ Василю Максимовичу – відповідальному секретареві Комісії у 
справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років при 
Верховній Раді України.  
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 
Про підготовку та відзначення 300-річчя подій,  

пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана  
Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу  

від 2 квітня 2008 р. № 567-р  
 

 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 300-річчя  

подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та 
укладенням українсько-шведського союзу, у складі згідно з додатком.  

Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни до 
його складу.  

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 300-річчя подій,  
пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням 
українсько-шведського союзу, на період до 2009 року, що додається.  

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Національній академії наук, Полтавській, Чернігівській та Запорізькій  облдерж-
адміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим  розпорядженням плану 
заходів у межах коштів, передбачених у державному і  місцевих бюджетах за 
відповідними  

програмами, та інших джерел.  
  

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
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Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 2 квітня 2008 р. № 567-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та відзначення  

300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом  
гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу  

  
 
ВАСЮНИК     – Віце-прем'єр-міністр України, 
Іван Васильович     голова Оргкомітету  
 
ВОВКУН    – Міністр культури і туризму, 
Василь Володимирович  заступник голови Оргкомітету  
 
АСАДЧЕВ    – голова Полтавської 
Валерій Михайлович   облдержадміністрації  
 
БИСТРУШКІН   – керівник Головної служби 
Олександр Павлович   гуманітарної політики та з  
      питань збереження національного  
      культурного надбання  
      Секретаріату Президента України  
      (за згодою)  
 
ВЕРСТЮК    – заступник Голови Українського 
Владислав Федорович  інституту національної пам'яті  
 
ГРЕБЕЛЬНИК    – перший заступник Міністра освіти 
Олександр Петрович    і науки  
 
ДІР     – керівник Головної служби 
Ігор Юрійович    зовнішньої політики Секретаріату  
      Президента України (за згодою)  
 
ЄФІМЕНКО    – заступник Міністра юстиції 
Леонід Васильович  
 
КОСТЕНКО    – заступник Міністра закордонних 
Юрій Васильович   справ  
 
КРЮЧКОВА    – заступник Міністра економіки 
Ірина Володимирівна  
 
МАТВІЙЧУК    – заступник Міністра фінансів 
Володимир Макарович  
 
НАБРУСКО    – президент Національної 
Віктор Іванович   радіокомпанії  
 
НОВОХАТСЬКИЙ   – заступник Голови Держкомархіву 
Костянтин Євгенович  
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ПРИХОДЬКО     – заступник голови – керівник 
Володимир Валентинович  апарату Чернігівської  
      облдержадміністрації  
 
РУДИК     – заступник голови Київської 
Сергій Ярославович   міської держадміністрації  
 
СМОЛІЙ    – директор Інституту історії 
Валерій Андрійович   України Національної академії  
      наук  
 
СУПРУНЕНКО   – провідний науковий співробітник 
Олександр Борисович   центру охорони та досліджень  
      пам'яток археології управління  
      культури Полтавської  
      облдержадміністрації  
 
ФРОЛОВ    – заступник голови Запорізької 
Микола Олександрович  облдержадміністрації  
 
ЯВОРІВСЬКИЙ   – голова Комітету Верховної Ради 
Володимир Олександрович  України з питань культури і  
       духовності (за згодою)  
 
ЯНОВИЧ    – директор Державного історико- 
Олександр Васильович  культурного заповідника "Поле  
      Полтавської битви"  
  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 2 квітня 2008 р. № 567-р  
 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення 300-річчя  

подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом  
гетьмана України Івана Мазепи та укладенням  

українсько-шведського союзу  
  
1. Забезпечити проведення:  
у військових частинах, вищих військових та цивільних навчальних закладах, 

установах Збройних Сил тематичних занять.  
Міноборони, МКТ, МОН.  

2008–2009 роки;  
 
Міжнародної наукової конференції "Полтавська битва 1709 року в історичній 

долі України, Росії, Швеції та інших держав".  
 

МОН, МКТ, МЗС, Національна академія  
наук, Полтавська облдержадміністрація.  

I квартал 2009 року;  
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Тематичних виставок у будинках культури, бібліотеках, музеях Міноборони, 
інших центральних органів виконавчої влади.  

Міноборони, МКТ, МОН, Національна  
академія наук.  

2008–2009 роки.  
 

2. Сприяти підготовці циклу радіо- та телепередач, пов'язаних з відзначенням 
300-річчя Полтавської  битви, вшануванням пам'яті гетьмана Івана Мазепи та 
укладенням українсько-шведського союзу; створити науково-популярний фільм.  

Держкомтелерадіо, МКТ, Міноборони,  
Національна академія наук.  

2009 рік.  
 
3. Організувати проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах   

Державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви", 
забезпечити упорядження його території.  

Полтавська облдержадміністрація, МКТ.  
2008–2009 роки.  

 
4. Опрацювати питання щодо встановлення пам'ятників Івану Мазепі та 

Карлу  XII, меморіальної арки "Примирення" з нагоди 300-річчя Полтавської битви.  
Київська міська та обласні  

держадміністрації, Мінрегіонбуд, МКТ.  
2008–2009 роки.  

 
5. Забезпечити створення у складі Державного історико-культурного 

заповідника "Поле Полтавської битви "Музею українського козацтва.  
Полтавська облдержадміністрація, МКТ.  

II квартал 2008 року.  
 
6. Провести  у  Полтавській  області  роботи  з   реставрації редутів   часів   

Полтавської   битви, спорудження  обелісків  з упорядженням  прилеглої  території,  
майданчиків для розміщення наметових  містечок  туристів та об'єктів громадського 
харчування, торгівлі, побутового, медичного і санітарно-гігієнічного обслу-
говування.  

Полтавська облдержадміністрація.  
IV квартал 2008 року.  

 
7. Забезпечити організацію та проведення міжнародних історичних і 

образотворчих виставок з історії подій Північної війни та Полтавської битви.  
МКТ, МОН, МЗС, Національна спілка  

художників, Полтавська  
облдержадміністрація.  

II квартал 2008 року.  
 
8. Організувати під час державного візиту Короля Швеції до України 

експонування копій документів стосовно 300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-
політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського 
союзу, у залі козацької слави Державного історико-культурного  заповідника "Поле  
Полтавської битви".  

МКТ, Держкомархів,  
Полтавська облдержадміністрація.  
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II квартал 2008 року.  
 

9. Виготовити пам'ятну монету "300 років Полтавської битви" та серію 
поштових марок.  

Національний банк (за згодою),  
Мінтрансзв'язку.  

II квартал 2009 року.  
 

10. Організувати пошук документів, що стосуються історії укладення 
українсько-шведського союзу та Полтавської  битви, в архівних установах Росії та 
Швеції.  

МЗС, Держкомархів, Центральний  
державний історичний архів,  

МКТ, Національна академія наук.  
II квартал 2008 року.  

 
11. Опрацювати питання щодо можливості увічнення у Швеції пам'яті 

гетьмана  Івана Мазепи і його соратників та подання пропозицій до Посольства 
Королівства Швеція в Україні.  

МЗС, МКТ.  
2009 рік.  

 
12. Забезпечити проведення ремонту, реставрації та музеєфікації палацового    

комплексу Кирила Розумовського, упорядження території цитаделі, зокрема з 
укріпленням фундаменту Меморіального Хреста, завершення реставраційних   
робіт у Воскресенській церкві та облаштування об'єктів соціальної, інженерно-
транспортної інфраструктури в смт. Батурині Бахмацького району Чернігівської 
області.  

Чернігівська облдержадміністрація,  
МКТ, Мінрегіонбуд.  

2008–2009 роки.  
 

13. Забезпечити розроблення проекту упорядження території парку      
"Кочубеївський" та реставрації Покровської церковнопарафіяльної школи в смт . 
Батурині для створення  в  її приміщенні Музею Петра Прокоповича.  

Чернігівська облдержадміністрація,  
МКТ.  

2008–2009 роки.  
 

4. Організувати та провести у смт. Батурині заходи з нагоди 300-річчя    
Батуринської трагедії. Продовжити археологічні дослідження з історії  гетьман-
ського Батурина. Підготувати та видати рекламно-інформаційну продукцію.  

Чернігівська облдержадміністрація,  
МКТ, Національна академія наук.  

IV квартал 2008 року.  
 
15. Забезпечити встановлення у Нікопольському районі Дніпропетровської  

області пам'ятного знака козакам Запорізької Січі, що загинули у Полтавській битві.  
Дніпропетровська облдержадміністрація.  

2009 рік.  
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16. Організувати проведення у м. Чернігові та смт. Батурині Міжнародної  

науково-практичної конференції з нагоди 300-річчя Батуринської трагедії.  
Чернігівська облдержадміністрація,  
МОН, Національна академія наук.  

IV квартал 2008 року.  
 
17. Підготувати та видати збірник документів і матеріалів "Батурин: сторінки 

історії".  
Чернігівська облдержадміністрація,  

Держкомтелерадіо, МОН, Держкомархів,  
Національна академія наук.  

IV квартал 2008 року.  
 
18. Організувати та провести:  
в закладах освіти і культури науково-практичні заняття з висвітлення  

державотворчої, політичної та військової діяльності гетьмана Івана Мазепи і його 
соратників.  

МОН, МКТ, Полтавська, Запорізька та  
Чернігівська облдержадміністрації.  

2009 рік;  
 
у смт. Батурині тематичне засідання ради Національної спілки майстрів 

народного мистецтва.  
Чернігівська облдержадміністрація,  

Національна спілка майстрів  
народного мистецтва (за згодою).  

V квартал 2008 року.  
 

19. Організувати висвітлення подій історичної доби гетьмана Івана Мазепи,  
зокрема з використанням матеріалів Музею історії запорізького козацтва  
Національного заповідника "Хортиця", та створити постійно діючу виставку  "300  
років  від  зруйнування Чортомлинської Січі".  

Запорізька облдержадміністрація, МКТ,  
Національна академія наук.  

2008–2009 роки.  
 
20. Забезпечити проведення:  
науково-практичної конференції,  присвяченої діяльності Івана Мазепи, в  

м. Коломаку Харківської області.  
Харківська облдержадміністрація, МОН,  

Національна академія наук.  
II квартал 2008 року;  

 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з відзначення 300-

річчя  подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та 
укладенням українсько-шведського союзу.  

МОН, Національна академія наук.  
IV квартал 2008 року;  

 
в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі, обласних центрах   

міжнародних наукових форумів, присвячених геополітичним проблемам, що  
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виникали на території сучасної Центрально-Східної Європи у другій  половині 
XVII – початку XVIII століття, у контексті воєнно-політичних змагань за 
утвердження суверенної української держави.  

МОН, Національна академія наук, Рада  
міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
2008–2009 роки.  
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Про звільнення Гінзбург О.П.  
з посади Голови Державного комітету архівів України  

від 10 квітня 2008 р. № 593-р  
 
 
Звільнити Гінзбург Ольгу Петрівну з посади Голови Державного комітету 

архівів України.  
  
 

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко 
 
 

 
 
 

Про призначення Удода О. А.  
Головою Державного комітету архівів України  

від 10 квітня 2008 р. № 594-р  
 
 
Призначити Удода Олександра Андрійовича Головою Державного комітету 

архівів України.  
  
 

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко  
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Про заходи щодо підготовки 
та відзначення 63-ї річниці Перемоги  

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років  
від 23 квітня 2008 р. № 664-р 

 
На виконання Указу Президента України від 15 квітня 2008 р. N 363 

(363/2008) "Про  відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років":  

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 63-ї річниці  
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років у складі згідно з додатком.  

Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни до 
його складу.  

2. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення 63-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  
заходів щодо відзначення в регіонах 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років.  

  

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко 
 
 

 Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 23 квітня 2008 р. № 664-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки  
та відзначення 63-ї річниці Перемоги  

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років  
  

 
ВАСЮНИК    – Віце-прем'єр-міністр України, голова 
Іван Васильович   Оргкомітету  
 
ПЛОСКОНОС    – Голова Держкомветеранів, заступник  
Ігор Миколайович   голови 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"  
 
ВАКАРЧУК    – Міністр освіти і науки 
Іван Олександрович  
 
ВІНСЬКИЙ    – Міністр транспорту та зв'язку 
Йосип Вікентійович  
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ВОВКУН    – Міністр культури і туризму 
Василь Володимирович  

ГЕРАСИМОВ    – голова ради Організації ветеранів 
Іван Олександрович   України, народний депутат України (за  
      згодою)  
 
ДЕНІСОВА    – Міністр праці та соціальної політики 
Людмила Леонтіївна  

ЄХАНУРОВ    – Міністр оборони 
Юрій Іванович  

ЗАРУДНИЙ    – Голова правління Пенсійного фонду  
Олексій Борисович     України 
 
КІЛЬЧИЦЬКА    – заступник голови Київської 
Ірена Реонольдівна   міськдержадміністрації  
 
КНЯЗЕВИЧ    – Міністр охорони здоров'я 
Василь Михайлович  

КУЙБІДА    – Міністр регіонального розвитку та 
Василь Степанович   будівництва  
 
ЛУЦЕНКО    – Міністр внутрішніх справ 
Юрій Віталійович  
 
ОНІЩУК    – Міністр юстиції 
Микола Васильович  
 
ПАВЛЕНКО    – Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту  
Юрій Олексійович  
 
ПИНЗЕНИК    – Міністр фінансів 
Віктор Михайлович  
 
ПРУТНІК    – Голова Держкомтелерадіо 
Едуард Анатолійович  
 
СУШКЕВИЧ    – голова Комітету Верховної Ради України у 
Валерій Михайлович   справах пенсіонерів, ветеранів та  
      інвалідів (за згодою)  
 
УДОД     – Голова Держкомархіву 
Олександр Андрійович  
 
ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ   – голова Української спілки ветеранів 
Сергій Васильович   Афганістану (за згодою)  
 

ЮХНОВСЬКИЙ   – голова Всеукраїнського об'єднання 
Ігор Рафаїлович   ветеранів (за згодою)  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 23 квітня 2008 р. N 664-р  
 

ПЛАН  
заходів щодо підготовки та відзначення  

63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній  
війні 1941–1945 років  

  
 
1. Забезпечити проведення урочистої ходи ветеранів Великої Вітчизняної 

війни,  жертв нацистських переслідувань у м. Києві та урочистого мітингу на площі 
Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років».  

 
Київська міськдержадміністрація,  

Держкомветеранів, Міноборони, Мінпраці,  
Мінтрансзв'язку, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські держадміністрації.  

9 травня.  
 
2. Провести урочисту зустріч з Героями Радянського Союзу, повними 

кавалерами ордена Слави, особами, що нагороджені чотирма і більше медалями  
«За відвагу», а також Героями Соціалістичної Праці, що удостоєні такого звання в 
період Великої Вітчизняної війни.  

 
Держкомветеранів, Мінпраці, Міноборони, Рада  
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Травень.  
 

3. Забезпечити підготовку та проведення в містах, інших населених пунктах 
урочистих заходів, зокрема покладення вінків і квітів до пам'ятників та меморіалів, 
святкових концертів і зборів, зустрічей керівників органів  виконавчої влади та 
посадових осіб місцевого самоврядування з ветеранами  війни, членами сімей 
загиблих, жертвами нацистських переслідувань.  

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

держадміністрації.  
Квітень–травень.  

 
4. Забезпечити несення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого 

солдата і Невідомого матроса, покладання вінків і квітів до меморіалів і 
пам'ятників.  

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

держадміністрації, Міноборони, МОН.  
9 травня.  
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5. Організувати вручення ветеранам війни в урочистій обстановці державних 
нагород.  

 
Міноборони, МВС, Держкомветеранів, Рада  

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
5 травня.  

 
6. Провести в Національному палаці мистецтв "Україна" урочисті збори та 

масове театралізоване концертне дійство "Уклін доземний вдячності і шани Вам, 
переможці – рідні ветерани!" за участю ветеранів  війни та праці,  представників 
Збройних Сил та громадськості м. Києва.  

Київська міська та обласна держадміністрації,  
МКТ, Міноборони, Держкомветеранів.  

5 травня.  
 

7. Вивчати повсякденні потреби ветеранів війни, членів сімей загиблих і 
надавати матеріальну та іншу можливу допомогу в ремонті житла, забезпеченні 
твердим паливом, скрапленим газом, телефонним зв'язком і санаторно-курортними 
путівками, у соціальному та медичному обслуговуванні тощо.  

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

держадміністрації, Мінпраці, МОЗ.  
Постійно.  

 
8. Забезпечити надання за рахунок коштів місцевих бюджетів адресної 

підтримки ветеранам війни та членам сімей загиблих, жертв нацистських 
переслідувань.  

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

держадміністрації.  
Постійно.  

 
9. Організувати відвідування інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників  

бойових дій, що перебувають у госпіталях, лікарнях, інтернатних закладах системи 
соціального захисту.  

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

держадміністрації, МОЗ.  
Травень.  

 
10. Провести у Меморіальному комплексі "Національний музей історії 

Великої  Вітчизняної війни 1941–1945 років" урочистий мітинг "Тих років не 
замовкне  слава", запалення Вогню слави, концерт майстрів мистецтва і творчих 
аматорських колективів.  

Київська міськдержадміністрація,  
Держкомветеранів.  

9 травня.  
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11. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації сторінок  
історії Великої Вітчизняної війни, показ художніх та документальних творів,  
присвячених Дню Перемоги, героїзму та самовідданості воїнів при визволенні  
України від німецько-фашистських загарбників.  

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

держадміністрації, Держкомтелерадіо,  
Міноборони.  

Квітень–червень.  
 
12. Провести:  
 
у військових навчальних закладах семінари, зустрічі та засідання за круглим  

столом із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни.  
Міноборони, Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські держадміністрації, МОН.  
Квітень–травень;  

 
у школах, ліцеях, вищих навчальних закладах за участю ветеранів Великої   

Вітчизняної війни, жертв нацистських переслідувань тематичні уроки і  лекції  з  
історії Великої Вітчизняної війни, екскурсії до музеїв, походи по місцях бойової 
слави.  

МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  обласні, Київська  

та Севастопольська міські держадміністрації.  
Квітень–травень;  

 
у місцях масового відпочинку населення фізкультурно-оздоровчі заходи із 

залученням провідних спортсменів, на урочисте відкриття яких запросити ветеранів 
Великої Вітчизняної війни.  

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

Травень.  
 
13. Організувати виставки творів мистецтв, фотографій та плакатів воєнних  

років, документів та архівних матеріалів в музеях, мемуарної та історичної  
літератури в бібліотеках, проведення творчих зустрічей, концертних програм з  
виконанням пісень та хореографічних творів воєнних часів.  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська  та  Севастопольська міські  
держадміністрації, МКТ, Міноборони, МОН,  

Держкомархів. 
Травень. 

 
14. Забезпечити упорядження меморіалів, пам'ятників, меморіальних дошок,  

місць поховання загиблих захисників Вітчизни, музеїв, кімнат Бойової слави.  
Рада міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  
обласні,  Київська та  Севастопольська  міські  
держадміністрації, Міноборони, МКТ, МОН.  

Квітень.  
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15. Надати фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів за  

рахунок коштів місцевих бюджетів та благодійних надходжень.  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Протягом поточного року.  

 
16. Забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 63-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні.  
Держкомтелерадіо.  

Травень.  
 

17. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення 63-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні:  

 
охорону громадського порядку і безпеку дорожнього руху.  

МВС;  
 
медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний стан.  

МОЗ.  
Квітень–травень.  
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Про затвердження складу Української 
частини Українсько-Шведського комітету  
із спільної культурно-історичної спадщини  

від 23 квітня 2008 р. № 666-р  
 

Затвердити склад Української частини Українсько-Шведського комітету із 
спільної культурно-історичної спадщини, що додається.  

 Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 23 квітня 2008 р. N 666-р  

 
СКЛАД  

Української частини Українсько-Шведського комітету  
із спільної культурно-історичної спадщини  

  
ПОНОМАРЕНКО  – Надзвичайний і Повноважний Посол України 
Анатолій Георгійович  в Королівстві Швеція, голова Української  
     частини Комітету  
 
АСАДЧЕВ   – голова Полтавської облдержадміністрації 
Валерій Михайлович  
 
БОГОМОЛОВ   – заступник Міністра культури і туризму 
Анатолій Григорович  
 
ГОРУПОВИЧ   – третій секретар департаменту культурного 
Тетяна Анатоліївна  та гуманітарного співробітництва МЗС  
 
ГРОМОВА   – заступник голови Держкультурспадщини 
Марина Едуардівна  
 
МАТКОВСЬКИЙ   – Полтавський міський голова (за згодою) 
Андрій Всеволодович  
 
МУЗИЧУК   – директор Центрального державного 
Ольга Володимирівна  історичного архіву  
 
САВЧУК    – провідний науковий співробітник Інституту  
Юрій Костянтинович  історії України Національної академії  
     наук  
 
ХУДОЛІЙ   – директор дирекції "Видавництво "Марка 
Валентина Василівна  України"  
 
ЧАЙКОВСЬКИЙ  – генеральний директор Національного музею 
Сергій Михайлович  історії України  
 
ЯНОВИЧ   – директор Державного історико-культурного 
Олександр Васильович заповідника "Поле Полтавської битви"  
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Про заходи з відзначення 90-річчя подій  
Української революції 1917–1921 років  
та вшанування пам'яті її учасників  

від 21 травня 2008 р. № 729-р  
 

 
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 у складі, що додається.  

Надати голові Організаційного комітету право вносити  у  разі потреби зміни 
до його складу.  

2. Затвердити план заходів з відзначення 90-річчя  подій Української революції 
1917–1921 років та вшанування пам'яті  її учасників, що додається.  

3. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади   
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим  розпорядженням,  у 
межах відповідних бюджетних призначень.  

  

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
 

 
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 21 травня 2008 р. № 729-р  

 
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки  

та проведення заходів з відзначення 90-річчя  
подій Української революції 1917–1921 років  

та вшанування пам'яті її учасників  
  
 
ВАСЮНИК    – Віце-прем'єр-міністр, голова Оргкомітету  
Іван Васильович  
 
ЮХНОВСЬКИЙ  – виконуючий обов'язки Голови Українського  
Ігор Рафаїлович  інституту національної пам'яті,  
     заступник голови Оргкомітету  
 
БАГЛЕЙ   – заступник голови Чернівецької 
Борис Михайлович  облдержадміністрації  
 
БЕНЧ    – заступник Міністра культури і туризму 
Ольга Григорівна  
 
БЕРЕЖНИЙ   – перший заступник голови 
Олександр Павлович  Запорізької облдержадміністрації  
 
БОЄЧКО   – начальник управління з питань 
Василь Дмитрович  закордонного українства МЗС  
 
БОРОДІН   – заступник голови Дніпропетровської 
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Євгеній Іванович  облдержадміністрації  
 
ВАВРИНЧУК   – заступник голови Хмельницької 
Микола Прокопович  облдержадміністрації  
 
ВЕРСТЮК   – заступник Голови Українського 
Владислав Федорович інституту національної пам'яті  
 
ГЛАДІЙ   – заступник голови Івано- 
Василь Іванович  Франківської облдержадміністрації  
 
ДЕМЧЕНКО   – начальник управління освіти і 
Дмитро Михайлович  наукової діяльності Одеської  
     облдержадміністрації  
 
ЗАБЛОЦЬКИЙ   – заступник голови Луганської 
Володимир Валентинович облдержадміністрації  
 
ІВАНУЩЕНКО  – директор державного архіву 
Геннадій Миколайович Сумської області  
 
КРАВЧУК   – заступник голови Волинської 
Святослав Євгенович  облдержадміністрації  
 
КРЮЧКОВА   – заступник Міністра економіки 
Ірина Володимирівна  
 
КУРДІНОВИЧ   – заступник Голови Держкомтелерадіо 
Олександр В'ячеславович  
 
ЛЕВАДНА   – начальник управління з питань 
Тетяна Володимирівна внутрішньої політики Херсонської  
     облдержадміністрації  
 
ЛЕВЧЕНКО   – директор державного архіву 
Лариса Леонідівна  Миколаївської області  
 
ПАВЛЮК   – заступник голови Рівненської 
Степан Іванович  облдержадміністрації  
 
ПИРІГ    – завідувач відділу історії Української 
Руслан Якович   революції 1917–1921 років Інституту історії України 
     Національної академії наук  
 
ПОЛЯНСЬКИЙ  – заступник Міністра освіти і науки 
Павло Броніславович  
 
ПРИХОДЬКО    – заступник голови Чернігівської 
Володимир Валентинович  облдержадміністрації  
 
РУДИК     – заступник голови Київської 
Сергій Ярославович  міськдержадміністрації  
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СМОЛІЙ    – директор Інституту історії 
Валерій Андрійович  України Національної академії  
     наук  
 
СОЛДАТЕНКО   – завідувач відділу етноісторичних 
Валерій Федорович  досліджень Інституту політичних  
     і етнонаціональних досліджень  
     імені І.Ф.Кураса Національної  
      академії наук  
 
СОЛОВЕЙ   – заступник голови Полтавської 
Сергій Андрійович  облдержадміністрації  
 
СПІРІДОНОВА   – заступник голови Вінницької 
Любов Михайлівна  облдержадміністрації  
 
ТКАЧ    – начальник управління аналітики 
Володимир Михайлович та прогнозування внутрішньої  
     політики Тернопільської  
     облдержадміністрації  
 
ТРЕТЯК   – заступник голови Донецької 
Олександр Леонідович облдержадміністрації  
 
УДОД    – Голова Держкомархіву 
Олександр Андрійович  
 
ФЕДАКА    – викладач кафедри історії України 
Сергій Дмитрович  Ужгородського національного  
     університету  
 
ЧАБАН    – заступник голови Черкаської 
Анатолій Юзефович  облдержадміністрації  
  
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 21 травня 2008 р. № 729-р  
 
 

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

  
 
1. Провести урочистості:  
з нагоди 90-ї річниці створення Західноукраїнської  Народної Республіки.  

Львівська облдержадміністрація.  
Листопад 2008 року;  
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з нагоди 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.  

Київська міськдержадміністрація.  
Січень 2009 року.  

 
2. Забезпечити проведення заходів щодо відзначення Дня пам'яті Героїв Крут.  

Чернігівська облдержадміністрація.  
2008–2011 роки.  

 
3. Видати:  
збірник документів і матеріалів "Рада Міністрів Української Держави: 

протоколи засідань, закони, постанови".  
Національна академія наук,  
Держкомархів, Український  

інститут національної пам'яті.  
Жовтень – листопад 2008 року;  

 
збірник наукових праць "Проблеми історії Української революції 1917–1921 

років".  
Національна академія наук.  

Жовтень – листопад 2008 року.  
 

4. Організувати постійно діючі експозиції та виставки архівних документів, 
речових і фотоматеріалів, що ілюструють події української революційної доби 
1917–1921 років життя та діяльність провідних діячів визвольного руху та     
національного державотворення.  

Держкомархів, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська, Севастопольська  
міські держадміністрації.  

2008–2011 роки.  
 
5. Провести з нагоди 90-ї річниці подій Української революції наукові та  

науково-практичні конференції, зустрічі за круглим столом та семінари, зокрема у 
громадах закордонних українців.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська, Севастопольська міські  
держадміністрації, МЗС.  

2008–2011 роки.  
 
6. Провести:  
 
1) у м. Києві:  
Міжнародну наукову конференцію "Гетьманат Павла Скоропадського: історія, 

постаті, контроверсії".  
Національна академія наук,  

Український інститут національної  
пам'яті.  

Травень 2008 року;  
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Міжнародну наукову конференцію з нагоди 90-річчя проголошення Акта 
злуки  Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.  

Національна академія наук.  
Січень 2009 року;  

 
2) у м. Львові  Міжнародну наукову конференцію з нагоди 90-річчя створення 

Західноукраїнської Народної Республіки.  
 

Національна академія наук.  
Листопад 2008 року.  

 
7. Організувати у м. Києві зустріч за круглим столом з нагоди 125-річчя від  

дня  народження  українського  державного  діяча  і вченого І.Фещенка-Чопівського.  
Національна академія наук,  

Український інститут національної  
пам'яті разом з громадським  

фондом "Джерело"  
імені Івана Фещенка-Чопівського.  

Січень 2009 року.  
 
8. Розглянути в установленому порядку питання щодо присвоєння окремим 

навчальним закладам, установам, військовим частинам імен видатних діячів  
Української революції, їх найменування на честь визначних подій  революційної  
доби, відповідного найменування (перейменування) вулиць, площ, проспектів,  
провулків, парків та скверів.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська, Севастопольська міські  
держадміністрації.  

2008–2011 роки.  
 
9. Вжити заходів для спорудження пам'ятників, встановлення пам'ятних знаків 

та меморіальних дощок на честь видатних діячів та подій Української революції.  
Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська, Севастопольська міські  

держадміністрації.  
2008–2011 роки.  

 
10. Організувати роботу з висвітлення державними засобами масової  

інформації подій Української революції та заходів з підготовки і відзначення її 90-ї 
річниці.  

Держкомтелерадіо.  
2008–2011 роки.  

 
11. Забезпечити підготовку ювілейного прес-релізу та його розповсюдження   

серед представників дипломатичного корпусу і міжнародних організацій,  засобів 
масової інформації країни їх перебування.  

МЗС.  
2008–2011 роки.  
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12. Організувати тематичні зустрічі провідних істориків із слухачами курсів  
підвищення кваліфікації обласних інститутів післядипломної освіти.  

Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська, Севастопольська міські  
держадміністрації.  

2008–2011 роки.  
 
13. Провести за участю представників органів виконавчої влади і органів  

місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців у загальноосвітніх 
та вищих навчальних закладах (зокрема у тих, де навчаються представники 
української діаспори), закладах культури, військових частинах заходи з нагоди 
відзначення 90-річчя подій Української революції.  

МОН, МКТ, Міноборони.  
2008–2011 роки.  

 
14. Сприяти місцевим громадським організаціям у проведенні роботи з 

відзначення подій Української революції та вшанування пам'яті її учасників.  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська, Севастопольська міські  
держадміністрації.  

2008–2011 роки.  
 
15. Організувати у бібліотеках тематичні  книжкові  виставки, наукові 

читання.  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська, Севастопольська міські  
держадміністрації, МКТ.  

2008–2011 роки.  
 
16. Оновити експозицію Музею Збройних сил України з висвітленням у ній 

подій Української революції.  
Міноборони, Український інститут  

національної пам'яті.  
2009 рік.  

 
17. Створити документальні та художні фільми, що відображають події 

Української революції.  
МКТ.  

2008–2011 роки.  
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Про затвердження плану заходів  
з підготовки і відзначення 360-ї річниці  

подій, пов'язаних з початком національно-визвольної  
війни українського народу середини XVII століття  

від 21 травня 2008 р. № 739-р  
 
 
1. Затвердити план заходів з підготовки і відзначення 360-ї річниці подій,  

пов'язаних з початком національно-визвольної війни українського народу середини 
XVII століття, що додається.  

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади    
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням,  у 
межах відповідних бюджетних призначень.   

 

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 21 травня 2008 р. № 739-р  
 

ПЛАН  
заходів з підготовки і відзначення 360-ї річниці  

подій, пов'язаних з початком національно-визвольної  
війни українського народу середини XVII століття  

  
 
1. Організувати і забезпечити проведення:  
 
у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах,  

обласних та районних архівах, військових навчальних закладах, військових 
частинах тематичних занять, лекцій, книжкових виставок, літературних вечорів,  
присвячених історії українського війська, державотворчій, політичній і  військовій 
діяльності гетьмана України Богдана Хмельницького та його соратників.  

МОН, Міноборони, Держкомархів.  
Протягом 2008 року;  

 
засідання за круглим столом на тему "Ідея української незалежності в 

геополітичному контексті XVII століття. Міжнародні відносини української 
козацької держави".  

Український інститут національної пам'яті.  
Травень 2008 року;  

 
міжнародної науково-практичної конференції на тему "Українська козацька  

держава: від  Київської Русі – до сучасної України".  
Національна академія наук.  

Травень 2008 року.  
 
2. Організувати у рамках святкування Дня Києва у центральній частині міста   

театралізований хід з  використанням  уніформи українських військових частин 
козацької доби, періоду Української Народної Республіки, січових стрільців, Першої 
та Другої світових воєн, військової форми різних родів військ Збройних Сил, а 



 42 

також проведення концерту Національної заслуженої капели бандуристів імені  
Г. І. Майбороди, інших творчих колективів на сценічному майданчику просто неба.  

Київські міська та обласна  
держадміністрації, МКТ, Міноборони.  

Травень 2008 року.  
 
3. Сприяти організації кінно-пішого переходу місцями перемог військ Богдана 

Хмельницького у 1648 році.  
Мінсім'ямолодьспорт, МКТ,  

Тернопільська облдержадміністрація,  
Міжнародна громадська організація  

"Українське козацтво" (за згодою).  
II квартал 2008 року.  

 
4. Організувати проведення у м. Києві у День українського козацтва заходів,    

присвячених перемогам військ Богдана Хмельницького у національно-визвольній 
війні українського народу середини XVII століття.  

Київські міська та обласна  
держадміністрації, МКТ, Міноборони,  

Український інститут національної пам'яті,  
Рада українського козацтва (за згодою).  

Жовтень 2008 року.  
 
5. Забезпечити проведення:  
 
у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнського конкурсу "Об'єднаймося, брати 

мої" за темою "Національно-визвольна війна українського народу середини XVII 
століття".  

 
Підсумки конкурсу підбити 22 травня 2009 р. на Чернечій горі у м. Каневі.  

МОН, Український інститут національної  
пам'яті, Черкаська облдержадміністрація;  

 
до Дня українського козацтва у загальноосвітніх навчальних закладах "тижнів 

історії" з відвіданням учнями місць козацької слави, організувати покладення  квітів 
до пам'ятників героїв національно-визвольної війни українського  народу  середини 
XVII століття.  

 
МОН, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські держадміністрації.  

Жовтень 2008 року;  
 
козацької регати, присвяченої перемогам військ Богдана Хмельницького у 

національно-визвольній війні українського народу середини XVII століття, за 
маршрутом Київ – Канів – Миколаїв.  

Мінсім'ямолодьспорт, Мінтрансзв'язку, МКТ,  
Дніпропетровська, Запорізька, Київська,  

Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська,  
Херсонська, Черкаська, обласні, Київська  

міська держадміністрації, Міжнародна  
громадська організація "Українське  
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козацтво" (за згодою). Липень 2008 року.  
 

6. Організувати Всеукраїнський зліт і змагання флотилій та клубів моряків і 
річковиків українського козацтва.  

 
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МКТ, Міжнародна  

громадська організація "Українське  
козацтво" (за згодою).  

Липень 2008 року.  
 
7. Організувати у Національній парламентській бібліотеці виставку "Богдан 

Хмельницький – творець української держави" та тематичні виставки у  бібліотеках, 
присвячені  подіям козацької доби.  

МКТ, Національна академія наук, Рада  
міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
Жовтень 2008 року.  

 
8. Забезпечити проведення міжнародного військово-історичного фестивалю 

"Терра Героїка" у м. Кам'янці-Подільському.  
 

Хмельницька облдержадміністрація,  
Міноборони, МКТ.  
Жовтень 2008 року.  

 
9. Провести у вищих навчальних закладах науково-практичні конференції на  

тему національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.  
МОН.  

Протягом 2008 року.  
 
10. Активізувати роботу з пошуку краєзнавчих матеріалів, пов'язаних з  

національно-визвольною  війною українського народу середини XVII століття, для 
поповнення музейних фондів.  

МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації, Національна  
академія наук.  

Протягом 2008–2009 років.  
 
11. Оновити експозицію Центрального музею Збройних Сил, присвячену  

подіям козацької доби та національно-визвольній війні українського народу 
середини XVII століття.  

Міноборони.  
Протягом 2008 року.  

 
12. Забезпечити відзначення 360-ї річниці перемог війська Богдана 

Хмельницького під Жовтими Водами (Дніпропетровська область – 5 травня), 
Корсунем (Черкаська область – 16 травня) та Пилявцями (Хмельницька область  – 
вересень), а також інших переможних битв запорізького козацтва під 
командуванням гетьмана, передбачивши під час їх проведення відтворення  епізодів 
цих історичних подій з використанням засобів художньої реконструкції.  
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Забезпечити облаштування місць перемог, відновлення відповідних 

пам'ятників та пам'ятних знаків. Організувати виступи творчих колективів з 
використанням народних музичних інструментів.  

 Черкаська, Хмельницька, Волинська,  
 Рівненська, Дніпропетровська, Київська,  
Тернопільська обласні, Київська міська  
держадміністрації, МКТ, Український  

інститут національної пам'яті.  
Протягом 2008 року.  

 
13. Перевидати книгу В.Смолія та В.Степанкова "Богдан Хмельницький".  

Український інститут національної  
пам'яті, Держкомтелерадіо.  

Протягом 2008 року.  
 
14. Провести Міжнародний пісенний фестиваль української козацької пісні 

"Байда".  
Тернопільська облдержадміністрація,  
Міжнародна громадська організація  

"Українське козацтво" (за згодою).  
Протягом 2008 року.  

 
15. Залучити всеукраїнські молодіжні та дитячі громадські організації до 

проведення заходів з відзначення 360-ї річниці подій, пов'язаних з початком   
національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.  

Мінсім'ямолодьспорт.  
Протягом 2008–2009 років.  

 
16. Опублікувати ряд тематичних збірок документів козацької доби, збірників   

наукових праць та монографій, присвячених національно-визвольній війні  
українського народу середини XVII століття.  

Національна академія наук.  
 Протягом 2008 року.  

 
17. Оголосити та провести конкурс на кращий сценарій документального та  

художнього фільмів, присвячених історії української козацької держави.  
МКТ.  

Протягом 2008 року.  
 
8. Організувати створення:  
 
документального фільму "Непокірна Україна", присвяченого життю і  

діяльності гетьмана Богдана Хмельницького та його соратників.  
Держкомтелерадіо.  

Протягом 2008 року;  
 
художнього фільму, присвяченого перемогам військ Богдана Хмельницького у 

національно-визвольній війні українського  народу середини XVII століття.  
МКТ.  

Протягом 2008 року.  
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19. Забезпечити відзначення закордонними дипломатичними установами 
України 360-ї річниці подій, пов'язаних з початком національно-визвольної  війни 
українського народу середини XVII століття.  

МЗС, Український інститут національної  
пам'яті, МКТ.  

Протягом 2008 року.  
 
20. Здійснити випуск та введення в обіг художнього маркованого конверта і 

провести спецпогашення.  
Мінтрансзв'язку.  

Протягом 2008 року.  
 

21. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з     
відзначення 360-ї річниці національно-визвольної війни українського народу  
середини XVII століття, теми перемог військ Богдана Хмельницького.  

Держкомтелерадіо. 
Протягом 2008–2009 років. 



 46 

Про відзначення 90-річчя 
запровадження державної служби 

від 11 червня 2008 р. № 817-р  
 
1. Погодитися з пропозицією Головдержслужби щодо відзначення 90-річчя 

запровадження державної служби.  
2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 90-річчя 

запровадження державної служби, що додається.  
3. Взяти до відома, що фінансування заходів з підготовки та відзначення 90-

річчя запровадження державної служби здійснюється у межах бюджетних 
призначень, передбачених Головдержслужбі.  

  

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 11 червня 2008 р. № 817-р  

 
ПЛАН  

заходів з підготовки та відзначення 90-річчя  
запровадження державної служби  

  
1. Організувати і забезпечити проведення:  
урочистого прийому та святкового концерту в приміщенні Національної 

філармонії з нагоди 90-річчя запровадження державної служби за участю  
керівництва держави, посадових осіб органів державної влади та представників 
громадських організацій.  

Головдержслужба, МКТ.  
23 червня 2008 року;  

 
виставки експонатів, пов'язаних з історією державної служби в Україні, у   

приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва.  
Головдержслужба, Держкомархів.  

23–30 червня 2008 року;  
 
експозиції фотокопій історичних документів у Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, Головдержслужбі, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.  

Головдержслужба, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

23 червня – 23 липня 2008 року;  
 
науково-практичної конференції – в Національній академії державного управління 

при Президентові України, семінарів, лекцій, інших просвітницьких заходів, присвячених 
90-річчю  запровадження державної  служби, – в інших навчальних закладах, які 
здійснюють підготовку магістрів у галузі знань "державне управління".  

Головдержслужба, Національна  
академія державного управління при  

 Президентові України, МОН.  



 47 

Друге півріччя 2008 року.  
 
2. Забезпечити видання науково-документальної збірки матеріалів,  

ілюстрованих нарисів з історії державної служби в Україні, спеціального випуску 
журналу "Вісник державної служби" та інформаційного бюлетеню    "Бюрократ", 
присвячених 90-річчю запровадження державної служби, іншої інформаційної 
продукції.  

Головдержслужба, Держкомархів.  
Червень 2008 року.  

 
3. Підготувати і подати в установленому порядку пропозиції щодо відзначення  

до Дня державної служби та з нагоди 90-річчя запровадження державної  служби 
кращих державних службовців державними нагородами та іншими видами 
заохочення.  

Головдержслужба.  
Червень 2008 року.  

 
4. Організувати тематичні виступи у засобах масової інформації відомих  

вчених, політичних і громадських діячів, державних службовців з питань  
становлення і розвитку державної служби в Україні.  

Головдержслужба, Держкомтелерадіо.  
Червень – липень 2008 року.  

 
5. Організувати проведення науково-дослідної роботи з історії державної  

служби в Україні та забезпечити видання відповідної монографії.  
Головдержслужба.  

Друге півріччя 2008 р. – 2009 рік.  
 
6. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації, у тому числі газетах 

"Урядовий кур'єр" і "Голос України", заходів з підготовки та відзначення 90-річчя 
запровадження державної служби.  

Головдержслужба.  
 Друге півріччя 2008 р. – 2009 рік. 

 
 

 



 48 

Про затвердження плану заходів з підготовки  
та відзначення 12-ї річниці Конституції України  

від 11 червня 2008 р. №823-р  
 
 
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 12-ї річниці 

Конституції України (254к/96-ВР), що додається.  
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді  

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та    Севастопольській 
міським держадміністраціям забезпечити здійснення заходів,  пов'язаних з 
відзначенням 12-ї річниці Конституції  України, в межах коштів, передбачених у 
державному та місцевих бюджетах.  

 
 

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 11 червня 2008 р. № 823-р  
 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення  

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

Найменування заходу  Строк виконання Відповідальні  
за виконання   

1. Проведення у мм. Києві та 
Севастополі, обласних та 
районних центрах, інших 
населених пунктах 
урочистостей з нагоди 12-ї 
річниці Конституції України 
за участю представників 
органів виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
міжнародних, громадських 
організацій, політичних 
партій, народних депутатів 
України, діячів науки та 
культури 

27 червня МКТ, Секретаріат Президента 
України (за згодою), 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів, Державне 
управління справами (за 
згодою), Рада Міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласні Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації 

2. Організація покладення 
квітів до пам'ятних знаків та 
пам'ятників видатним діячам 
українського 
державотворення, борцям за 
свободу і незалежність 
України 

 

28 червня Рада Міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 
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Найменування заходу  Строк виконання Відповідальні  
за виконання   

3. Забезпечення проведення у 
навчально-виховних закладах, 
закладах культури, військових 
частинах тематичних заходів, 
спрямованих на виховання 
правової культури, 
висвітлення історії 
становлення конституційного 
права, внеску видатних 
правників у його розвиток 

червень МОН, МКТ, Міноборони, 
МВС, Мінсім'ямолодьспорт, 
Рада Міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 

4. Проведення тематичних 
науково-практичних 
конференцій, зустрічей за 
круглим столом 

червень МОН, МКТ, Мін'юст 

5. Організація проведення 
виставок фото- та архівних 
документів, що ілюструють 
процес прийняття 
Конституції України, історію 
законотворення 

червень-липень Держкомархів, МКТ, Рада 
Міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 

6. Організація випуску 
тематичних теле- та 
радіопередач, виступів у 
засобах масової інформації 
відомих вчених, політичних 
та громадських діячів, 
присвячених історії та 
розвитку конституційного 
процесу в Україні, ролі 
Основного Закону України у 
розвитку і зміцненні 
демократичної, соціальної, 
правової держави 

до 1 липня Держкомтелерадіо, Мін'юст 

7. Проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи щодо 
порядку використання 
Державного Прапора україни, 
Державного Герба україни, 
Державного Гімну України та 
інших заходів, спрямованих 
на виховання у громадян 
поваги до державних 
символів 
 
 
 
 
 

до 1 липня МОН, Мінсім'ямолодьспорт, 
МКТ, Держкомтелерадіо 
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Найменування заходу  Строк виконання Відповідальні  
за виконання   

8. Проведення тематичних 
заходів на базі культурно-
інформаційних центрів у 
складі закордонних 
дипломатичних установ 
України, розміщення в 
засобах масової інформації 
країн акредитації публікацій і 
організація виставок з питань 
сучасної внутрішньої та 
зовнішньої політики України 

до 28 червня МЗС 

9. Забезпечення охорони 
громадського порядку та 
безпеки дорожнього руху в 
місцях проведення святкових 
заходів 

червень МЗС 

10. Проведення святкових 
феєрверків: 

  

у містах-героях та містах 
дислокації штабів видів 
Збройних Сил, оперативних 
командувань 

28 червня Міноборони 

у м. Сімферополі та обласних 
центрах 

28 червня Рада Міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 

11. Організація роботи із 
широкого висвітлення 
державними засобами 
масової інформації заходів із 
підготовки та відзначення 12-
ї річниці Конституції України 

до 1 липня Держкомтелерадіо 

12.Забезпечення поповнення 
матеріалами, присвяченими 
12-й річниці Конституції 
України, експозиції 
Національного музею історії 
України 

червень МКТ 

13. Проведення в 
Національній парламентській 
бібліотеці України, 
Державній історичній 
бібліотеці України, 
Національній бібліотеці 
України для дітей, 
 
 

червень МКТ 
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Найменування заходу  Строк виконання Відповідальні  
за виконання   

Національній бібліотеці 
України для юнацтва 
книжкових тематичних 
виставок, зустрічей за 
круглим столом, циклів бесід, 
інформаційних годин, уроків 
патріотичного виховання 

червень МКТ 
 

14. Організація в музейних 
закладах історичного та 
краєзнавчого профілю 
екскурсії за темою “Невідома 
Україна. Нариси нашої 
історії” 

червень МКТ 
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Про утворення Міжвідомчої координаційної 
ради з питань забезпечення розвитку зв'язків 

із закордонними українцями 
 

 
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку 

зв'язків із закордонними українцями у складі згідно з додатком.  
Голові Міжвідомчої ради затвердити у місячний строк її персональний склад 

та у разі потреби вносити до нього зміни.  
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань 

забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями, що додається.  
3. Ліквідувати Міжвідомчу координаційну раду з питань співробітництва з 

українською діаспорою.  
4. Визнати такими, що втратили чинність:  
постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. N 1160 ( 1160-96-

п) "Про  утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з 
українською діаспорою";  

абзац третій підпункту 32 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
15 лютого 2006 р. N 147 (147-2006-п) "Про керівників деяких консультативних, 
дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний 
вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360);  

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінет Міністрів України з питань 
діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 (1379-2006-п) 
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст; 2683).  

  

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
 
 

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 25 червня 2008 р. N 564  
 

 
СКЛАД 

Міжвідомчої координаційної ради з питань забезпечення 
розвитку зв'язків із закордонними українцями 

  
 
Перший заступник Міністра закордонних справ (голова Міжвідомчої 

координаційної ради)  
Перший заступник Голови Держкомнацрелігій (заступник голови Міжвідомчої 

координаційної ради)  
Керівник підрозділу МЗС (секретар Міжвідомчої  координаційної ради)  
Голова Української всесвітньої координаційної ради (за згодою)  
Голова товариства зв'язків з українцями за межами України (за згодою)  
Голова громадської організації "Українська взаємодопомога" (за згодою)  
Заступник Міністра економіки  
Заступник Міністра праці та соціальної політики  
Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту  
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Заступник Міністра юстиції  
Заступник Міністра культури і туризму  
Заступник Міністра освіти і науки  
Заступник Міністра внутрішніх справ  
Заступник Міністра транспорту та зв'язку  
Заступник Міністра оборони  
Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва  
Заступник Міністра фінансів  
Заступник Міністра закордонних справ  
Голова Держкомархіву  
Заступник Голови Держкомтелерадіо  
Заступник Голови Держмитслужби  
Заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби  
Заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим  
Заступник голови Київської міської державної адміністрації  
Представники Секретаріату  Президента  України  (за  згодою),  
Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України,  Національної академії  
наук та Академії педагогічних наук  
  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2008 р. N 564 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення 
розвитку зв'язків із закордонними українцями 

  
 
1. Міжвідомча координаційна рада з питань забезпечення розвитку зв'язків із 

закордонними українцями (далі – Міжвідомча рада) є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом.  

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та 
законами України, а також указами Президента України та постановами  Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) і законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.  

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:  
сприяння центральним та місцевим органам виконавчої влади у виконанні 

державних програм, спрямованих на розвиток зв'язків із закордонними українцями;  
узагальнення матеріалів і проведення аналізу виконання державних програм, 

спрямованих на забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями, 
підготовка пропозицій щодо визначення шляхів виконання зазначених програм;  

подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо узгодження діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, пов'язаної з вирішенням питань забезпечення співпраці з 
закордонними українцями;  

узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України інформації про хід 
виконання заходів щодо забезпечення співпраці з закордонними українцями.  

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених завдань:  
аналізує стан та ефективність реалізації Національної концепції співпраці із 

закордонними українцями, схваленої Указом Президента України від 13 жовтня 
2006 р. N 875 (875/2006), розглядає в установленому порядку проекти актів 
законодавства з питань співпраці з закордонними українцями;  
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вживає в межах своєї компетенції заходів з метою створення умов для 

збереження, розвитку та вираження етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності закордонних українців у країнах їх проживання;  

сприяє посиленню взаємодії органів виконавчої влади з громадськими 
організаціями, які беруть участь у реалізації державної політики співпраці з 
закордонними українцями;  

здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.  
5. Міжвідомча рада має право:  
одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію та копії 
документів з питань співпраці з закордонними українцями, а також участі у 
виконанні державних програм, спрямованих на забезпечення розвитку зв'язків із 
закордонними українцями, від громадських організацій – матеріали, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань;  

звертатися в установленому порядку до державних органів і неурядових 
організацій країн проживання закордонних українців з питань розвитку з ними 
зв'язків;  

залучати фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ 
і громадських організацій (за згодою їх керівників), представників українських 
ділових кіл (за їх згодою) до підготовки та участі в засіданнях Міжвідомчої ради, 
проведення за її пропозиціями інших заходів.  

6. Міжвідомчу раду очолює голова, який є першим заступником Міністра 
закордонних справ.  

Голова Міжвідомчої ради затверджує її персональний склад за поданням  
відповідних державних органів, установ та громадських організацій, організовує 
роботу Ради і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї 
завдань.  

7. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться 
відповідно до планів її роботи, але не рідше ніж один раз на півріччя.  

Підготовку засідання Міжвідомчої ради здійснює її секретар.  
Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні не менш як половина її складу.  
Рішення Міжвідомчої ради вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало  більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
членів Міжвідомчої ради вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

Протокол засідання підписує голова Міжвідомчої ради, а у разі його 
відсутності – головуючий на засіданні.  

8. Робота Міжвідомчої ради організовується згідно з регламентом, 
затвердженим на її засіданні.  

9. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розглядає питання, внесені до 
порядку денного, та у разі потреби готує для подання Кабінетові Міністрів України 
пропозиції щодо реалізації прийнятого нею рішення.  

10. Члени Міжвідомчої ради відповідно до розподілу обов'язків беруть участь 
у підготовці рішень Ради, вносять пропозиції щодо забезпечення їх виконання, 
інформують керівництво державних органів, установ і громадських організацій, 
представниками яких вони є, про результати роботи Ради.  

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради 
здійснюється МЗС.  
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Про внесення змін до наказу Головного архівного управління 
при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41  

“Про затвердження Переліку типових документів» 
від 25 березня 2008 р. № 52 

 
Зареєстрований  

у Міністерстві юстиції України  
15 квітня 2008 р. 
за № 306/14997 

 
Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899, та з 
метою приведення нормативно-правових актів Державного комітету архівів України 
у відповідність до законодавства України 

НАКАЗУЮ: 
1. Унести зміни до наказу Головного архівного управління при Кабінеті 

Міністрів України від 20.07.98 № 41 “Про затвердження Переліку типових 
документів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за 
№ 576/3016 (із змінами та доповненнями), а саме: 

1.1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції: 
„Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899”. 
1.2. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції: 
“1. Затвердити Перелік типових документів, що утворюються в діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ 
та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, що додається”. 

1.3. У Переліку, затвердженому зазначеним наказом, назву Переліку викласти 
в такій редакції: “Перелік типових документів, що утворюються в діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ 
та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”. 

2. Затвердити Зміни до Переліку типових документів, що утворюються в 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших 
підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, 
що додаються. 

3. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
управління формування та зберігання Національного архівного фонду 
(Кузнєцова 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 Портнова Г. В. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного  
комітету архівів України 
25.03.2008 № 52 

 
Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 
15 квітня 2008 р. 
за № 306/14997 

 
 

Зміни  
до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та 
організацій, із зазначенням строків зберігання документів  

 
1. Вказівки щодо застосування Переліку викласти у такій редакції:  

 
 

Вказівки щодо застосування Переліку  
 

І. Загальні положення  
 
1.1. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та 
організацій із зазначенням строків зберігання документів (далі – Перелік), складено 
відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 
“Про проведення експертизи цінності документів”, з врахуванням положень інших 
нормативних актів та методичних посібників з експертизи цінності документів. 

1.2. Перелік включає документи, що утворюються під час документування 
однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних органами 
державної влади, місцевого самоврядування та іншими підприємствами, 
установами та організаціями (далі – організації) незалежно від функціонально-
цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також 
документацію, що утворюється в результаті виробничої і науково-технічної 
діяльності організацій. 

1.3. Склад документів і строки їх зберігання визначено у Переліку в результаті 
безпосереднього вивчення документів із врахуванням рекомендацій фахівців 
відповідних галузей народного господарства і соціально-культурної сфери, 
положень відомчих (галузевих) переліків зі строками зберігання,  примірних і 
типових номенклатур справ, рішень Центральної експертно-перевірної комісії 
(далі – ЦЕПК) Державного комітету архівів України (далі – Держкомархів) про 
встановлення або зміну строків зберігання окремих видів документів. 

1.4. Перелік є основним нормативним актом, призначеним для використання 
всіма організаціями під час відбору на зберігання і для знищення типових 
документів, тобто загальних для всіх або більшості організацій. 

Для полегшення роботи з визначення строків зберігання документів до 
Переліку включено також окремі види документів нетипового характеру. 

1.5. Перелік має на меті забезпечення збереженості, організацію і якісне 
поповнення складу Національного архівного фонду (далі − НАФ). 

Перелік використовується під час формування справ, при підготовці різних 
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видів номенклатур справ, розробці схем класифікації документів та відомчих 
(галузевих) переліків документів із зазначенням строків їх зберігання, а також у 
практиці роботи комісій з проведення експертизи цінності документів. 

 
ІІ. Структура Переліку і порядок його застосування  

 
2.1. Перелік побудовано за функціональним принципом, він включає розділи, 

які відображають основні напрямки діяльності організацій, що властиві їм, як 
правило, незалежно від рівня в системі управління і галузевої належності. Розділи 
мають підрозділи з вужчим колом питань. 

2.2. Документи в розділах і підрозділах Переліку розміщено за ступенем 
значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у логічній послідовності. 

Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа 1). Перелік 
дає узагальнене найменування кожного виду документа (графа 2). При об'єднанні в 
одній статті різних видів документів з одного питання, що мають однаковий строк 
зберігання, використовується термін "документи", а в дужках розкриваються 
найменування всіх видів документів, включених до статті. 

2.3. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за двома 
групами організацій. 

2.3.1. До першої групи належать організації, в діяльності яких утворюються 
документи НАФ. Вона включає організації – джерела формування НАФ повного та 
вибіркового прийому. Строки зберігання документів для цих організацій подаються 
в графі 3-й Переліку. 

Відповідно до законодавства державні і комунальні організації – джерела формування 
НАФ передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів або архівних 
відділів міських рад в обов’язковому порядку, а інші організації – на підставі угод між 
власником документів і відповідною архівною установою. 

2.3.2. Друга група включає організації, в діяльності яких не утворюються 
документи НАФ. Строки зберігання документів цих організацій подаються в графі 
4-й Переліку.  

2.4. При визначенні строків зберігання документів слід знайти відповідну 
статтю в Переліку і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ з метою 
внесення до НАФ або для знищення лише за заголовками в описах або на 
обкладинках справ не допускається. 

2.5. Документи повинні відбиратися до НАФ переважно у вигляді оригіналів, 
лише за відсутності оригіналів приймаються засвідчені в установленому порядку 
копії відповідних документів. 

2.6. З метою оптимізації складу НАФ максимально обмежується надходження 
до державних архівів та архівних відділів міських рад дублетних документів. 

Організаційно-розпорядчу документацію (статути, положення, правила, 
інструкції, накази тощо) рекомендується відбирати до НАФ, як правило, у фонді 
органу, що їх затверджує. 

Відбір планової документації повинен здійснюватися у складі фонду 
організації – автора документа. 

Статистична документація організацій, яка за встановленим Держкомстатом 
України порядком і строками подається незалежно від відомчої належності до 
органів державної статистики, до НАФ надходить від органів державної статистики. 
Відомча одноразова статзвітність організацій у разі надходження до одного 
державного архіву (архівного відділу міської ради) відбирається до складу НАФ у 
фондах органів, яким вони підпорядковані. 

З метою забезпечення збереженості найбільш цінних документів широкого 
користування допускається певна дублетність таких документів при їх надходженні 
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на зберігання до різних державних архівів (архівних відділів міських рад). Так, 
підлягають внесенню до НАФ розмножені примірники указів, розпоряджень 
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, що стосуються діяльності конкретних 
організацій. 

Щодо інших видів документів державним архівам (архівним відділам міських 
рад) надається право самостійно розв'язувати питання усунення їх дублетності. 

2.7. При експертизі цінності науково-технічної документації (далі – НТД) слід 
враховувати, що місцем зберігання оригінальної НТД є організації – розробники, а 
також організації – замовники цієї документації. 

Повний комплект НТД з проектування об'єкта капітального будівництва (за 
винятком проектів з будівництва залізниць і шосейних доріг магістрального 
значення), як правило, зосереджується у генпроектувальника. 

Повний комплект НТД проектів залізниць і шосейних доріг зосереджується у 
відповідних управліннях шляхів сполучення. 

Оригінальна НТД окремих частин проекту, виконана на договірних засадах 
субпідрядними організаціями, передається генпроектувальнику за погодженням з 
ним для укомплектування проектів з наступною передачею до державних архівних 
установ. 

Патентна документація вноситься до складу НАФ, як правило, у вигляді 
оригіналів.  

НТД з електронними носіями інформації, що має культурну цінність, 
вноситься до НАФ у випадках, коли її інформація не дублюється в документах з 
паперовою основою. 

2.8. Постійні строки зберігання НТД у Переліку означають, що для внесення 
до НАФ відбираються документи з проектів, проблем, включених до переліків 
проектів, проблем, НТД з яких має культурну цінність. НТД, що не  ввійшла до 
переліків проектів, проблем, зберігається відповідно до строків, визначених цим 
Переліком, або доки не мине практична потреба. 

2.9. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, 
який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку 
зберігання справ, завершених діловодством у 1998 році, починається з 1 січня 1999 
року. 

Строки зберігання НТД обчислюються з 1 січня року, який іде за роком 
завершення розробки теми, проекту. 

Для документів, яким встановлено строк зберігання 75 років – "В", 
обчислення цього строку слід проводити з урахуванням віку людини (позначеного 
літерою "В") на момент  завершення справи. Тривалість зберігання справи після її  
закінчення діловодством повинна дорівнювати різниці 75 років – "В", де "В" – вік 
особи на момент завершення справи. 

Строк зберігання "до ліквідації організації" означає, що документи підлягають 
експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права 
громадян та інтереси держави, передаються до відповідних архівних установ. 

2.10. Документація, що не ввійшла до відповідних розділів цього Переліку, але 
має строк зберігання "постійно" або позначку "ЕПК" (експертно-перевірна комісія 
державного архіву), за будь-яким відомчим (галузевим) переліком, залежно від 
результатів експертизи цінності, вноситься до НАФ або знищується після її 
практичного використання. 

2.11. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не 
можна скорочувати. Подовження в організаціях строків зберігання документів, 
передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена 
специфічними особливостями роботи конкретної організації. 
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2.12. Примітки, що застосовуються в Переліку, коментують і уточнюють 
строки зберігання документів. 

Примітка "На державне зберігання не надходять. Зберігаються в організаціях" 
уточнює місце зберігання документів, що мають, як правило, довідковий характер. 

Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має тривале 
практичне значення. Строк її зберігання визначається самими організаціями, але не 
може бути менше одного року. 

В інших примітках зазначаються ознаки виділення певних видів документів 
або конкретних документів, строки зберігання яких відрізняються від указаних у 3-
й та 4-й графах Переліку. Так, примітка до статей 288, 315, 321, 322, 325, 326, 330, 
342, 345, 800, 1111, 1112, 1115, 1118, 1197, 1199, 1204, 1208, 1425 "За умови 
завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання 
податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для 
госпрозрахункових підприємств і організацій, які знаходяться у сфері управління 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, – ревізії. У разі 
виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення 
остаточного рішення" конкретизує строки зберігання бухгалтерської документації. 

Примітки "Після закінчення строку дії договору", "Після затвердження", 
"Після заміни новими", "Після зняття виробів з виробництва", "Після введення 
об'єкта в експлуатацію" тощо вказують, що обчислення строку, вказаного в графах 3 
і 4 Переліку, здійснюється з указаного моменту. 

2.13. Позначка "ЕПК", яку встановлено в Переліку для деяких видів 
документів, означає, що частина таких документів може мати культурне значення і, 
після проведення експертизи їх цінності, повинна вноситися до НАФ. Рішення про 
внесення до НАФ або знищення документів з позначкою “ЕПК” приймаються ЕПК 
державного архіву. 

2.14. Для зручності користування Переліком до нього складено покажчик, у 
якому в алфавітному порядку перелічено види документів та їх зміст з посиланнями 
на номери відповідних статей Переліку.  

 
 

ІІІ. Організація діяльності комісій з проведення експертизи цінності 
документів, їх відбору на зберігання або для знищення 

 
3.1. Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та 

архівні установи” і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення 
експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 серпня 2007 року № 1004, для організації роботи з проведення 
експертизи цінності документів організації створюють постійно діючі експертні 
комісії (далі – ЕК). 

ЕК організацій спільно з архівними підрозділами і службами діловодства 
визначають порядок відбору на зберігання та для знищення документів в 
організації, проводять експертизу цінності документів і здійснюють контроль за її 
проведенням. 

Забороняється знищувати документи без попереднього проведення експертизи 
їх цінності. 

3.2. Організація і проведення експертизи цінності документів, що надійшли на 
зберігання до музеїв та бібліотек, покладається відповідно на фондово-закупівельні 
і експертно-оцінні комісії. 

3.3. У своїй роботі ЕК, фондово-закупівельні і експертно-оцінні комісії 
керуються Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Переліком. 
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3.4. Документи, відібрані експертизою їх цінності для внесення до  НАФ, 
описуються відповідно до чинних архівних правил. 

Організації – джерела формування НАФ здійснюють відбір документів, 
строки зберігання яких закінчилися, та складають акт про вилучення цих 
документів для знищення після зведення описів справ організації за відповідний 
період. Зведені описи і акт розглядаються ЕК організації одночасно. Схвалені ЕК 
організації 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 організації, після чого організація – фондоутворювач 
має право знищувати документи. 

3.5. Державні архіви (архівні відділи міських рад) перевіряють правильність 
відбору документів до НАФ та в разі потреби мають право вимагати включення до 
опису справ постійного зберігання документів, відібраних на тимчасове зберігання 
або для знищення. 

3.6. Організації, у діяльності яких не утворюються документи НАФ,  
складають акти про вилучення для знищення документів після підготовки  описів 
справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу. Акти одночасно 
з описами справ подаються на розгляд ЕК організації, 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 
організації, якщо практична потреба в них відпала й строки їх зберігання за цим 
Переліком вичерпані. 

3.7. Справи, відібрані для знищення, передаються організаціям із заготівлі 
вторинної сировини за накладними, у яких зазначається вага паперової макулатури, 
що передана для переробки. Дата здачі документів, їх вага та номер накладної 
вказуються в актах про вилучення документів для знищення. Ці акти вміщуються в 
справу архівного фонду організації та зберігаються в архіві організації. 

3.8. Знищення документів без схвалення описів справ постійного зберігання 
ЕПК державного архіву (для організацій – джерел формування НАФ), а також 
порушення встановлених цим Переліком строків зберігання документів є 
незаконними і тягне відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 
3.9. Контроль за правильністю застосування цього Переліку здійснюють 

Держкомархів України та уповноважені ним державні архіви (архівні відділи 
міських рад). 

3.10. Із введенням у дію цього Переліку "Перечень типовых документов, 
образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других 
учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения", 
затверджений Головним архівним управлінням при Раді Міністрів СРСР 15 серпня 
1988 р., не застосовується на території України. 

У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті, які не суперечать 
даному Переліку”. 

2. У частинах 1, 2 та 3 Переліку найменування граф викласти у такій редакції: 
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Строк зберігання документів Номер 
статті 

Вид документів 

в організаціях, в 
діяльності яких 
утворюються 

документи НАФ 

в організаціях, в 
діяльності яких 
не утворюються 
документи НАФ 

Примітка 

1 2 3 4 5 
 
 
3. Статтю 1а частини 1 викласти у такій редакції:  
 
1а Депутатські запити, 

звернення та документи з їх 
виконання 

5 р. ЕПК 5 р.  

 
 
4. Статтю 685 частини 1 викласти у такій редакції: 
 
685 Пенсійні справи (заяви, 

висновки лікарів, витяги з 
протоколів, довідки про 
заробітну плату, трудовий 
стаж, медико – соціальної 
експертної комісії тощо) 
пенсіонерів, які одержують 
пенсії відповідно до 
законодавства 

5 р. 1 ЕПК – 1 Після 
припинення 

виплати пенсій 

 
 

Про участь архівних установ у реалізації Плану організації  
виконання положень Указу Президента України від 11 березня 2008 р. № 207 

“Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом 
гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві” 

від 2 квітня 2008 року № 61 
 

На виконання Указу Президента України від 11 березня 2008 р. № 207 “Про 
відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана 
Виговського у Конотопській битві” та Плану відповідних заходів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України (доручення від 24 березня 2008 року № 14210/2/1–08) 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам ЦДІАК України, Держархіву Чернігівської області організувати 

виявлення та виготовлення цифрових копії документів, що стосуються 
Конотопської битви, політичної та військової діяльності Івана Виговського, інших 
визначних воєначальників та учасників бойових дій 1659 року. Переліки та цифрові 
копії надати Держкомархіву не пізніше 21 квітня 2008 року. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева): 
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– упродовж квітня 2008 року вивчити можливість отримання від російських 
архівів цифрових копій документів, пов’язаних з військовими подіями під 
Конотопом у 1659 році; 

– забезпечити виконання Плану організації виконання положень Указу 
Президента України від 11 березня 2008 р. № 207 "Про відзначення 350-річчя 
перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській 
битві". 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Ю. І. Забенько) 
забезпечити упродовж травня 2008 року публікацію на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву on-line виставки "До 350-річчя перемоги війська під проводом 
гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві" та виготовлення 
компакт-диску. 

4. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

 
Щодо участі у XVI  Міжнародному конгресі архівів, 
21-27 липня 2008 року, м. Куала-Лумпур, Малайзія 

від 4 квітня 2008 року № 62 
 

На виконання рішення колегії Держкомархіву України від 17 січня 2008 року 
про участь делегації українських архівістів у XVI Міжнародному конгресі архівів 
“Архіви, управління та розвиток: окреслення майбутнього суспільства”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад української делегації у кількості 16 осіб: 

Гінзбург О. П.     керівник делегації 
Прись Т. П. 
Прилепішева Ю. А. 
Матяш І. Б. 
Маковська Н. В. 
Музичук О. В. 
Пельц Д. І. 
Лавренюк А. Г. 
Киструська Н. В. 
Буценко Н. Д. 
Мицан К. П. 
Чопик Г. С. 
Левченко Л. Л. 
Білоус Г. П. 
Клименко Т. А. 
Купченко В. П. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи з 
керівництвом МРА та організаторами конгресу щодо організації перебування 
українських архівістів у м. Куала-Лумпур та оформлення службових в’їздних віз до 
Малайзії членам делегації. 

3. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) забезпечити коштами 
працівників Держкомархіву відповідно до попереднього розрахунку витрат, який 
затверджено додатком до рішення колегії Держкомархіву від 17 січня 2008 року. 
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4. Сектору кадрового забезпечення Держкомархіву (Баранова О. В.) оформити 
відрядження працівників апарату Державного комітету до Малайзії. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
Про участь архівних установ у виконанні положень  

Указу Президента України від 12 березня 2008 року № 213  
«Про відзначення 70-річчя подій, пов’язаних  
із проголошенням Карпатської України» 

від 7 квітня 2008 року № 64 
 

На виконання Указу Президента України від 12 березня 2008 року № 213 "Про 
відзначення 70-річчя подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України" та 
Плану організації виконання його положень, затвердженого дорученням Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2008 року № 14359/1/1–08, 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам архівних установ провести виявлення та копіювання 

документів, пов’язаних із проголошенням Карпатської України, а також 
державотворчої та політичної діяльності Героя України, президента Карпатської 
України Августина Волошина та його соратників.  

Переліки та цифрові копії документів направити до Держкомархіву не пізніше 
30 червня 2008 року. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева): 

спільно з директором Держархіву Закарпатської області (Делеган М. В.) 
упродовж 2–3 кварталів 2008 року провести консультації з архівними установами 
Чеської Республіки, Угорської Республіки та Словацької Республіки щодо 
можливості виявлення та копіювання документів про події, пов’язані із 
проголошенням Карпатської України; 

забезпечити виконання Плану організації виконання положень Указу 
Президента України від 12 березня 2008 року № 213 "Про відзначення 70-річчя 
подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України". 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Ю. І. Забенько) до 
початку вересня 2008 року підготувати і розмістити на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву он-лайновий варіант виставки "Карпатська Україна і Авґустин 
Волошин" та виготовити компакт-диски для передачі держархівам областей. 

4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
 

Про виконання окремого доручення 
Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. 

від 7 квітня 2008 р. № 65 
 

На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 6 лютого 
2008 року з метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
«Український прорив: для людей, а не політиків» в частині протидії корупції, 
посилення механізму захисту суб’єктів господарювання від неправомірного 
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втручання в їх діяльність, удосконалення законодавства, створення умов для 
поліпшення інвестиційного клімату в державі 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять від 

Кабінету Міністрів України та оперативне життя заходів, спрямованих на 
вирішення порушуваних питань, включаючи підготовку та внесення на розгляд 
Уряду відповідних проектів актів законодавства. 

2. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву щомісяця до 5 числа 
забезпечити надання сектору кадрової роботи Держкомархіву зазначеної інформації для 
підготовки звітів про вжиті заходи за результатами розгляду пропозицій та звернень. 

3. Сектору кадрової роботи (Баранова О. В.) щомісяця до 10 числа 
забезпечити надання Кабінетові Міністрів України звітів про вжиті заходи за 
результатами розгляду пропозицій та звернень. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
 

Про проведення перевірки діяльності Держархіву 
Закарпатської області 

від 10 квітня 2008 року № 69-а 
 

Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на ІІ квартал 
2008 року 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Провести перевірку діяльності Держархіву Закарпатської області з 26 по 31 

травня 2008 року. 
2. Затвердити склад робочої групи фахівців Держкомархіву для проведення 

перевірки діяльності держархіву Закарпатської області: 
Прись Т. П. – начальник управління організаційно-правового та аналітичного 

забезпечення Держкомархіву, керівник групи; 
Богунова Н. К. – начальник організаційно-аналітичного відділу упавління 

організаційно-правового та аналітичного забезпечення Держкомархіву (заступник 
керівника групи); 

Боярчук І. С. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку Національного 
архівного фонду управління формування та зберігання НАФ Держкомархіву; 

Сельченкова С. В. – начальник управління формування та зберігання НАФ 
Держкомархіву; 

Худенко Т. С. – начальник відділу правового забезпечення та координації 
роботи Голови та заступників Голови управління організаційно-правового та 
аналітичного забезпечення Держкомархіву; 

Ярошенко Д. В. – головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва 
та використання інформації. 

3. Робочій групі до 12 червня 2008 року підготувати матеріали для розгляду на 
засіданні колегії Держкомархіву. 

4. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стаднік В. А.) перед-
бачити кошти на відрядження робочої групи. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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Про затвердження складу колегії Держкомархіву 
від 18 квітня 2008 року № 72 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 899 

“Про затвердження положення про Державний комітет архівів України” та 
відповідно до Положення про колегію Держкомархіву, затвердженого наказом 
Держкомархіву № 74 від 14.05.2007 р. 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад колегії Державного комітету архівів України (додається). 
2. Наказ Держкомархіву від 31.07.2007 р. № 119 “Про затвердження складу 

колегії Держкомархіву” вважати таким, що втратив чинність. 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

 

Додаток 
до наказу 

Держкомархіву України 
від 18.04.2008 № 72 

 

СКЛАД 
членів колегії Державного комітету архівів України 

 
 

       Члени колегії 
УДОД  
Олександр Андрійович 

– Голова Державного комітету архівів України 

НОВОХАТСЬКИЙ 
Костянтин Євгенович 

– заступник Голови Держкомархіву 

ПОРТНОВ 
Георгій Володимирович 

– заступник Голови Держкомархіву 

БЕНЧ  
Ольга Григорівна 

– Заступник Міністра культури і туризму України 

ДУБРОВІНА 
Любов Андріївна 

– директор Інституту рукопису НАНУ НБУ 
ім. В. Вернадського 

ПРИСЬ  
Тетяна Петрівна 

– начальник управління організаційно-правового та 
аналітичного забезпечення Держкомархіву 

СЕЛЬЧЕНКОВА 
Світлана Вікторівна 

– начальник управління формування та зберігання 
НАФ 

БОГУНОВА  
Надія Костянтинівна 

– начальник організаційно-аналітичного відділу 
Держкомархіву 
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КИСЕЛЬОВА 
Леся Анатоліївна 

– начальник відділу зберігання та обліку НАФ 

ПРИЛЕПІШЕВА  
Юлія Анатолівна 

– начальник відділу міжнародного співробітництва та 
використання інформації Держкомархіву 

МАТЯШ  
Ірина Борисівна  

– директор УНДІАСД 

ЛОЗИЦЬКИЙ 
Володимир Сергійович 

– директор ЦДАГО України 

 
 

Про участь державних архівних установ у відзначенні 
63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 років 
від 23 квітня 2008 року № 75 

 
 

На виконання Указу Президента України від 15 квітня 2008 року № 363/2008 
"Про відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 
років" 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 

сприяти проведенню в регіонах виставок архівних матеріалів, пов’язаних з 
участю Українського народу у Великій Вітчизняній та Другій світовій війнах та 
поповненню музейних експозицій; 

забезпечити організацію та проведення в архівах тематичних документальних 
виставок з історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років; 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних документів, 
що висвітлюють героїчне минуле українського народу; 

не пізніше 12 травня 2008 року інформувати відділ міжнародного співро-
бітництва та використання інформації Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) про 
вжиті заходи. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

 
Про затвердження графіку проведення особистого 

прийому громадян керівництвом Держкомархіву та начальниками управлінь 
від 25 квітня 2008 року № 77 

 

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”, Указу 
Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи 
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щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити графік проведення особистого прийому громадян керівництвом 

Державного комітету архівів України та начальниками управлінь (додається). 
2. Забезпечити проведення першочергового особистого прийому жінок, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної 
війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. 

3. Приділити особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються 
ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які 
потребують соціального захисту та підтримки. 

4. Керівникам державних архівних установ поновити графіки проведення 
особистого прийому громадян керівниками державних архівних установ, 
передбачивши проведення особистого прийому у позаробочий час не рідше одного 
разу на місяць та забезпечити проведення прийому громадян за затвердженими 
графіками. 

5. Керівникам центральних державних архівних установ подати до 15 травня 
2008 року сектору кадрової роботи Держкомархіву затверджені графіки проведення 
прийому громадян. 

6. Розмістити інформацію щодо графіку проведення особистого прийому 
громадян керівництвом Держкомархіву та начальниками управлінь, центральних 
державних архівних установ України на офіційному веб-порталі Держкомархіву, у 
вестибулі Головного корпусу комплексу споруд центральних державних архівних 
установ, в інших державних архівних установах в доступному для вільного огляду 
місці та опублікувати у черговому "Віснику Державного комітету архівів України" 
(Лісняк О. А., Прилепішева Ю. А., Баранова О. В., Гузєв І. С., керівники державних 
архівних установ). 

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву від 
29.03.2006 № 47 "Про затвердження графіку особистого прийому громадян 
керівництвом Державного комітету архівів України" та від 25.09.2006 № 123 «Про 
внесення змін до наказу Держкомархіву від 29.03.2006 № 47». 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету архівів України 

від 25.04.2008  №  77   
 
 

Г Р А Ф І К  
особистого прийому громадян керівництвом  

Державного комітету архівів України  
та начальниками управлінь 

 

Посада, 
прізвище, ім’я, по батькові 

Дні  
та години прийому  

№ телефону 

Голова комітету 

УДОД  
Олександр Андрійович 

понеділок 
15.00 – 17.00 

остання п’ятниця  
місяця 16.30 – 18.30 

275-27-77 

 

Перший заступник Голови комітету   

 

Заступник Голови комітету 

НОВОХАТСЬКИЙ 
Костянтин Євгенович 

середа 14.00 – 16.00 

останній четвер 
місяця 17.45 – 19.45 

273-29-19 

 

Заступник Голови комітету 

ПОРТНОВ  
Георгій Володимирович 

четвер 14.00 – 16.00 

остання середа місяця 
17.45 – 19.45 

275-82-33 

 

Начальник управління організаційно-
правового та аналітичного 

забезпечення 

ПРИСЬ 
Тетяна Петрівна 

вівторок  
16.00 – 18.00 

четвер  
16.00 – 18.00 

273-30-56 

 

Начальник управління інформації та 
міжнародного співробітництва 

 

  

Начальник управління формування та 
зберігання НАФ 

СЕЛЬЧЕНКОВА 
Світлана Вікторівна 

понеділок  
16.00 – 18.00 

четвер  
16.00 – 18.00 

273-30-69 
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Про внесення змін до складу колегії Державного комітету 

архівів України 
від 5 травня 2008 року № 80 

 
На часткову зміну наказу Держкомархіву № 72 від 18.04.2008 “Про 

затвердження складу колегії Держкомархіву” 

НАКАЗУЮ: 
 1. Ввести до складу колегії Держкомархіву Папакіна Г. В., начальника 

відділу формування політики національної пам'яті Українського інституту 
національної пам'яті, та Боряка Г. В., завідуючого відділом спеціальних галузей 
історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України 
НАН України. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  О. А. Удод 

 
 

Про склад доступності комітету 
від 5 травня 2008 року № 81 

 
На виконання п. 2 абзацу сьомого Указу Президента України від 18 грудня 

2007 року № 1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих 
умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, 

 
НАКАЗУЮ: 
створити комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури Державного комітету архівів 
України у складі: 

 
Портнов 
Георгій Володимирович 

– голова комітету доступності, заступник Голови 
Держкомархіву України; 

Рогожин 
Сергій Миколайович 

– заступник голови комітету доступності, заступник 
начальника фінансово-економічного відділу 
Держкомархіву України; 

Іванова 
Катерина Вікторівна 

– заступник голови комітету доступності, заступник 
голови Ради з питань створення безбар'єрного 
середовища для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями Національної Асамблеї інвалідів 
України; 

члени комітету:  

Баранова 
Олена Вячеславівна 

завідувач сектора кадрової роботи Держкомархіву 
України; 

Божук 
Галина Іванівна 

заступник директора Центрального державного 
кінофотофоноархіву України імені  
Г. С. Пшеничного; 
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Кулініч 
Юрій Якович 

директор Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки; 

Лавренюк 
Анатолій Гаврилович 

заступник директора Центрального державного 
електронного архіву України; 

Музичук 
Ольга Володимирівна 

директор Центрального державного історичного 
архіву України, м. Київ; 

Пащенко 
Оксана Борисівна 

заступник директора Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління 
України; 

Пінчук 
Дмитро Михайлович 

заступник директора-головний зберігач фондув 
Центрального державного архіву громадських 
об'єднань України; 

Ходоровський 
Михайло Дмитрович 

заступник директора-головний зберігач фондів 
Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України. 

Секретар комітету:   

Іванченко 
Наталя Іванівна 

головний спеціаліст відділу зберігання та обліку 
Національного архівного фонду Держкомархіву 
України. 

 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 
 

Додаток № 1 
до наказу Державного комітету  
архівів України та Національної 

Асамблеї інвалідів України 
від  05.05.2008 р. № 81       

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної інфраструктури  
Державного комітету архівів України 

 
 
1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної інфраструктури Держкомархіву (далі — комітет 
доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворений при 
Держкомархіві з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням у центральних 
державних архівних установах безперешкодного доступу для інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до будівель центральних державних архівних 
установ, архівних документів та друкованих видань. 

2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
Держкомархіву і Національної Асамблеї інвалідів України та цим положенням. 



 71 

3. Основними завданнями комітету доступності є: 
 – підготовка пропозицій керівництву Держкомархіву з питань створення для 

маломобільних груп населення безперешкодного доступу до будівель центральних 
державних архівних установ, архівних документів та друкованих видань; 

 – надання Держкомархіву і центральним державним архівним установам 
аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до 
його компетенції; 

 – розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативів стосовно 
безперешкодного доступу маломобільних груп населення до архівних документів та 
друкованих видань. 

4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право: 
 – залучати для розгляду питань, пов'язаних з його діяльністю, спеціалістів 

Держкомархіву та центральних державних архівних установ, а також незалежних 
експертів; 

 – заслуховувати на своїх засіданнях інформацію Держкомархіву, 
центральних державних архівних установ з питань, що належать до його 
компетенції; 

 – проводити конференції, семінари, “круглі столи”, громадські слухання з 
питань, що належать до його компетенції; 

 – подавати Держкомархіву, центральним державним архівним установам 
пропозиції з питань, що знаходяться у його компетенції. 

5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з 
Держкомархівом, центральними державними архівними установами, їхніми 
громадськими організаціями. 

6. Склад комітету доступності формується з представників Держкомархіву, 
центральних державних архівних установ, Національної Асамблеї інвалідів 
України.  

 Члени комітету доступності виконують свої обов'язки на громадських 
засадах. 

7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником Голови 
Держкомархіву. Голова комітету доступності має двох заступників, які за посадами є: 

 – керівним працівником структурного підрозділу Держкомархіву, на якого 
покладено вирішення питань будівництва та благоустрою; 

 – представником Національної Асамблеї інвалідів України. 
 Повноваження голови та інших членів комітету доступності, порядок його 

діяльності визначаються регламентом, який затверджується головою комітету 
доступності. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
роботи комітету у забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури  
Державного комітету архівів України 

 
1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної інфраструктури (далі — комітет доступності) 
Держкомархіву згідно з Положенням про нього є консультативно-дорачим органом. 

2. Комітет доступності очолює голова, який призначається на посаду та 
звільняється з посади спільним наказом Держкомархіву і Національної Асамблеї 
інвалідів України. 

 Голова комітету доступності організовує його роботу, розподіляє обов'язки 
між заступниками голови, контролює виконання прийнятих рішень. 
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3. Секретар комітету доступності веде його діловодство, забезпечує 
збереженість протоколів засідань та іншої документації, повідомляє членів комітету 
доступності про дату чергового засідання та відповідає за своєчасне інформування 
членів комітету про порядок денний засідань. 

4. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за 
рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності — одного із 
заступників голови. 

5. Робота комітету доступності планується. Річний план роботи комітету 
доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його 
головою. 

6. Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за 
пропозиціями його членів. 

 Засідання комітету доступності проводить його голова, а у разі його 
відсутності — один із заступників голови. 

 Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше як дві третини його членів. 

7. Засідання комітету доступності протоколюються. Протоколи засідань 
комітету підписують голова або заступник голови, який вів засідання та секретар 
комітету доступності. 

8. Рішення комітету доступності вважаються прийнятими, якщо за них 
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

 Рішення комітету доступності мають рекомендований характер. 
9. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті 

на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а 
також з використанням веб-сайту Держкомархіву. 

 
 

Про затвердження Примірного положення про експертну 
комісію об’єднання громадян, релігійної організації, 

а також підприємства, установи та організації, заснованої 
на приватній формі власності 
від 6 травня 2008 року № 83 

 
 

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи” та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 
цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
8 серпня 2007 року № 1004, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Примірне положення про експертну комісію об'єднання 
громадян, релігійної організації, а також підприємства, установи та організації, 
заснованої на приватній формі власності, що додається. 

2. Центральним державним архівам, Державному архіву в Автономній 
Республіці Крим, державним архівам областей, міст Києва і Севастополя надавати 
допомогу об'єднанням громадян, релігійним організаціям, а також підприємствам, 
установам та організаціям, заснованим на приватній формі власності, у розробці 
положень про експертні комісії відповідно до Примірного положення, зазначеного в 
пункті 1. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови 
Державного комітету архівів України Портнова Г. В. 
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Голова Державного комітету О. А. Удод 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного  
комітету архівів України 

06.05.2008 № 83 
 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про експертну комісію об’єднання громадян, 
релігійної організації, а також підприємства, 

установи та організації, заснованої 
на приватній формі власності 

 

1. Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи” та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 
цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
8 серпня 2007 року № 1004, об’єднання громадян, релігійна організація, а також 
підприємство, установа та організація, заснована на приватній формі власності 
(далі – юридична особа) утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації 
і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в 
процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на 
розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) державної архівної установи 
(ЕК архівного відділу райдержадміністрації, міської ради), у зоні 
комплектування якої вона перебуває. 

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються 
керівником юридичної особи, після чого стають обов'язковими для виконання 
структурними підрозділами (працівниками) юридичної особи. 

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі –
 Держкомархів) та положенням, затвердженим на підставі цього Примірного 
положення. 

4. До складу ЕК, який затверджується керівником юридичної особи, 
входять керівники служби діловодства та її архівного підрозділу (особа, 
відповідальна за архів), працівники інших структурних підрозділів, а також за 
згодою представники ЕПК державного архіву (ЕК архівного відділу 
райдержадміністрації, міської ради), у зоні комплектування якої вона 
перебуває.  

Головою ЕК призначається, як правило, заступник керівника юридичної 
особи, а секретарем – керівник її архівного підрозділу (особа, відповідальна за 
архів).  

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, 
складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів юридичної 
особи та окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про проведену 
роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість. 

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує керівник 
юридичної особи, і звітує перед ним про проведену роботу.  

7. Завданням ЕК юридичної особи є організація та проведення експертизи 
цінності документів, що утворилися в діловодстві юридичної особи. 

8. ЕК юридичної особи приймає рішення про схвалення та подання до 
ЕПК державного архіву (ЕК архівного відділу райдержадміністрації, міської 
ради) проектів таких документів:  
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описи справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного 
фонду (далі – НАФ); 

описи справ з особового складу;  
номенклатури справ;  
інструкції з діловодства;  
положення про службу діловодства, архівний підрозділ та ЕК; 
анотовані переліки унікальних документів НАФ;  
акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;  
акти про вилучення документів з НАФ. 
9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:  
перевіряти дотримання структурними підрозділами юридичної особи, 

окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у 
діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування 
справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення 
документів;  

пропонувати керівникам структурних підрозділів, відповідальним 
працівникам юридичної особи розшук відсутніх документів НАФ, документів 
тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та 
письмових пояснень у випадках втрати цих документів;  

одержувати від структурних підрозділів юридичної особи відомості та 
пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та 
строків їх зберігання;  

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів 
юридичної особи про хід підготовки документів до архівного зберігання і 
забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;  

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців 
структурних підрозділів юридичної особи, а в разі необхідності працівників 
відповідної державної архівної установи (архівного відділу міської ради);  

інформувати керівництво юридичної особи з питань, що входять до 
компетенції ЕК. 

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються 
правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів 
комісії.  

11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх 
на засіданні, оформляється протоколом, який підписується головою (або його 
заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту 
затвердження протоколу засідання ЕК керівником юридичної особи. 

12. У разі відмови керівника юридичної особи затвердити протокол 
засідання ЕК вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної 
комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним. 
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Про організацію особистого прийому громадян у 
Державному комітеті архівів України 

від 6 травня 2008 року № 85 
 
 

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу 
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою 
поліпшення роботи Держкомархіву з громадянами 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Унести зміни до Порядку організації та проведення особистого прийому 

громадян у Державному комітеті архівів України (далі – Порядок), затвердженого 
наказом Держкомархіву від 25.09.2006 №124, виклавши його у новій редакції 
(додається). 

2. Заступникам Голови Держкомархіву, начальникам управлінь забезпечити 
виконання зазначеного Порядку.  

3. Сектору кадрової роботи (Баранова О. В.) розмістити Порядок на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву у рубриці «Звернення громадян». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
архівів України 
від 6 травня 2008 р. №  85  

 
ПОРЯДОК 

організації та проведення особистого прийому громадян 
у Державному комітеті архівів України 

 

Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення 
особистого прийому громадян у Державному комітеті архівів України (далі – 
Держкомархів). 

1. Особистий прийом громадян у Держкомархіві здійснюється відповідно до 
статті 22 Закону України "Про звернення громадян" в установленому порядку.  

2. Прийом громадян проводиться Головою Держкомархіву, його першим 
заступником, заступниками та начальниками управлінь у встановлені Графіком дні.  

3. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв 
Радянського Союзу, Героїв України здійснюється першочергово. 

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 
ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які 
потребують соціального захисту та підтримки. 

4. Інформація про порядок і графік проведення особистого прийому громадян 
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керівництвом Держкомархіву та начальниками управлінь публікується у журналі 
"Вісник Державного комітету архівів України", розміщується на веб-порталі 
Держкомархіву, у вестибюлі Головного корпусу комплексу споруд центральних 
державних архівних установ (вул. Солом‘янська, 24) та в інших державних архівних 
установах в доступному для вільного огляду місці.  

5. Особистий прийом громадян проводиться за попереднім записом або в день 
звернення заявника без попереднього запису.  

Попередній запис на особистий прийом до керівників Держкомархіву 
проводиться працівниками приймальні (тел. 275-27-77). 

6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується 
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного 
питання, до яких посадових осіб чи державних архівних установ він звертався і яке 
було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються 
громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій 
(зауважень). 

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не 
стосуються його звернення. 

7. Список громадян на особистий прийом із зазначенням прізвища, ім'я, по 
батькові, змісту порушуваних питань подається відповідно Голові Держкомархіву, 
його першому заступнику, заступникам та начальникам управлінь. 

8. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх 
представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, 
які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.  

9. До участі в проведенні особистого прийому можуть запрошуватися 
працівники Держкомархіву та посадові особи інших державних архівних установ за 
рішенням керівників Держкомархіву. 

10. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому 
громадян не допускається.  

11. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося 
керівництвом Держкомархіву, проводиться у разі, коли питання, порушене у 
першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті. 

У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного 
питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні 
роз’яснення та можлива допомога. 

12. У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому 
прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, 
громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. 

13. Звернення може бути подано особисто як окремою особою 
(індивідуальне), так і групою осіб (колективне). У зверненні мають бути вказані 
прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання громадянина та зміст питання, що 
розглядається. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки 
розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

14. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява 
розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.  

15. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово 
або усно (за його бажанням).  

16. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до 
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 
348. 
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17. Відповідно до ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення 
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не 
пізніше 15 днів від дня їх реєстрації. Якщо в місячний термін вирішити питання 
неможливо, то керівництвом Держкомархіву термін його вирішення може бути 
подовжений до 45 календарних днів з обов‘язковим повідомленням заявника. 

18. Працівники приймальні Держкомархіву: 
- забезпечують направлення звернення, що подано на особистому прийомі, 

безпосередньо тим виконавцям, до відання яких належить їх розгляд і вирішення;  
- здійснюють систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на 

особистому прийомі. 
19. Стан роботи із зверненнями громадян періодично розглядається на 

засіданнях колегії Державного комітету архівів України. 

 
 

Про забезпечення відзначення у 2008 році  
державними архівними установами пам’ятних дат і ювілеїв 

від 8 травня 2008 року № 89 
 

На виконання постанови Верховної Ради України від 10 квітня 2008 року № 
262–VI "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2008 році" та Плану організації 
виконання положень постанови Верховної Ради України, затвердженого Віце-
прем’єр міністром України І. Васюником (доручення Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2008 року № 22948/2/1–08), 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
– упродовж 2008 року забезпечити відповідно до компетенції здійснення 

заходів з відзначення відповідних пам’ятних дат і ювілеїв, зокрема організацію та 
проведення тематичних виставок документів, публікацію у засобах масової 
інформації архівних документів, що стосуються пам’ятних дат та ювілеїв (список 
додається); 

– не пізніше ніж за 10 днів до здійснення заходів інформувати відділ 
міжнародного співробітництва та використання інформації Держкомархіву (Ю. А. 
Прилепішева) про вжиті заходи. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
забезпечити координацію роботи з виконання державними архівними установами 
постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2008 
році" та узагальнення інформації, що надходитиме від архівів. 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Ю. І. Забенько) 
забезпечити публікацію на офіційному веб-порталі Державного комітету постанови 
Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2008 році" та 
списку пам’ятних дат і ювілеїв. 

4. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з 
реалізації архівно-пошукового проекту  

“Український мартиролог ХХ ст.” 
від 8 травня 2008 року № 90 

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.01.2008 р. 

№ 1041/1/1-08 до листа Секретаріату Президента України від 09.01.2008 р. № 43-
02/2 щодо заходів із створення та функціонування архівно-пошукового проекту 
“Український мартиролог ХХ ст.” (за участю Українського інституту національної 
пам’яті, СБУ та МВС), та на додаток до наказу Держкомархіву від 06.02.2008 р.  
№ 17, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад міжвідомчої робочої групи з реалізації архівно-
пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.” у кількості 11 осіб: 

Удод О. А.     голова міжвідомчої робочої групи 
Папакін Г. В. (за згодою)    заступник голови 
Матяш. І. Б. 
Прилепішева Ю. А. 
Забенько Ю. І. 
Бажан О. В. 
Платонова Н. В. (за згодою) 
Максименко Ю. М. (за згодою) 
Скиба В. В. (за згодою) 
Лапенков О. О. (за згодою) 
Пиріг Р. Я. (за згодою) 
 
2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 

Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) спільно з Г. В. Папакіним (Український 
інститут національної пам’яті, УІНП) розробити концепцію архівно-пошукового 
проекту “Український мартиролог ХХ ст.” (травень–червень 2008 року). 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Ю. І. Забенько) спільно 
з Г. В. Папакіним (УІНП) до 17 травня 2008 року розробити та погодити з членами 
робочої групи проект технічного завдання електронної бази даних “Український 
мартиролог ХХ ст.”. 

4. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) вивчити можливість виявлення документів, 
що стосуються тематики проекту в архівних установах Росії, Казахстану та інших 
держав (упродовж 2008 року). 

5. Членам робочої групи забезпечити координацію роботи з реалізації архівно-
пошукового інформаційного проекту “Український мартиролог ХХ ст.” на 2008–
2009 рр. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про створення експертної робочої групи з впровадження  

гендерних підходів у роботу Держкомархіву 
від 14 травня 2008 року № 92 

 
На виконання Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року 
№ 1834 “Про затвердження Державної програми з утворення гендерної рівності в 
українському суспільстві на період до 2010 року” та рекомендацій Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Створити експертну робочу групу з впровадження гендерних підходів у 

роботу Держкомархіву у складі: 
Портнов Г. В., заступник Голови Держкомархіву, керівник групи; 
Баранова О. В., завідувач сектором кадрової роботи Держкомархіву; 
Забенько Ю. І., заступник начальника управління – начальник відділу 

інформаційних технологій Держкомархіву; 
Кисіль І. М., головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу 

Держкомархіву. 
2. Членам експертної робочої групи взяти участь у навчанні з “Логіко-

структурного підходу до впровадження гендерної політики”, яке буде проведено 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту за окремим 
повідомленням. 

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

Голова Державного комітету О А. Удод 
 
 

Про внесення змін до Статуту УНДІАСД 
від 14 травня 2008 року № 93 

 
Відповідно до підпункту 32 пункту 4 Положення про Державний комітету 

архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11.07.2007 № 899 та на виконання п. 10 Заходів щодо усунення порушень і 
недоліків, виявлених Рахунковою палатою України 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Внести до Статуту Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства, затвердженого наказом Держкомархіву від 25.05.2001 
№ 50, наступні зміни: 

у підпункті 2.2 пункту 2 
другий абзац викласти у такій редакції: 
“– нормативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення 

державних архівних установ системи Державного комітету архівів України;” 
абзац четвертий вилучити; 
після п’ятого абзацу доповнити новим абзацом: 
“– підготовка наукових кадрів для архівної галузі”. 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Держкомархіву Новохатського К. Є. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про надання інформації для тематичних програм  
Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради України 

від 15 травня 2008 року № 98 
 
 
Беручи до уваги звернення Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради 

України від 5 травня 2008 року № 23-25/53 про безкоштовне надання Дирекції 
інформації для тематичних програм телеканалу “РАДА” про важливі заходи в 
діяльності архівів (виставки, презентації) та з метою популяризації архівних 
документів  

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДІАК 
(Музичук О. В.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.), ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. 
О.), ЦДНТА (Семенов Є. В.), ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.), ЦДАЗУ (Кулініч Ю. Я.) 
забезпечити постійне надання Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради України 
зазначеної інформації та інформування відділу міжнародного співробітництва та 
використання інформації Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) про співпрацю з 
Дирекцією. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
Про участь державних архівів у підготовці та 
відзначенні 90-річчя державної служби України 

від 16 травня 2008 року № 99 
 
У зв’язку із зверненням Головного управління державної служби України 

щодо організації та проведення документальної виставки, присвяченої 90-річчю 
державної служби України, що відзначатиметься 23 червня 2008 року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Зобов’язати ЦДАВО (Н. В. Маковська), ЦДАГО (В. С. Лозицький), ЦДІАК 
(О. В. Музичук), ЦДІАЛ (Д. І. Пельц), ЦДКФФА (Н. О. Топішко) до 23 травня 2008 
року провести додаткове виявлення документів з історії державної служби України і 
до 25 травня 2008 року надіслати переліки разом з електронними копіями 
виявлених документів до відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева). 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити координацію роботи з 
Головдержслужбою щодо організації і проведення виставки. 

3. ЦДАМЛМ (Л. В. Скрипка) спільно із сектором виставкової роботи 
(ЦДАВО) та відповідальними представниками Головдержслужби до 23 червня 2008 
року забезпечити підготовку експозиції виставки в приміщенні ЦДАМЛМ. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  О. А. Удод 
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Про виконання Плану першочергових заходів щодо розвитку 
зв’язків з українцями, які проживають за межами України, 
із збереження, захисту та популяризації культурних надбань 

українства у світовому цивілізаційному просторі 
на 2008–2009 роки 

від 19 травня 2008 року № 101 
 

На виконання Плану першочергових заходів щодо розвитку зв’язків з 
українцями, які проживають за межами України, із збереження, захисту та 
популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі 
на 2008–2009 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 квітня 2008 року № 668-р 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам структурних підрозділів (С. В. Сельченкова, Ю. А. При-

лепішева) до 22 вересня 2008 року подати для узагальнення Управлінню 
організаційно-правового та аналітичного забезпечення Держкомархіву (Т. П. Прись) 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства із збереження, захисту та 
популяризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному 
просторі; 

Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву (Т. П. Прись) до 1 жовтня 2008 року забезпечити подання 
Мінкультури узагальнених пропозицій.  

2. Управлінню міжнародного співробітництва та інформації Держкомархіву 
(Ю. А. Прилепішева) передбачити під час укладення двосторонніх міжнародних 
міжвідомчих угод про співробітництво в архівній сфері з архівними службами 
іноземних держав, іншими іноземними установами і організаціями, зацікавленими 
у співпраці, положень щодо виявлення та обміну копіями (цифровими копіями) 
документів, що стосуються історико-культурної спадщини України і перебувають в 
архівосховищах іноземних держав (постійно). 

3. Зобов’язати керівників державних архівних установ організувати упродовж 
червня 2008 року – лютого 2009 року роботу з виявлення документів, пов’язаних з 
історією українського народу, що перебувають за межами України та інформування 
Держкомархіву про проведену роботу (до 15 жовтня 2008 року та до 25 лютого 
2009 року); 

Управлінню міжнародного співробітництва та інформації Держкомархіву  
(Ю. А. Прилепішева) спільно з УНДІАСД (І. Б. Матяш) та ЦДАЗУ (Ю. І. Кулініч) 
забезпечити протягом березня 2009 року узагальнення інформації, що надходитиме 
від архівних установ та її передавання МЗС на початку квітня 2009 року. 

4. Управлінню міжнародного співробітництва та інформації Держкомархіву 
(Ю. А. Прилепішева): 

– спільно з УНДІАСД (І. Б. Матяш) із залученням фахівців Національної 
академії наук до квітня 2009 року розробити та забезпечити виконання програми 
археографічних досліджень, архівних пошуків з метою вивчення стану, перспектив 
збереження та ефективного використання культурних цінностей пов’язаних з 
історією українського народу, які перебувають за межами України та організувати 
до листопада 2009 року підготовку серії архівно-довідкових видань "Архівна 
україніка у світі" у двох томах; 
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– спільно з ЦДІАК України із залученням фахівців Національної академії наук 
до листопада 2008 року організувати архівний пошук документів для формування 
експозиційного фонду Національного історико-культурного заповідника "Гетьман-
ська столиця" у м. Батурині та поповнення фондів ЦДІАК із залученням фахівців 
Центру дослідження історії України при Санкт-Петербурзькому державному 
університеті. 

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 

 
Про внесення змін до наказу Держкомархіву 

від 28 лютого 2008 року № 38 
від 20 травня 2008 року № 102 

 
На виконання указів Президента України від 9 жовтня 2007 року № 955 "Про 

відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана 
України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу", від 2 квітня 
2008 року № 295 "Питання проведення виставки "Україна та Швеція: на 
перехрестях історії (ХVІІ–ХVІІІ століття)" та доручення Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2008 року № 43870/43/1–07, а також беручи до уваги звернення 
Національного музею України від 20 травня 2008 року № 244, на часткову зміну 
наказу Держкомархіву від 28 лютого 2008 року № 38 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам ЦДІАК (О. В. Музичук), ЦДІАЛ (Д. І. Пельц) забезпечити 

передавання у тимчасове користування Національному музею України оригіналів 
документів Національного архівного фонду (переліки додаються) для використання 
в експозиції виставки "Україна та Швеція: на перехрестях історії (ХVІІ–ХVІІІ 
століття)" у період з 20 травня 2008 року до 31 березня 2009 року.  

Передавання оригіналів унікальних документів здійснити на підставі акту та 
за умови проведення архівами їх грошової оцінки. Відповідно до вимог статті 13 
Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" 
Національний музей України має забезпечити страхування документів, що 
передаються музею у тимчасове користування, за правилами, встановленими 
законодавством.  

2. Директору ЦДІАК О. В. Музичук з метою забезпечення належного 
збереження оригіналів документів ЦДІАЛ, що передаються у тимчасове 
користування Національному музею України, прийняти їх за актом від музею на 
тимчасове зберігання до моменту формування експозиції виставки "Україна та 
Швеція: на перехрестях історії (ХVІІ–ХVІІІ століття)". 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про внесення змін до складу Головної редакційної колегії Держкомархіву 
України з підготовки архівних довідників за 
Програмою “Архівні зібрання України” 

від 23 травня 2008 року № 103 
 

На виконання Програми "Архівні зібрання України", затвердженої наказом 
Держкомархіву України від 27.11.2000 № 72 "З оголошення рішення колегії 
Держкомархіву України від 22 листопада 2000 року "Про стан і перспективи 
підготовки архівних довідників, на часткову заміну наказу Держкомархіву від 
1.11.2005 № 133 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни до складу Головної редакційної колегії Держкомархіву 

України з підготовки архівних довідників за Програмою "Архівні зібрання 
України", затвердженої наказом Держкомархіву від 1.11.2005 № 133 (склад Головної 
редколегії додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
Додаток до наказу 

Держкомархіву України 
від 23.05.2008 № 103 

 
1. Удод О. А., Голова Держкомархіву України, доктор історичних наук 

(Голова Головної редколегії); 
2. Боряк Г. В., завідуючий відділом спеціальних галузей історичної науки та 

електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, 
доктор історичних наук (заступник Голови Головної редколегії, за згодою); 

3. Верстюк В. Ф., заступник Голови Українського інституту національної 
пам’яті, доктор історичних наук (за згодою); 

4. Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН 
України (за згодою); 

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

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

7. Кулініч Ю. Я., директор Центрального державного архіву зарубіжної 
україніки; 

8. Лозицький В. С., директор Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України, кандидат історичних наук; 

9. Маковська Н. В., директор Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України, кандидат історичних наук; 

10. Матяш І. Б., директор Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства, доктор історичних наук; 

11. Музичук О. В., директор Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ; 

12. Новохатський К. Є., заступник Голови Держкомархіву України; 
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13. Онищенко О. С., Генеральний директор Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, академік НАН України (за згодою); 

14. Папакін Г. В., начальник відділу формування політики національної 
пам’яті Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук (за 
згодою); 

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

16. Прилепішева Ю. А., начальник відділу міжнародного співробітництва та 
використання інформації Держкомархіву України, кандидат історичних наук 
(секретар Головної редколегії); 

17. Прись Т. П., начальник Управління організаційно-правового та 
аналітичного забезпечення Держкомархіву України; 

18. Скрипка Л. В., директор Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України; 

19. Слободянюк П. Я., директор Державного архіву Хмельницької області, 
кандидат історичних наук; 

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

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

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

 
 
 

Про затвердження нового складу Наукової ради Держкомархіву 
від 23 травня 2008 р. № 104 

 
 

У зв’язку із кадровими змінами в апараті Держкомархіву 
 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити новий склад Наукової ради Держкомархіву (додається). 
2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву від 

29.08.2006 № 113 «Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 12.05.2000 № 
21» та від 07.11.2007 № 160 «Про внесення змін до складу Наукової ради 
Держкомархіву». 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

Додаток до наказу 
Держкомархіву України 

від 23.05.2008 № 104 
 

Склад 
Наукової ради  

Державного комітету архівів України 
 

1. Удод О. А., Голова Держкомархіву України, доктор історичних наук 
(голова Наукової ради); 
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2. Богунова Н. К., начальник організаційно-аналітичного відділу 
Держкомархіву України (секретар Наукової ради); 

3. Боряк Г. В., завідуючий відділом спеціальних галузей історичної науки та 
електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, 
доктор історичних наук; 

4. Верстюк В. Ф., заступник Голови Українського інституту національної 
пам’яті, доктор історичних наук; 

5. Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН 
України; 

6. Кульчицький С. В., заступник директора Інституту історії України НАН 
України, доктор історичних наук; 

7. Лозицький В. С., директор Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України, кандидат історичних наук; 

8. Маковська Н. В., директор Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України, кандидат історичних наук; 

9. Матяш І. Б., директор Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства, доктор історичних наук; 

10. Музичук О. В., директор Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ; 

11. Новохатський К. Є., заступник Голови Держкомархіву України; 
12. Папакін Г. В., начальник відділу формування політики національної 

пам’яті Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук; 
13. Пиріг Р. Я., головний науковий співробітник Інституту історії України 

НАН України, доктор історичних наук; 
14. Портнов Г. В., заступник Голови Держкомархіву України; 
15. Прилепішева Ю. А., начальник відділу міжнародного співробітництва та 

використання інформації Держкомархіву України, кандидат історичних наук; 
16. Прись Т. П., начальник управління організаційно-правового та 

аналітичного забезпечення Держкомархіву України; 
17. Сельченкова С. В., начальник управління формування та зберігання 

Національного архівного фонду Держкомархіву України, кандидат історичних наук; 
18. Слободяник М. С., завідувач кафедрою Державної академії керівних 

кадрів культури і мистецтва, доктор історичних наук; 
19. Топішко Н. О., директор Центрального державного кінофотофоноархіву 

України ім. Г. С. Пшеничного; 
20. Щербак М. Г., завідувач кафедри архівознавства та спеціальних  галузей 

історичної науки Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор 
історичних наук. 

 
 
 

Про затвердження нового складу редакційної колегії 
інформаційного бюлетеня “Вісник Державного комітету 

архівів України” 
від 30 травня 2008 р. № 106 

 
1. На часткову зміну наказів Держкомархіву України від 3 грудня 2002 року № 

91 "Про затвердження нового складу редакційної колегії інформаційного бюлетеня 
"Вісник Державного комітету архівів України" та від 12 квітня 2000 року № 7 "Про 
організацію видання "Віснику Держкомархіву" затвердити новий склад редакційної 
колегії інформаційного бюлетеня "Вісник Державного комітету архівів України": 



 86 

Удод О. А., Голова Державного комітету архівів України, доктор історичних 
наук (голова редколегії); 

Боряк Г. В., завідуючий відділу спеціальних галузей історичної науки та 
електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, 
доктор історичних наук (за згодою); 

Васько Л. М., відповідальний редактор (за згодою); 
Лісняк О. А., помічник заступника Голови Державного комітету; 
Матяш І. Б., директор Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства, доктор історичних наук; 
Новохатський К. Є., заступник Голови Державного комітету; 
Портнов Г. В., заступник Голови Державного комітету; 
Прилепішева Ю. А., начальник Управління інформації та міжнародного 

співробітництва Держкомархіву, кандидат історичних наук (заступник голови 
редколегії); 

Прись Т. П., начальник Управління організаційно-правового та аналітичного 
забезпечення Держкомархіву; 

Романович С. В., головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва 
та використання інформації Держкомархіву (секретар редколегії); 

Сельченкова С. В., начальник Управління формування та зберігання 
Національного архівного фонду Держкомархіву, кандидат історичних наук. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління інформації та 
міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.). 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

Про участь державних архівних установ у відзначенні 
360-ї річниці подій, пов’язаних з початком національно-визвольної війни 

українського народу середини ХVІІ століття 
від 2 червня 2008 р. № 107 

 

На виконання Плану заходів з підготовки і відзначення 360-ї річниці подій, 
пов’язаних з початком національно-визвольної війни українського народу середини 
ХVІІ століття, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 
травня 2008 року № 739-р 

НАКАЗУЮ: 
1. Зобов’язати директорів ЦДІАК (О. В. Музичук), ЦДІАЛ (Д. І. Пельц) 

організувати виявлення документів з історії українського війська, державотворчої, 
політичної і військової діяльності гетьмана України Богдана Хмельницького та його 
соратників та подати переліки виявлених документів, а також їх цифрові копії 
Держкомархіву до кінця серпня 2008 року. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Ю. А. Прилепішева, Ю. І. Забенько) до початку жовтня 2008 року організувати 
публікацію на офіційному веб-порталі Держкомархіву документальної виставки 
"Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття" та 
виготовлення компакт-дисків з експозицією виставки для передачі державним 
архівам областей. 

3. Директорам державних архівів областей забезпечити організацію та 
проведення упродовж жовтня 2008 року тематичних документальних виставок. 

4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про участь державних архівних установ у відзначенні 
90-річчя подій Української революції 1917–1921 років  

та вшанування пам’яті їх учасників 
від 2 червня 2008 року № 108 

На виконання Плану заходів з відзначення 90-річчя подій Української 
революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 729-р 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
організувати виявлення документів, що ілюструють події української 

революційної доби 1917–1921 років, життя та діяльність провідних діячів 
визвольного руху та національного державотворення і подати переліки виявлених 
документів, а також їх цифрові копії Держкомархіву до кінця вересня 2008 року; 

у межах компетенції взяти участь у підготовці збірника документів і 
матеріалів "Рада Міністрів Української Держави: протоколи засідань, закони, 
постанови"; забезпечити організацію та проведення у 2008–2011 роках тематичних 
документальних виставок. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Ю. А. Прилепішева, Ю. І. Забенько) до кінця жовтня 2008 року оновити 
експозицію виставки on-line "Українська революція. 1917–1921: Документальна 
виставка до Дня Соборності України", опубліковану на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву та забезпечити виготовлення компакт-дисків з експозицією виставки 
для передачі державним архівам областей. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

Про оголошення рішення колегії Держкомархіву від 20.05.2008 року “Про 
створення архівними установами сприятливих умов безперешкодного доступу 

для інвалідів” 
від 2 червня 2008 року № 110 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 

України від 20 травня 2008 року “Про створення архівними установами 
сприятливих умов безперешкодного доступу для інвалідів” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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РІШЕННЯ 
колегії Державного комітету архівів України 

від 20 травня 2008 року 
 

Про створення архівними установами сприятливих умов безперешкодного 
доступу для інвалідів 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектора кадрової роботи 

Держкомархіву Баранової О. В., колегія констатує, що Держкомархівом, 
державними архівними установами вжито ряд заходів, спрямованих на 
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними 
можливостями до будинків архівних установ та архівних документів. 

Згідно з Планом організації забезпечення виконання Указу Президента 
України від 18 грудня 2007 р. № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо 
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями» Держкомархівом підготовлено План організації забезпечення 
виконання Указу Президента України від 18.12.2007 № 1228, який надіслано на 
виконання керівникам центральних державних архівних установ. 

Відповідно до зазначеного плану Держкомархівом створено комітет 
забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної інфраструктури Держкомархіву (далі – комітет доступності), до 
складу якого ввійшов представник Національної Асамблеї інвалідів України та 
керівники центральних державних архівів. Спільно з Національною Асамблеєю 
інвалідів України затверджено положення про комітет та регламент його роботи. 

Інформація щодо діяльності Держкомархіву та державних архівів, зокрема 
графіки особистого прийому, адреси, путівники та інші довідкові видання 
представлені на офіційному веб-порталі Держкомархіву, що дає можливість не 
виходячи з дому отримувати первинну інформацію з питань, що турбують 
громадян, які через послаблений фізичний стан не мають можливості особисто 
відвідати архівні установи 

У вестибюлі головного корпусу комплексу споруд центральних державних 
архівів по вул. Солом’янській, 24 організовано прийом відвідувачів, у тому числі 
інвалідів, працівниками столу довідок архівів, розташованих у комплексі. 

На центральному вході до головного корпусу встановлено поручень для 
сприяння відвідування центральних державних архівних установ особами з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Проектом реконструкції комплексу споруд центральних державних архівних 
установ, що розпочалася у 2007 році, передбачено будівництво пандусу та ліфта для 
підйому інвалідів на колясках. 

Відбулися певні зрушення щодо забезпечення безперешкодного доступу 
людей з обмеженими фізичними можливостями до будинків архівних установ в 
регіонах України. 

Забезпечено окремими елементами безперешкодного доступу 60 % таких 
установ. Зокрема це об’єкти без сходів, з пандусами тощо. У випадках, де 
неможливо встановити пандуси, безбар’єрний доступ забезпечено обладнанням 
кнопок виклику. 

Всього споруджено 157 пандусів, встановлено 273 поручні, 57 кнопок 
виклику. 

Більш активно і конкретно проводиться робота щодо забезпечення 
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до 
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архівних установ у Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, 
Херсонській, Хмельницькій областях. 

Так, в Одеській області із 63 будівель архівних відділів та трудових архівів 
безперешкодний доступ забезпечено до 59, що становить 94 %; у Київській області 
із 50 будівель безперешкодний доступ забезпечено до 36 або – 72 %, поручні 
встановлено у 48 будівлях; у Житомирській області із 35 будівель безперешкодний 
доступ забезпечено до 19 або – 54 %; в Луганській області із 47 будівель 
безперешкодний доступ забезпечено до 29 або – 62 %. 

До обох корпусів Державного архіву Хмельницької області забезпечено 
безперешкодний доступ та встановлено ліфти для підйому інвалідів. У новому 
приміщенні Державного архіву у м. Севастополі, що будується з дотриманням 
державних будівельних норм, передбачено встановлення 2 ліфтів. 

На перших поверхах будинків багатьох архівних установ організовано 
громадські приймальні та кімнати прийому громадян. 

У кошторисах архівних установ на 2008 рік передбачено кошти щодо 
фінансування робіт та обладнання для забезпечення безперешкодного доступу осіб 
з обмеженими фізичними можливостями (ЦДІАЛ, ЦДНТА, Держархів в АР Крим, 
Держархів Кіровоградської області, архівні відділи Луганської, Чернігівської 
областей, АР Крим). На 2009 рік на зазначені цілі заплановано кошти у бюджетних 
запитах держархівів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, 
Чернівецької областей. 

Разом з тим у забезпеченні вільного доступу інвалідів до приміщень архівних 
установ та користування архівними документами мають місце серйозні перешкоди. 

Проблемою залишається обладнання будівель пандусами. Забезпечення 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями потребує внесення суттєвих 
змін до конструкції будівель, значних капіталовкладень та часу. Зокрема, в 
державних архівах Дніпропетровської і Донецької областей через технічні умови та 
конструктивні особливості будівель неможливо облаштувати пандусом вхід до 
приміщень. 

Із загальної кількості пристосованих будівель архівних установ державним 
будівельним нормам щодо доступу інвалідів та інших маломобільних груп 
населення відповідає лише незначна кількість. 

Не стало поширено нормою обладнання спеціальних кімнат на перших 
поверхах архівних установ як міні-читзалів для роботи користувачів з порушеною 
опорно-руховою системою. 

Потребують особливої уваги з боку архівістів звернення щодо соціального 
захисту інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
та інших незахищених верств населення, незрячих, слабочуючих та глухих інвалідів 
у забезпеченні їх доступу до приміщень і архівних документів. 

Основною проблемою залишається неналежне фінансове забезпечення, 
зокрема для дообладнання об’єктів засобами першочергового доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Існуюча нормативна база роботи архівних установ не повною мірою враховує 
необхідність забезпечення сприятливих умов прийому та обслуговування осіб з 
фізичними можливостями. 

 
Колегія вирішує: 
 
1. Комітету доступності разом з організаційно-аналітичним відділом 

(Н. К. Богунова) та сектором кадрової роботи Держкомархіву (О. В. Баранова) до 
1 жовтня 2008 року розробити План заходів Держкомархіву щодо створення 



 90 

архівними установами сприятливих умов безперешкодного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до будинків архівних установ. 

2. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (В. А. Стаднік) 
передбачити кошти для фінансування державних архівних установ, що входять до 
сфери управління Державного комітету, відповідних заходів щодо створення умов 
для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями у 
бюджетному запиті на 2009 рік. 

3. Управління організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву (Т. П. Прись) до 1 жовтня 2008 року внести пропозиції до 
нормативної бази роботи архівних установ щодо створення сприятливих умов 
прийому та обслуговування осіб з фізичними відхиленнями.  

4. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації (Ю. А. 
Прилепішева), сектору кадрової роботи (О. В. Баранова), директору Дирекції з 
експлуатації комплексу споруд ЦДАУ (І. С. Гузєв) та керівникам центральних 
державних архівних установ до 15 червня 2008 року поновити інформацію для 
відвідувачів у вестибюлі комплексу споруд ЦДАУ. 

5. Керівникам центральних державних архівних установ спільно з 
представником Національної Асамблеї інвалідів України до 1 вересня 2008 року 
розробити та подати Держкомархіву пропозиції щодо першочергового 
пристосування будинків архівів для потреб людей з обмеженими фізичними 
можливостями. При цьому передбачити пандуси з відповідними нахилами, 
радіусами поворотів для інвалідних колясок, а також інші засоби, які визначені 
державними будівельними нормами та з урахуванням створення необхідних умов 
для надання послуг людям з обмеженими фізичними можливостями. 

6. Керівникам Держархіву в Автономній Республіці Крим, держархівів 
областей, міст Києва та Севастополя подати пропозиції Голові Ради міністрів АРК, 
головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо 
створення умов безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до будинків архівів та розрахунки, потрібні для фінансування цих 
робіт для включення до бюджетних запитів на 2009 рік. 

 

Голова колегії, Голова Державного комітету архівів України  О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

Про участь державних архівів в організації  
та проведенні спільної українсько-вірменської виставки 
"Вірменська діаспора в Україні: історія та сучасність" 

(28.09.–2.10.2008, мм. Київ, Львів; 4–8.11.2008, м. Єреван) 
від 11 червня 2008 р. № 116 

 

На виконання Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву України на 
2008 рік та зобов’язань за Угодою про співробітництво між Державним комітетом 
архівів України та Національним архівом Вірменія в галузі архівної справи від 14 
вересня 2007 року 

НАКАЗУЮ: 
1. Зобов’язати директорів ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіву в АР Крим, 

держархівів Донецької, Львівської, Одеської, Харківської, Хмельницької областей 
провести виявлення документів для підготовки спільної українсько-вірменської 
виставки "Вірменська діаспора в Україні: історія та сучасність" та надіслати 
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переліки і цифрові копії виявлених документів до Держкомархіву до 25 червня 2008 
року. 

Переліки документів мають бути оформлені українською та російською 
мовами. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.): 
спільно з фінансово-економічним відділом Держкомархіву (Стадник В. А.), 

ЦДІАК (Музичук О. В.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.) опрацювати до кінця червня 2008 року 
пропозиції з фінансування проведення спільної українсько-вірменської виставки та 
прийому вірменської делегації у вересні–жовтні 2008 року; 

спільно з ЦДІАК (Музичук О. В.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.) розробити і подати до 
21 липня 2008 року проект концепції спільної українсько-вірменської виставки та 
програму прийому вірменської делегації у мм. Києві та Львові; 

узгодити до кінця липня 2008 року з Національним архівом Вірменії терміни і 
програму проведення зазначених заходів, до 1 серпня 2008 року – склад учасників 
цих заходів, до кінця серпня 2008 року оригінал-макет каталогу виставки; 

завчасно підготувати прес-реліз про зазначені міжнародні заходи та 
забезпечити їх висвітлення у засобах масової інформації; 

спільно з ЦДІАК (Музичук О. В.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.), Держархівом 
Львівської області (Куцинда В. І.) забезпечити організацію та проведення 
міжнародних заходів відповідно до затвердженої програми. 

2. Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних 
установ України (Гузев І. С.) вирішити організаційні питання щодо забезпечення 
проїзду учасників міжнародних заходів за маршрутом Київ–Львів–Київ. 

3. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 
 

Про участь державних архівних установ у відзначенні 12-ї річниці 
Конституції України 

від 11 червня 2008 р. № 117 
 

На виконання Указу Президента України від 14 травня 2008 року № 443 "Про 
відзначення 12-ї річниці Конституції України" та розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 травня 2008 року № 782-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та 
відзначення 12-ї річниці Конституції України" 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
сприяти проведенню в регіонах виставок архівних матеріалів, що ілюструють 

процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток українського 
конституціоналізму; 

забезпечити організацію та проведення в архівах тематичних документальних 
виставок з історії та розвитку конституційного процесу в Україні, висвітлення 
життя та діяльності історичних діячів; 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних документів, 
що висвітлюють історію українського законотворення; 

не пізніше 1 липня 2008 року інформувати Управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) про вжиті заходи. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про участь делегації українських архівістів у щорічній зустрічі 

керівників державних архівних служб України  
та Росії за участі керівника державної архівної служби Білорусі  

(15–18.09.2008, Санкт-Петербург, Російська Федерація) 
від 11 червня 2008 р. № 119 

 
 
На виконання Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву України на 

2008 рік та зобов’язань за Протоколом про спільні проекти Державного комітету 
архівів України та Федерального архівного агентства (Російська Федерація) від 21 
березня 2007 року і Планом спільних заходів Державного комітету архівів України і 
Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2008–2010 рр. 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Зобов’язати керівників державних архівних установ до 21 липня 2008 року 

надіслати до Держкомархіву інформацію про використання архівних ресурсів в 
мережі Інтернет та досвід і перспективи впровадження сучасних інформаційних 
технологій в роботу архівів, а також створення і впровадження сучасних систем 
документування для підготовки доповіді за темою: "Сучасні інформаційні 
технології та архіви (досвід та перспективи)". 

2. Директору ЦДАГО (Лозицький В. С.) упродовж червня–липня 2008 року 
розробити та узгодити із співвиконавцями з російської сторони концепцію 
спільного збірника документів "Націоналістичне підпілля та його збройні сили в 
Україні. 1939–1956 рр." та підготувати для затвердження під час робочих зустрічей 
в Санкт-Петербурзі. 

Про стан роботи до 1 серпня 2008 року інформувати Держкомархів. 
3. Директору ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) упродовж червня–липня 2008 року 

розробити та узгодити з РДАМЛ проекти договорів з підготовки спільних збірника 
документів "Повість полум’яних років Олександра Довженка" та бази даних на 
виявлені документи, що стосуються життя та діяльності кінорежисера і 
письменника О. П. Довженка та підготувати договори до підписання під час 
робочих зустрічей в Санкт-Петербурзі. 

До 11 серпня 2008 року в установленому порядку забезпечити погодження 
проектів договорів з Держкомархівом. 

4. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.): 
до 1 вересня 2008 року спільно з ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДАМЛМ 

(Скрипка Л. В.) опрацювати склад української частини редколегій спільних 
збірників документів та склад української частини робочої групи з підготовки бази 
даних на документи по О. Довженку;   

узгодити до 1 серпня 2008 року з Федеральним архівним агентством 
(Російська Федерація) терміни і програму проведення зазначених заходів та склад 
української делегації; 

спільно з начальником відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) проаналізувати інформацію, надіслану державними архівними 
установами та підготувати доповідь "Сучасні інформаційні технології та архіви 
(досвід та перспективи)"; 

забезпечити координацію роботи з керівництвом та відповідальними 
працівниками Росархіву з питань організації перебування українських архівістів у 
м. Санкт-Петербурзі та підготувати матеріали до розгляду у ході робочих засідань. 

5. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ 
УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ  
АРХІВІВ УКРАЇНИ  

 
 

Про затвердження строків зберігання документів з виплати компенсації 
громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень,  
вкладених в колишні установи державного страхування СРСР,  

що діяли на території України 
Від 12.06.2008 №796/120 

 
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
від 3 липня 2008 р. за № 576/15267 
 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 
2008 року № 582-р “Деякі питання проведення виплати з компенсації 
громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень” 

 
НАКАЗУЄМО:  
1. Затвердити строки зберігання документів з виплати компенсації громадянам 

України втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в колишні установи 
державного страхування СРСР, що діяли на території України: 

особові рахунки по довгострокових договорах страхування – 5 років після 
закриття рахунку у зв’язку з виконанням зобов’язань держави; 

журнали реєстрації оформлених договорів страхування життя (ф. № 11 –Б) –
 5 років після закриття журналу в зв’язку з виконанням зобов’язань держави. 

2. Зобов’язати відкриті акціонерні товариства “Національна акціонерна 
страхова компанія “Оранта”, “Страхова компанія “Дніпро”, “Страхова компанія 
“Оранта-Січ”, “Страхова компанія “Астарта”, “Страхова компанія “Орадон” та 
акціонерну страхову компанію “Оранта-Лугань”, у яких зберігаються зазначені 
документи, дотримуватися строків зберігання, затверджених цим наказом. 

3. Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Міністерства 
фінансів України (Коцюба В.О.) забезпечити подання цього наказу в 
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
фінансів України Литвина В. М. та заступника Голови Державного комітету архівів 
України Портнова Г. В.  

Міністр фінансів України  В. М. Пинзеник 

 Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 
 

ПОГОДЖЕНО 
Міністр культури і туризму України В. В. Вовкун 
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Про доповнення наказу Держкомархіву України 
від 2 червня 2008 року № 108 
від 13 червня 2008 р. № 122 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 3 червня 2008 року 
№ 27176/1/1–08 щодо врахування пропозиції з відзначення 130-річчя від дня 
народження С. Петлюри під час виконання Указів Президента України від 12 квітня 
2007 року № 297 "Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 
1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників", від 16 травня 2005 року № 
793 "Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та 
Західно-Української Народної Республіки" та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 травня 2008 року № 729-р "Про заходи з відзначення 90-річчя подій 
1917–1921 років та вшануванню пам’яті її учасників" 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ провести виявлення документів з 

життя та діяльності Голови Директорії УНР, Головного Отамана військ УНР С. Пет-
люри і подати переліки виявлених документів, а також їх цифрові копії 
Держкомархіву до кінця вересня 2008 року та запланувати проведення у 2009 році 
тематичних документальних виставок. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва (Ю. А. При-
лепішева, Ю. І. Забенько) до кінця листопада 2008 року оновити експозицію 
виставки on-line "Вшанування пам’яті Симона Петлюри. Документальна виставка 
до 80-річчя з дня загибелі", опубліковану на офіційному веб-порталі Держкомархіву 
та забезпечити виготовлення компакт-дисків з експозицією виставки для передачі 
державним архівам областей. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

Про участь центральних державних архівів  у організації 
виставки «Історія державної служби України» 

від 19 червня 2008 р. № 124 
 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 

№ 817-р «Про відзначення 90-річчя запровадження державної служби» та на 
додаток до наказу Держкомархіву від 16.05.2008 № 99 «Про участь державних 
архівів у підготовці та відзначенні 90-річчя державної служби України» 

 
НАКАЗУЮ: 
1. ЦДАВО (О. Б. Пащенко) і ЦДІАК (О. В. Музичук) передати в 

установленому порядку у тимчасове користування ЦДАМЛМ (Л. В. Скрипка) на 
строк з 20 по 27 (включно) червня 2008 року для експонування на виставці «Історія 
державної служби України» оригінали документів згідно з переліком, що додається. 

2. ЦДАМЛМ (Л. В. Скрипка) забезпечити збереженість переданих для 
експонування документів, спільно з уповноваженими представниками ЦДАВО, 
ЦДІАК і Головдержслужби організувати їх демонстрування в загальній експозиції 
виставки; для забезпечення своєчасної підготовки виставки, належного її супроводу 
та демонстрування після закриття, організувати безперешкодний доступ 
представників зазначених архівів та Головдержслужби згідно з поданими списками 
з 20 по 28 червня 2008 р. 
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3. ДЕКС ЦДАУ (І. С. Гузєв) забезпечити транспортування оригіналів 
документів ЦДАВО та ЦДІАК на виставку та з виставки. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 17 червня 2008 р. “Про стан архівної справи в Державному архіві 

Закарпатської області” 
від 19 червня 2008 р. № 125 

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

України від 17 червня 2008 р. “Про стан архівної справи в Державному архіві 
Закарпатської області”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

 
РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету 
архівів України 

від 17 червня 2008 р. 
 
Про стан архівної справи в Державному архіві Закарпатської області 

 
Розглянувши результати комплексної перевірки діяльності Державного архіву 

Закарпатської області, колегія Держкомархіву зазначає.  
Держархівом області в цілому здійснюється реалізація державної політики у 

сфері архівної справи і діловодства на території області. 
Посилилася допомога і підтримка місцевих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування архівним установам у зміцненні їх ]матеріальної бази, 
виконанні ними своїх функцій, поліпшенні стану архівної справи на підприємствах, 
в установах і організаціях. 

Рішеннями обласної ради від 08.06.2006 № 36 затверджено Програму розвитку 
архівної справи у Закарпатській області на 2006–2010 роки, від 24.09. 2006 № 75 
зазначену Програму доповнено цільовою підпрограмою збереження архівних 
документів Берегівського підрозділу держархіву області. Прийнято розпорядження 
голови облдержадміністрації від 10.04.2007 №182 “Про створення трудових 
архівів”, від 21.03.2008 № 23 “Про тимчасову робочу групу з аналізу виявлення 
архівних документів про Голодомор 1932–1933 років в Україні”. 

Затверджено програми розвитку архівної справи, розроблені усіма архівними 
установами низової ланки. 

На виконання заходів Державної програми розвитку архівної справи на 2006–
2010 роки у 2007 р. держархів області отримав і освоїв 1030,1 тис. грн., архівні 
установам низової ланки – 198,7 тис. грн. 



 96 

Збереженість документів НАФ у приміщеннях держархіву області в 
м. Ужгороді, у більшості архівних відділів райдержадміністрацій та архівних 
відділів міськрад у цілому забезпечується. 

Завершено встановлення пожежної сигналізації в будівлі №1 держархіву 
області в м. Ужгороді. 

На належному рівні держархівом області здійснюється науково-методичне 
керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, 
архівних відділів міськрад і трудових архівів. Завдяки наполегливій роботі 
керівництва держархіву області з керівниками місцевих органів влади вдалося 
досягти конкретних позитивних зрушень як у питанні кадрового, так й матеріально-
технічного забезпечення архівних установ. У 2007 році на 5 штатних одиниць 
зросла чисельність працівників архівних установ низової ланки. 

Протягом 2006–2007 років отримали нові та додаткові приміщення архівні 
відділи Мукачівської міськради, Виноградівської, Великоберезнянської та Хустської 
райдержадміністрацій. 

Встановлено охоронно-пожежну сигналізацію в архівних відділах Мука-
чівської міськради, Міжгірської та Свалявської райдержадміністрацій. 

Архівні відділи райдержадміністрацій та архівні відділи міськрад забезпечено 
металевим стелажним обладнанням на 93%, в картонажах у них зберігається 87% 
справ. 

Усі архівні установи низової ланки забезпечено комп’ютерами, крім Архівного 
відділу Воловецької райдержадміністрації. 

На сучасному рівні вирішено проблему зберігання документів у Архівному 
відділі Мукачівської міської ради. 

Належна увага приділяється роботі з архівними підрозділами  підприємств, 
установ, організацій. 83% установ мають номенклатури справ, погоджені з 
держархівом області. Із 149793 справ постійного зберігання за установлені роки 
впорядковано 91143 справи. 

Архівні відділи райдержадміністрацій і архівні відділи міськрад у 2007 році 
завершили складання та затвердили списки джерел формування НАФ. 

Для працівників служб діловодства та архівних підрозділів на базі держархіву 
області організовано постійно діючий семінар “Сучасне діловодство та архівна 
справа”. 

Характерною рисою діяльності держархіву області є розвиток регіонального 
міжнародного співробітництва. Держархівом області підписано та реалізовуються 
міжнародні угоди з архівними, навчальними та науковими закладами Румунії, 
Словаччини, Угорщини. 

Водночас колегія зазначає, що в Держархіві Закарпатської області продов-
жують накопичуватися нерозв’язані проблеми, в діяльності низки архівних установ 
області є суттєві недоліки. 

Залишається гострою проблема забезпечення збереженості документів. Це 
зумовлено передусім невідповідністю частини архівосховищ існуючим норма-
тивним вимогам. 

Особливу тривогу викликає стан збереженості документів у відділі 
держархіву області у м. Берегово, в якому нормативні вимоги щодо зберігання 
архівних документів не дотримуються. Охоронна сигналізація у цьому підрозділі 
відсутня. У частині сховищ вікна не обладнано металевими ґратами. Майже у всіх 
сховищах відсутні замкові пристрої, замикаються тільки вхідні двері. Документи 
зберігаються не лише у сховищах, але й у коридорах. У сховищах частину 
документів розміщено на підлозі. Унікальні документи зберігаються у сховищі, яке 
опечатується, але не закривається на ключ. Не забезпечено проведення грошової 
оцінки унікальних документів та їх страхування. Пожежна сигналізація та 



 97 

автоматична система пожежегасіння відсутні, 70% вогнегасників в архівосховищах 
знаходяться в неробочому стані. Дерев'яні стелажі не оброблено вогнегасним 
розчином. Потребує приведення у відповідність до вимог пожежної безпеки 
електропроводка. Температурно-вологісний, світловий режим зберігання доку-
ментів не відповідає встановленим нормативам. Дерев'яне стелажне обладнання, 
оправи справ, документи пошкоджено жуком-точильщиком. 

Завантаженість архівосховищ держархіву області – 99%. Архів понад 15 років 
фактично не комплектується. Водночас в установах-джерелах комплектування 
архіву зберігається понад встановлені строки 55,5 тис. справ. 

Повільними темпами здійснюється реконструкція виділеного архіву 
приміщення колишнього державного виробничо-торгового підприємства 
“Закарпаткнига”. За останні два роки кошти на реконструкцію взагалі не 
виділялися. 

Страховий фонд створено лише на 1,3% від загальної кількості документів, 
що зберігаються в архіві. 

Безпрецедентна ситуація існує з обліком документів, що зберігаються в 
держархіві області. Станом на 01.01.2008 у держархіві області зберігається 374 
неописані справи, 369 кг розсипу та 525 невиправно пошкоджених справ. У ході 
перевіряння наявності виявлено 6 540 необлікованих справ, у розшуку рахуються 
4 504 справи. 

Не забезпечується надійна охорона та пожежна безпека архівних установ 
області. Лише один архівний відділ райдержадміністрації забезпечено постом 
позавідомчої охорони. Охоронною сигналізацією не оснащено 66 % архівних 
установ низової ланки. Не вистачає засобів пожежегасіння і протипожежної 
сигналізації. 

Особливо гостро стоїть питання щодо забезпечення збереженості документів 
у архівних відділах Мукачівської райдержадміністрації та Ужгородської міської 
ради. 

У всіх читальних залах відсутнє технічне обладнання. В архіві не створено 
локальну комп’ютерну мережа, не розроблено власну веб-сторінку, що негативно 
впливає на розширення подання інформації про держархів області за допомогою 
мережі “Інтернет” та істотно зменшує можливість доступу громадян до архівних 
фондів. 

Штатна чисельність працівників держархіву області не відповідає 
встановленим нормативам. Положення про структурні підрозділи не в повній мірі 
відповідають головним завданням і функціям держархіву. 

Частково відсутні протоколи засідань колегії, не здійснюється належний 
контроль за виконанням її рішень. 

Не проводиться робота щодо обліку приватних архівних зібрань. 
Не укладаються угоди між держархівом області та архівними відділами 

міськрад про делегування повноважень щодо тимчасового зберігання документів 
НАФ і контролю за станом діловодства та архівної справи в державних установах, 
що знаходяться в зоні комплектування цих архівних відділів. 

Не визначено межі архівних фондів у зв’язку зі зміною форми власності 
фондоутворювача. 

Низка архівних відділів райдержадміністрацій не має статусу юридичної 
особи. 

Більшість архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад не надають 
платних послуг, не мають затверджених цін на них. 

Більшість трудових архівів створено при сільських і селищних радах. Лише 
два трудових архіви є юридичними особами. 
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Колегія вирішує: 
1. Узяти до відома довідку про результати комплексної перевірки Держархіву 

Закарпатської області та опублікувати її у “Віснику Держкомархіву”. 
2. Вважати стан матеріально-технічної бази відділу держархіву області в м. 

Берегово та організацію державного обліку документів НАФ в архіві вкрай 
незадовільними, що спричинює неналежне забезпечення збереженості документів і 
створює реальну загрозу втрати значної їх частини. 

3. Рекомендувати керівництву Держкомархіву порушити перед Закарпатською 
облдержадміністрацією питання про: 

– виділення коштів для завершення реконструкції приміщення колишнього 
державного виробничо-торгового підприємства “Закарпаткнига” під сховища 
держархіву області; 

– надання допомоги держархіву області в створенні лабораторії 
мікрофільмування і реставрації документів. 

4. Зобов'язати директора Держархіву Закарпатської області Делегана М.В.: 
– до 17 липня 2008 р. розглянути результати комплексної перевірки діяльності 

архіву та це рішення колегії Держкомархіву на засіданні колегії держархіву області; 
розробити план заходів щодо усунення наявних порушень і недоліків у діяльності 
архіву та подати його до Держкомархіву; 

– забезпечити виконання у повному обсязі заходів щодо усунення порушень і 
недоліків, виявлених робочою групою Держкомархіву під час перевірки; 

– звернутися до Мукачівської райдержадміністрації та Ужгородської міської 
ради з проханням невідкладно вирішити питання забезпечення збереженості 
документів в архівних відділах Мукачівської районної державної адміністрації, 
Ужгородської міської ради. 

5. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну допомогу 
держархіву області в організації здійснення заходів щодо усунення недоліків у 
діяльності. 

6. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву здійснювати контроль за 
фінансуванням заходів Державної програми розвитку архівної справи на 2006 – 
2010 роки, зокрема фінансування у повному обсязі заходів Держархіву 
Закарпатської області. 

7. УНДІАСД (Матяш І.Б.): 
–  надати методичну допомогу держархіву області в обстеженні фізико-

хімічного стану документів, розробленні заходів щодо їх санітарно-гігієнічного 
оброблення; 

– вивчити та поширити досвід регіонального міжнародного співробітництва та 
видавничої роботи держархіву області.  

8. Держкомархіву (Новохатський К.Є.) зорганізувати розроблення проекту 
концепції регіональної політики Державного комітету і винесення його у ІІ кварталі 
2008 р. на розгляд колегії Держкомархіву. 

9. У другому кварталі 2009 р. заслухати на колегії Держкомархіву інформацію 
Держархіву Закарпатської області щодо усунення недоліків, виявлених 
комплексною перевіркою. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову колегії. 
 

Голова колегії, Голова Державного комітету архівів України  О.А. Удод 

Секретар колегії  Т.В. Галицька 
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Довідка 
про стан архівної справи в Державному архіві Закарпатської області 
Відповідно до плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на ІІ квартал 

2008 року та наказів Держкомархіву від 10.04.2008 № 69-а і від 07.05.2008 № 88 
робоча група із фахівців Держкомархіву у складі: Прись Т П., начальника 
управління організаційно-правового та аналітичного забезпечення, Богунової Н. К., 
начальника організаційно-аналітичного відділу; Кузнєцової М. І., начальника 
відділу формування НАФ та діловодства; Іванченко Н. І., головного спеціаліста 
відділу зберігання та обліку НАФ; Ярошенка Д. В., головного спеціаліста відділу 
міжнародного співробітництва та використання інформації здійснила комплексну 
перевірку діяльності Державного архіву Закарпатської області. 

Перевірка здійснювалася шляхом вивчення наявних в Держархіві 
Закарпатської області документів із основних напрямків його діяльності, а також 
візуального обстеження архівосховищ, співбесід з керівниками та фахівцями архіву, 
вибіркового ознайомлення із роботою архівних відділів Берегівської, 
Великоберезнянської, Виноградівської, Міжгірської, Мукачівської та Свалявської 
райдержадміністрацій, архівних відділів Мукачівської міської ради, Міжгірського та 
Свалявського трудових архівів та архівного підрозділу Апеляційного суду 
Закарпатської області. 

 
1. Організація роботи архіву 

Станом на 01.01.2008 до мережі архівних установ Закарпатської області 
входять Державний архів Закарпатської області, 13 архівних відділів районних 
державних адміністрацій, 2 архівні відділи міських рад та 2 трудових архіви. 

В архівних установах області розроблено та впроваджено основні нормативні 
документи з організації їх роботи. 

Діяльність держархіву області здійснюється відповідно до Положення про 
Державний архів Закарпатської області, затвердженого розпорядженням голови 
Закарпатської облдержадміністрації від 21.03. 2008 № 182. Положення про 
держархів області розроблено на підставі Типового положення про державний архів 
області, міста Києва і Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.10. 2002 № 1641 (зі змінами від 22.08. 2007 №1055). 

Держархів працює згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
затвердженими наказом директора архіву від 25.02. 2008 № 22-а. 

Структура архіву, яка складається із п’яти відділів та одного сектора, 
затверджена директором архіву та погоджена облдержадміністрацією 27.02.2008. 

На основі положення про архів, його структури розроблено положення про 
структурні підрозділи держархіву, які затверджено директором архіву. Посадові 
інструкції розроблено на кожного працівника архіву. 

Штатний розпис на 43 штатні одиниці затверджено в. о. голови 
облдержадміністрації 27.02. 2008. 

Наказом від 05.05.2008 № 29 встановлено розподіл обов’язків між директором 
і його заступниками (попередній наказ було видано 10.04.1998 за № 10-а). 

Основну діяльність держархіву організовано відповідно до річного плану. 
Розроблення і затвердження планово-звітних документів здійснюється згідно із 
збірником форм планово-звітної документації. 

Хід виконання планів заслуховується на засіданнях колегії держархіву області, 
а також на щотижневих виробничих нарадах. З метою контролю за виконанням 
планів роботи відділів держархіву області на засіданні колегії архіву в 2007 році 
було заслухано звіти начальників відділів формування НАФ та діловодства, 
використання інформації документів, матеріально-технічного забезпечення та 
обслуговування приміщень. 
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Підготовлено та введено в дію положення про дорадчі органи (колегію, ЕПК, 
науково-методичну раду). 

Положення про колегію держархіву затверджено наказом директора 
держархіву від 31.03.2006 № 3. Склад колегії затверджено розпорядженням в. о. 
голови облдержадміністрації від 27.03.2008 №192. До складу колегії, крім 
провідних фахівців архіву, входить професор Ужгородського національного 
університету. 

Робота колегії здійснюється згідно з річним планом організаційної роботи 
держархіву області. 

На засіданнях колегії розглядаються питання про підсумки (за рік, півріччя, 
квартал) діяльності держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій, міських 
рад, трудових архівів, заходи щодо реалізації Державної програми розвитку 
архівної справи, забезпечення збереженості документів, виконання звернень 
громадян, роботу ЕПК та ін. 

Науково-методична рада створена на підставі наказу директора держархіву від 
25.04 2008 № 25. У 2008 році було проведено одне засідання, яке оформлено 
протоколом. 

Робота ЕПК здійснюється згідно з річним планом, затвердженим директором 
держархіву. Засідання комісії проводяться щомісячно. 

З урахуванням галузевої угоди в архіві укладено колективний договір, що 
містить зобов’язання створення належних умов праці та встановлення соціальних 
гарантій працівникам архіву. 

Упродовж 2006–2007 років на розгляд облдержадміністрації та обласної ради 
підготовлено і внесено сім проектів розпоряджень та рішень. Зокрема, рішенням 
сесії обласної ради від 08.06. 2006 № 36 затверджено Програму розвитку архівної 
справи у Закарпатській області на 2006–2010 роки. Рішенням сесії обласної ради від 
24.09. 2006 № 75 зазначену Програму доповнено цільовою підпрограмою 
збереження унікальних архівних документів Берегівського підрозділу держархіву 
області. 20 квітня 2007 р. прийнято розпорядження голови облдержадміністрації 
№182 “Про створення трудових архівів”, яким зобов’язано райдержадміністрації 
спільно з органами місцевого самоврядування створити трудові архіви та 
забезпечити їх приміщеннями, кадрами, оргтехнікою. У І кварталі 2008 р. 
держархівом підготовлено та внесено на розгляд керівництва облдержадміністрації 
проекти трьох розпоряджень. В результаті прийнято розпорядження голови 
облдержадміністрації “Про тимчасову робочу групу з аналізу виявлення архівних 
документів про Голодомор 1932–1933 років в Україні”, “Про положення про 
державний архів Закарпатської області” та “Про склад колегії Держархіву 
Закарпатської області”. 

З метою активізації вирішення проблемних питань до місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2006–2007 роках 
держархівом подано 19 доповідних записок та інформацій, зокрема про створення 
трудових архівів, розробку програм розвитку архівної справи, про стан роботи із 
зверненнями громадян та інші. 

На виконання заходів Програми у 2007 р. було виділено з державного бюджету 
1030,1 тис. грн., які використано в повному обсязі на охорону приміщень, 
завершення встановлення пожежної сигналізації в будівлі архіву в м. Ужгороді, 
придбання двох кольорових сканерів, серверу, шести комплектів комп’ютерної 
техніки. 

У 2008 р. на фінансування заходів Програми передбачено кошти у сумі 1015,2 
тис. грн. 

26 липня 2007 р. постійна комісія Закарпатської обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, духовності розглянула питання “Про хід виконання рішення 
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обласної ради від 08.06.2006 №36 “Про затвердження Програми розвитку архівної 
справи в Закарпатській області на 2006–2010 роки”. 

Для залучення додаткових коштів з метою зміцнення матеріально-технічної 
бази архів надає платні послуги. 

Ціни на роботи (послуги), що виконуються держархівом Закарпатської 
області, затверджено наказами директора держархіву від 22.07. 2005  № №13, 14 та 
зареєстровано у Закарпатському обласному управлінні юстиції 11.08. 2005  № 043/689, № 
044/690. За рахунок надання платних послуг архів отримав у 2005р. 31 тис. грн., у 
2006 р. – 43,9 тис. грн., у 2007 р. –.28,9 тис. грн., за 4 місяці 2008 р. – 13,4 тис. грн. 

Стан виконання держархівом області законодавства про державну службу та 
боротьбу з корупцією у 2006 р. перевірявся Головдержслужбою України і оцінений 
схвально. 

Держархівом області здійснюється науково-методичне керівництво і контроль 
за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських 
рад і трудових архівів. Завдяки конкретній роботі керівництва держархіву області з 
керівниками місцевих органів влади вдалося досягти конкретних позитивних 
зрушень як у питанні кадрового, так й матеріально-технічного забезпечення 
архівних установ. У 2007 році на 5 штатних одиниць зросла чисельність 
працівників архівних відділів. Зокрема, в архівних відділах Рахівської, Тячівської 
райдержадміністрацій введено посади провідних спеціалістів, в архівному відділі 
Свалявської райдержадміністрації – посаду спеціаліста ІІ категорії. Рішенням сесії 
міської ради від 03.10.2007 № 394 створено архівний відділ Берегівської міської 
ради чисельністю 2 штатні одиниці. У Хустській райдержадміністрації архівний 
сектор реорганізовано у відділ. Єдиний архівний відділ в області, де на сьогодні 
працює один працівник – архівний відділ Воловецької райдержадміністрації. 

У 2007 р. ряд архівних відділів отримали нові та додаткові приміщення, 
зокрема архівні відділи Мукачівської міської ради, Виноградівської та 
Великоберезнянської райдержадміністрацій. 

Усі архівні відділи райдержадміністрацій розробили свої положення на 
підставі Типового положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і 
Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.10.2002 № 1616, (зі змінами від 22.08.2007 № 1055) і 
затвердили їх розпорядженнями голів райдержадміністрацій. Положення про 
архівні відділи міських рад розроблено з урахуванням Примірного положення про 
архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної Республіки 
Крим), обласного значення, затвердженого наказом Держкомархіву від 21.06.2002  
№ 49 (зі змінами від 05.06.2007 № 84). 

Призначення на посади начальників архівних відділів райдержадміністрацій 
та міських рад, кадровий резерв на ці посади, погоджується з керівництвом 
держархіву області. 

Усі архівні відділи розробили і затвердили програми розвитку архівної справи. 
За винятком архівного відділу Воловецької райдержадміністрації, усі архівні 

відділи забезпечено комп’ютерами. 
У 2006–2007 роках проведено п'ять семінарів для начальників архівних 

відділів райдержадміністрацій та міських рад з актуальних питань архівної 
діяльності. Проведено також “круглий стіл” на тему “Архівні установи: проблеми, 
досвід, перспективи”. 

Водночас в організації роботи архіву є невирішені проблеми і недоліки.  
Положення про структурні підрозділи не в повній мірі відповідають головним 
завданням і функціям держархіву. До складу відділів формування НАФ та 
діловодства, використання інформації документів включено прибиральниць за 
наявності відділу матеріально-технічного забезпечення та обслуговування 
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приміщень. Розподіл завдань між структурними підрозділами в архіві здійснено з 
урахуванням наявності відділу держархіву в м. Берегово, що призвело до існування 
паралельно двох відділів забезпечення збереженості та використання інформації 
документів. 

Положення про колегію держархіву не приведено у відповідність із 
Примірним положенням про колегію державного архіву, затвердженим наказом 
Держкомархіву від 12.12.2005 № 150. Склад колегії затверджено тільки у березні 
2008 р. Частково відсутні протоколи засідань колегії. Контроль за виконанням 
рішень колегії не здійснюється на належному рівні. Повторний розгляд питань у 
порядку контролю не проводиться.  

Протягом останніх років держархів не планує проведення науково-методичної 
роботи. Не працює науково-методична рада. Проекти методичних посібників 
розглядаються на засіданнях експертно-перевірної комісії. 

Держархів не бере участі у конкурсі науково-методичних та науково-
інформаційних робіт, конкурсі на здобуття премії імені Василя Веретеннікова. 

Низка архівних відділів райдержадміністрацій не має статусу юридичної 
особи. 

Із 15 регіональних програм розвитку архівної справи на 2006 – 2010 роки 
профінансовано у 2007 р. лише дев'ять на суму 198,7 тис. гривень. 

Потреба держархіву області, що передбачалася у бюджетному запиті, 
врахована в Законі України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” лише на 
44,2 % (у 2007 р. – на 33,6%, у 2006 р. – на 18,7%). 

У більшості архівних відділів не затверджено ціни на роботи та послуги. 
Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад фактично не надають платних 
послуг. 

Потребує подальшого вирішення проблема створення мережі трудових 
архівів. 

 
2. Забезпечення збереженості та облік документів 

Державний архів Закарпатської області знаходиться у двох будівлях у м. 
Ужгороді: вул. Минайська, 14-а, типова 6-ти поверхова спеціально збудована будівля, 
введена в експлуатацію в 1988 р. (будівля № 1); пл. Народна, 4, пристосоване 
приміщення у будівлі облдержадміністрації (будівля № 2) та у одній будівлі у м. 
Берегово за адресою пл. Героїв, 4 (будівля №3). 

Документи у відділі архіву в м. Берегово розміщено у колишній в’язниці – 
триповерховій будівлі, збудованій у 1872 році та пристосованій у 1953 році для 
постійного зберігання документів держархіву області. 

З метою створення належних умов забезпечення збереженості документів 
рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 17 листопада 2005 року № 623 
держархіву області передано в оперативне управління триповерхову будівлю 
державного виробничо-торгового підприємства „Закарпаткнига” загальною площею 
3138 кв. м, що дасть змогу розмістити близько 800 тис. одиниць зберігання. 

Місткість сховищ держархіву області складає 3799 кв. м., відсоток їх 
завантаженості дорівнює 99.  

Документи, що станом на 01.01.2008 налічують 5 037 фондів 1 364 358 од. зб., 
розташовано у 53 архівосховищах і 3 коридорах: 

Будівля № 1 (5 архівосховищ) – 2813 фондів, 354279 справ; 
Будівля № 2 (2 архівосховища) – 38 фондів, 34766 справ; 
Будівля № 3 (46 архівосховищ і 3 коридори) – 2186 фондів, 975313 справ. 
В архіві налічується 1 362 734 од. зб. документів з паперовою основою /5037 ф./, 1624 

од. зб. науково-технічної документації, 17140 од. зб. фотодокументів. У держархіві області 
відсутні на зберіганні кіно-, фоно-, відеодокументи та електронні документи. 
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Збереженість документів НАФ у будівлях №№1, 2 держархіву області у цілому 
забезпечується. 

Приміщення держархіву області, які знаходяться в будівлі №1 забезпечено 
цілодобовою охороною, яка здійснюється охоронною фірмою ТОВ “ Аргус-ТА” на 
підставі укладеної угоди. Вікна першого поверху будівлі, а також двері запасного 
виходу заґратовано. Охоронний режим регулюється наказами директора архіву.  

У будівлі №2 на першому поверсі знаходиться режимно-секретна служба 
держархіву області. Приміщення РСС обладнано пожежною, звуковою 
сигналізацією, яка виведена на пульт чергового охорони ВДСО при УМВС України. 
Двері приміщення РСС обшиті металом і закриваються двома замками. Сховище 
обладнано металевими стелажами, сейфами. По закінченні робочого часу 
приміщення РСС здається під охорону, що фіксується у журналі. 

Вимоги щодо порядку опечатування сховищ, видачі та повернення ключів, 
зберігання їх у поза робочий час у будівлях №№1, 2 витримуються. 

Охорона приміщень будівлі №3 у робочий час забезпечується шляхом 
чергування співробітників архіву, у поза робочий час охороняється приватною 
охоронною фірмою.  

Сховища, які розташовано в будівлях №№1, 2 в м. Ужгороді оснащено 
металевими стелажами, в м. Берегово – металевими (2411 пог. м) та дерев'яними (5127 
пог. м). Архівні відділи райдержадміністрацій та архівні відділи міських рад 
забезпечено металевим стелажним обладнанням на 93%. 

У 2006 р. здійснено ремонт частини даху будівлі №1. У 2007 р. проведено 
переміщення 19601 од. зб. з Берегівського підрозділу до м. Ужгороду.  

Держархів отримав у подарунок від Будапештського міського архіву 6000 
картонних коробок, станом на 01.05.2008 в них закартоновано 15 034 од. зб. 

Держархівом області проведено ряд організаційних та технічних заходів щодо 
посилення протипожежної безпеки архівних будівель. 

Завершено роботи щодо встановлення нової пожежної сигналізації у будівлі 
№1, яка підключена до пульту управління і спостереження. У всіх сховищах будівлі 
№ 1 у 2007 р. замінено старі марки вогнегасників на нові. Розроблено поетапні схеми 
евакуації документів, схема розміщення фондів у сховищах. Наказом директора 
держархіву затверджено комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 
будівель, визначено відповідальних за цей напрямок роботи. Проводяться заняття з 
працівниками з питань пожежної безпеки. Інструктажі з питань техніки безпеки 
проводяться регулярно і фіксуються в журналах. 

Встановлено охоронно-пожежну сигналізації в архівних відділах Мукачівської 
міської ради, Між гірської та Свалявської райдержадміністрацій. 

Ведуться книги видавання справ із сховищ співробітникам, до читального залу, 
у тимчасове користування поза архівом. Відповідно до наказу директора архіву щодо 
посилення контролю за дотриманням правил забезпечення збереженості документів, 
щоквартально проводяться контрольні перевірки ведення журналів видавання і 
повернення справ у сховища. 

Санітарно-гігієнічний та світловий режим у сховищах будівель №№1, 2 
забезпечується. Показники температури і вологості фіксуються. 

У плановому порядку здійснюються заходи щодо перевіряння наявності 
документів. Починаючи з 1995 р. проводиться суцільне перевіряння наявності і 
фізичного стану справ у відділі держархіву в м. Берегово. За зазначений період 
перевірено 2 846 фондів, 740 873 од. зб. 

Одночасно з суцільним перевірянням наявності та стану справ ведуться картки стану 
фонду, в них відмічено справи, що потребують: підшивки (197 538 од. зб.), реставрації (69 
462 од. зб.), нумерації (153 206 од. зб.), систематизації (118 668 од. зб.).  
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У процесі виявлення унікальних документів взято на облік 80 унікальних 
документів із 76 справ. 

Питання забезпечення збереженості документів НАФ та обліку постійно 
контролюються керівництвом, заслуховуються на засіданнях колегії, знаходять 
відображення в наказах директора. 

Значна увага приділяється питанням забезпечення збереженості документів в 
архівних відділах райдержадміністрацій і архівних відділах міських рад. 
Систематично проводяться перевірки стану збереженості документів, результати 
яких заслуховуються на засіданнях колегії архіву, виносяться на розгляд 
відповідних місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

На 01.01. 2008 у 15 архівних установах низової ланки зберігається 1 757 фондів, 
349 567 од. зб. документів з паперовою основою та 546 од. зб. фотодокументів. 

Тринадцять архівних установ низової ланки мають задовільний стан 
приміщень. 

Місткість сховищ архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
становить 1591 кв. м., середня завантаженість їх сховищ дорівнює 80%, але в 
частині архівних відділів цей показник наближається до граничного. 87% від 
загальної кількості справ зберігається в картонажах. 

Виділено нові приміщення архівному відділу Мукачівської міської ради, 
архівному відділу Великоберезнянської райдержадміністрації, додаткові приміщення 
архівному відділу Виноградівської (60,7 кв. м) та Хустської (50 кв. м) 
райдержадміністрацій. Здійснено ремонт приміщень архівних відділів Перечинської, 
Рахівської, Тячівської райдержадміністрацій. У архівному відділі Міжгірської 
райдержадміністрації проведено ремонт опалювальної системи. Збільшено 
протяжність стелажного обладнання в архівних відділах Мукачівської міської ради, 
Виноградівської, Іршавської, Свалявської, Хустської райдержадміністрацій. 

Контрольно-вимірювальні прилади мають 80% архівних установ низової 
ланки. 

Невідкладного вирішення потребує питання завершення реконструкції 
виділеного архіву приміщення колишнього державного виробничо-торгового 
підприємства “Закарпаткнига”. За останні два роки кошти на реконструкцію взагалі 
не виділялися. 

Особливу тривогу викликає стан збереженості документів у відділі 
держархіву області у м. Берегово, в якому нормативні вимоги щодо зберігання 
архівних документів не дотримуються. 

Охоронна сигналізація у відділі держархіву області у м. Берегово відсутня. У 
частині сховищ вікна не обладнано металевими ґратами. Майже у всіх сховищах 
відсутні замкові пристрої, замикаються тільки вхідні двері, які йдуть на кожен 
поверх. Документи зберігаються крім сховищ в коридорах. У сховищах частина 
документів зберігається в картонажах і в’язках на підлозі. 

Унікальні документи зберігаються у сховищі № 23, яке опечатується, але не 
закривається на ключ. Не забезпечено проведення грошової оцінки унікальних 
документів та їх страхування. 

Дах будівлі знаходиться в аварійному стані. У сховищах №№18, 19 починаючи 
з 80-х років до 2003 року у зв’язку з їх аварійним станом не проводилися жодні 
види робіт. 

Стан пожежної безпеки не відповідає встановленим нормам та викликає 
глибоке занепокоєння: пожежна сигналізація та автоматична система пожежегасіння 
відсутні, 70% вогнегасників в архівосховищах знаходяться в неробочому стані. 
Дерев'яні стелажі не оброблено вогнегасним розчином. Запасних виходів немає. 
Потребує приведення у відповідність до вимог пожежної безпеки електропроводка. 
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Не дотримується світловий режим у сховищах. Температурно-вологісний 
режим зберігання документів не відповідає встановленим нормативам. У 
архівосховищах відсутні прилади для вимірювання вологості повітря. У зв’язку з 
тим, що в архівосховищах повністю відсутнє опалення, документи зберігаються в 
умовах підвищеної вологості повітря, різких сезонних коливань температури ( від – 
3°С взимку до +26°С влітку), що згубно впливає на фізичну збереженість 
документів. Внаслідок цього частина документів на першому поверсі вражена 
пліснявою.  Дерев'яне стелажне обладнання, оправи справ, документи пошкоджено 
жуком-точильщиком. 

Реставрація, оправлення та консерваційно-профілактичне оброблення 
документів не проводяться, оскільки з 1999 р. у відділі в м. Берегово відсутня 
реставраційна майстерня. 

Протягом багатьох років не проводилася атестація робочих місць. 
Наявні системи кондиціювання повітря в будівлі №1 внаслідок технічної 

недосконалості також не забезпечують створення та підтримання належного 
температурно-вологісного режиму в сховищах. 

Страховий фонд створено лише на 18191 од. зб., що складає 1,3% від 
загальної кількості документів, що зберігаються в архіві. Не забезпечено 
відокремлене зберігання страхового фонду та не здійснюється контроль його 
технічного стану. Не здійснюється мікрофільмування документів для страхового 
фонду. Продовження створення страхового фонду після тривалої перерви було 
розпочато у 2005 році після підписання угоди з генеалогічним товариством штату 
Юта. Здійснено мікрофільмування 995 метричних книг. У 2007 р. мікрофільмування 
припинено. 

У держархіві не налагоджено контроль за своєчасним поверненням справ, які 
видаються зі сховищ працівникам архіву та користувачам (книги не прошнуровано, 
не пронумеровано, не ведеться нумерація виданих справ, не проставляються 
відмітки про дату повернення документів, в коробках відсутні карти замінники на 
видані справи, зустрічаються випадки відсутності справ у коробках). 

Штатна чисельність працівників держархіву не відповідає встановленим 
нормативам. 

Чимало питань мають вирішити і установи низової ланки. 
Особливо гостро стоїть питання щодо забезпечення збереженості документів 

у архівних відділах Мукачівської райдержадміністрації та Ужгородської міської 
ради. 

Охорона приміщень відсутня у 66% архівних установах низової ланки. 
Протипожежна сигналізація встановлена тільки в двох архівних відділах  

райдержадміністрацій і одному архівному відділі міської ради. 
Тільки  62% архівних установ низової ланки забезпечено вогнегасниками. 
Наповненість стелажного обладнання в архівних відділах 

Великоберезнянської, Іршавської, Мукачівської, Перечинської, Тячівської, Хустської 
райдержадміністрацій та архівного відділу Ужгородської міської ради складає 
100%. 

Низький рівень закартонованості справ в архівних відділах Свалявської (40%) 
і Ужгородської(50%) райдержадміністрацій. 

В архівних установах низової ланки в розшуку перебуває 39 фондів, 188 од. зб. 
Потребують заміни контрольно-вимірювальні прилади в архівних відділах 

Міжгірської, Свалявської райдержадміністрацій та в архівному відділі Ужгородської 
міської ради. 

На зберіганні в архівних установах низової ланки знаходиться 60 156 справ 
особового складу. 
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Облік документів 
Фонди, які надходять на зберігання до держархіву області, своєчасно 

ставляться на облік. На всі наявні фонди ведеться основна та допоміжна облікова 
документація. Ведуться книга обліку надходжень документів на постійне 
зберігання, списки фондів. На кожний наявний фонд заведено справи фондів, 
аркуші фондів. Описи особливо цінних справ є у чотирьох примірниках. На 
описи фондів кожного періоду окремо складено реєстри описів. Всього в 
держархіві області нараховується 8 963 описи. 

Окрім основних облікових документів ведеться ряд допоміжних: картка 
фонду, картка руху фонду, картка стану фонду. Також ведеться картотека 
неописаних справ та розсипу і картотека невиправно пошкоджених справ. 
Станом на 01.01.2008 у держархіві області на обліку 374 неописані справи, 369 кг 
розсипу та 525 невиправно пошкоджених справ. 

У держархіві складено картотеку невиявлених справ та картотеку справ, 
знайдених у ході розшуку, за якими, починаючи з 2000 р., складаються та подаються 
до Держкомархіву “Список невиявлених справ” та “Список справ, виявлених у ході 
розшуку”. Станом на 01.01.2008 р. в архіві рахується 5 903 справи у розшуку, із них 
виявлено у ході розшуку 1 399 справ. У розшуку залишається 4 504 справи. У ході 
перевіряння наявності виявлено 6 540 необлікованих справ. 

За 4 місяці 2008 р. у процесі роботи над необлікованими документами 
взято на облік 150 справ. Справи внесено до описів. 

Завершено роботу з підготовки до видання Реєстру фондів держархіву 
області дорадянського періоду. Здійснюється робота щодо складання зведеного 
каталогу метричних та церковних книг Закарпатської області, що зберігаються в 
держархіві області. Видано на українській та румунській мовах перелік фондів 
держархіву області з найдавніших часів до 1945 р. 

Створено електронну базу даних “Архівні фонди України”, до якої внесено 
відомості про 5037 фондів. Розпочато роботу зі створення бази даних “Список 
справ Держархіву Закарпатської області, які знаходяться у розшуку”. 

Питання обліку постійно контролюються керівництвом, заслуховуються на 
засіданнях колегії, знаходять відображення в наказах директора. Так 24 квітня 2008 
року на засіданні колегії було розглянуто питання “Про організацію обліку 
документів в Держархіві області”. 

Водночас ведення обліку в держархіві області децентралізовано. Основні 
облікові документи зберігаються у відділі в м. Берегово, а описи на фонди 
колишнього партійного архіву та один примірник описів на справи радянського 
періоду знаходяться в будівлі № 1 в м. Ужгороді. Облікові документи зберігаються 
з порушенням встановлених вимог. 

Потребує уточнення кількість документів, що знаходяться у розшуку. Так, 
наприклад, Ф-26, оп.3, спр. 710, Ф-37, оп.4, спр. 1-16, Ф-117, оп.2, спр. 2602, 2998 та 
інші повторюються в списках двічі, деякі справи, виявлені в ході розшуку, не 
вилучено із загального списку. 

У списках фондів радянського періоду виявлено 3 фонди (Р-2624, Р-2625, Р-
2630) на документи особового походження, які було зарезервовано з 2005 року, але до 
сьогоднішнього дня документи на зберігання не прийнято. 

До каталогу залишаються не влитими згідно даних паспорту на 01.01.2008 року 
67605 карток. 
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3. Формування Національного архівного фонду, науково-методичне 
керівництво архівними установами та контроль за їх діяльністю, організація 

роботи з  підприємствами, установами та організаціями 
Держархівом здійснюється робота з формування НАФ, організаційно-

методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і 
організацій, в яких утворюються документи НАФ. 

Заступником голови Закарпатської облдержадміністрації затверджено: 
– список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 

документи до держархіву області (протокол засідання ЕПК від 14.06.2007 № 7) –
 121 фондоутворювач;  

– список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають 
документи до держархіву області (протокол засідання ЕПК від 14.06.2007 № 7) –
 42 фондоутворювача; 

– список юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, 
у зоні комплектування держархіву області (протокол засідання ЕПК від 14.06.2007 
№ 7) – 52 фондоутворювача. 

Список юридичних і фізичних осіб – потенційних джерел формування НАФ 
затверджено директором держархіву області (протокол засідання ЕПК 
від 07.05.2008 № 5). 

Архівні відділи райдержадміністрацій і архівні відділи міських рад у 
2007 році завершили складання та затвердили списки джерел формування НАФ. На 
сьогоднішній день нараховується 1 531 джерело формування НАФ. 

У держархіві області ведеться контрольно-довідкова картотека на установи 
списку № 1 і № 2, а також наглядові справи. 

Довідки з проведення перевірянь роботи служб діловодства, експертних 
комісій та архівних підрозділів установ складено держархівом області відповідно до 
методичних рекомендацій Держкомархіву. 

ЕПК держархіву області працює відповідно до затверджених річних планів 
роботи та згідно з положенням, затвердженим наказом директора держархіву 
області від 24.04.2008 № 24. На засіданнях ЕПК розглядаються описи справ 
постійного зберігання, з особового складу, історичні довідки, номенклатури справ, 
акти про вилучення для знищення документів підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності, питання внесення або вилучення установ з джерел 
формування НАФ. 

У півтора –два рази щорічно перевиконуються планові показники зі схвалення 
описів справ управлінської документації.  

Протягом 2007–2008 років на засідання ЕПК запрошувалися представники 
установ, документи яких розглядаються. Заслуховувалися представники 
Територіальної державної інспекції праці у Закарпатській області, Управління НБУ 
у Закарпатській області, Апеляційного суду Закарпатської області щодо усунення 
недоліків за результатами перевірок. 

83% установ мають номенклатури справ, погоджені з держархівом області. 
Із 149793 справ постійного зберігання за установлені роки впорядковано 

91143 справи (61%). 
Найкращі показники з упорядкування документів в установах в архівних 

відділах Воловецької (97%), Міжгірської (93%) та Мукачівської (88%) райдерж-
адміністрацій. 

Держархів області здійснює методичне забезпечення підконтрольних установ. 
Розроблено та схвалено ЕПК держархіву області примірну номенклатуру справ 
сільських (селищних) рад та методичні рекомендації щодо її застосування. 
У 2007 році розроблено методичні рекомендації “Про порядок упорядкування 
документів при реорганізації або ліквідації установ, організацій і підприємств та 
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передавання їх на зберігання до державних архівних установ, трудових архівів”; 
методичні рекомендації з організації роботи трудового архіву (облік документів, 
оформлення планово-звітної документації); примірну номенклатуру справ архівного 
відділу райдержадміністрації (міської ради); примірну номенклатуру справ 
трудового архіву та методичні рекомендації щодо її застосування. 

З метою надання організаційно-методичної допомоги підконтрольним 
установам працівниками відділу формування НАФ та діловодства на базі 
держархіву області організовано постійно діючий семінар “Сучасне діловодство та 
архівна справа” для працівників служб діловодства та архівних підрозділів 
підприємств, установ, організацій – джерел формування НАФ. Протягом 2006 –
 квітня 2008 року на заняттях семінару підвищили кваліфікацію 111 осіб. 

Проведено семінар з працівниками галузевого Закарпатського обласного 
державного нотаріального архіву та державних нотаріальних контор області щодо 
законодавства в галузі архівної справи та діловодства, дотримання вимог архівних 
правил. Працівники архіву виступили на семінарі голів районних рад, що проходив 
на базі Закарпатського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо 
впровадження в діяльності органів місцевого самоврядування Примірної  
номенклатури справ сільських (селищних) рад.  

Архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад за останні два роки 
проведено 92 наради з питань складання номенклатур справ, умов зберігання та 
упорядкування документів. 

У Закарпатській області створено 19 трудових архівів (13 з них при сільських і 
селищних радах). Два трудових архіви (комунальна установа “Дубівський районний 
трудовий архів” і комунальна установа “Свалявський міський трудовий архів”) є 
юридичними особами. 

Водночас у питаннях формування Національного архівного фонду мають 
місце певні недоліки. 

У зв’язку з невирішеною проблемою відсутності вільних площ держархів 
області упродовж останніх 15 років не виконує свою функцію відповідно до 
підпункту 9 пункту 4 Положення, тобто не приймає документи НАФ на постійне 
зберігання.  

Відділ формування НАФ та діловодства нараховує 6 осіб. Працівники відділу 
мають недостатній досвід для виконання функцій, покладених на відділ (начальник 
відділу і три співробітники працюють на займаних посадах лише півроку). 

Планові завдання з проведення експертизи цінності документів у 2006, 2007 
роках не виконано на 100%. 

За останні роки спостерігається тенденція зменшення кількості джерел 
комплектування держархіву на 13% (18 установ). Списки джерел формування НАФ, 
складені держархівом області та архівними відділами райдержадміністрацій і 
міських рад потребують доопрацювання: 

– до списку № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 
документи на державне зберігання, внесено установи, які відносяться до списку 
№ 3 юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ; 

– до списку № 2 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають 
документи на державне зберігання, увійшли установи державної форми власності, 
документи яких відповідно до законодавства мають надходити на державне 
зберігання. У списку № 2 відсутні фізичні особи. 

Не укладаються угоди між держархівом області і архівними відділами міських 
рад про делегування повноважень щодо тимчасового зберігання документів НАФ і 
контролю за станом діловодства та архівної справи в державних установах, що 
знаходяться в зоні комплектування архівних відділів міських рад. 
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Контроль за роботою установ – джерел формування НАФ проводиться на 
низькому рівні. Протягом 2006–2007 років держархівом області проведено лише 
34 комплексних, тематичних і контрольних перевіряння. Держархівом області не 
проводилися комплексні, тематичні перевіряння понад 5 років у 44% установ. 

Довідки про результати перевірянь установ низової ланки не завжди 
відбивають питання організації діловодства, складання документів відповідно до 
державних стандартів і інструкцій з діловодства, а також не містять пропозицій 
щодо удосконалення роботи з документами, не завжди в них визначаються строки, 
до яких необхідно усунути недоліки. За підсумками перевірянь не розробляються 
плани заходів щодо поліпшення роботи з документами, які затверджуються 
керівниками установ. 

До наглядових справ установ включаються паспорти архівних підрозділів 
установ, описи справ постійного зберігання та з особового складу, які повинні 
зберігатися окремо. 

Лише 41% установ низової ланки мають погоджені номенклатури справ.  
Упорядкування документів здійснюється відділом формування НАФ та 

діловодства держархіву області, більшу частину документів упорядковують 
працівники приватного підприємства ”Архівіст” і приватний підприємець 
Маржинський В. В. Власними силами працівників архівних підрозділів установ 
здійснюється упорядкування лише 10% документів. 

Дуже низькими є показники з упорядкування документів в установах у зоні 
комплектування архівних відділів Берегівської (48%), Свалявської (24%), 
Тячівської (50%), Хустської (40%) райдержадміністрацій. 

Якість упорядкування документів обласних установ і низової ланки не завжди 
відповідає архівним вимогам. До справ постійного зберігання включаються 
документи тимчасового зберігання, документи за різні роки формуються в одну 
справу, справи підшиті вручну на три проколи в м’яку обкладинку. 

Понад встановлені строки в архівних підрозділах установ Закарпатської 
області – джерелах формування зберігається 55,5 тисяч справ. 

Не вирішено проблему зберігання документів з особового складу. У трудових 
архівах зберігається лише  25 тис. справ з особового складу, водночас в архівах 
низової ланки зберігається 60 тис. справ з особового складу. 

Є також недоліки у роботі ЕПК. Не завжди в описах справ, розглянутих ЕПК, 
забезпечується повнота фондового складу документів. 

Не визначено межі архівних фондів у зв’язку зі зміною форми власності 
фондоутворювача. Продовжуються фонди та описи справ колишніх державних 
підприємств, які змінили форму власності. 

У держархіві області не ведеться облікова картотека схвалених та погоджених 
ЕПК описів справ, актів про вилучення документів для знищення. 

Відсутній план приймання на державне зберігання документів від архівних 
відділів райдержадміністрацій і міських рад до держархіву області. 

 
4. Організація використання документної інформації  

Працівники держархіву області організовують використання інформації 
документів НАФ шляхом ініціативного інформування, організації виставок 
документів, оприлюднення ретроспективної документної інформації через ЗМІ, 
читальні зали держархіву, проведення екскурсій, лекцій, відкритих уроків, 
підготовки документальних та інформаційних видань, виконання тематичних, 
генеалогічних, соціально-правових запитів, що надходять від юридичних та 
фізичних осіб. 

Питаннями використання інформації в держархіві області займаються два 
відділи: відділ забезпечення збереженості та використання інформації документів 
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та відділ використання інформації документів. Положення про відділи та посадові 
інструкції працівників затверджено 02.01.2008  директором архіву. У відділі 
забезпечення збереженості та використання інформації документів працює 7 осіб, з 
них 4 – держслужбовці, у відділі використання інформації документів 6 
співробітників, з них 3 – держслужбовці. 

У вестибюлях центрального корпусу та Берегівського підрозділу держархіву 
розміщено інформаційні дошки, на яких відвідувачам доступна інформація про 
графік особистого прийому громадян керівництвом держархіву, який затверджено 
наказом директора архіву 05.05.2008  № 28., а також зразки заяв для наведення 
довідок. 

Усі заяви і запити, що надходять централізовано, реєструються в 
центральному корпусі архіву у відповідних журналах, окремо – звернення громадян 
України і іноземних громадян. 

У Берегівському підрозділі заяви приймаються безпосередньо від заявників і 
передаються на виконання із центрального корпусу держархіву, невелика кількість 
заяв надходить поштою. При прийомі заяв на наведення довідок заявника 
попереджають про те, що строк виконання заяви може тривати до трьох місяців. 
Якщо заява надійшла поштою і порушено строки її виконання, на адресу заявника 
надсилається лист із поясненням причин затримки. Серед причин порушення 
строків виконання запитів Берегівським підрозділом можна назвати віддаленість 
знаходження документів у Берегово від основного корпусу, а також те, що 
документи за якими наводяться довідки, написано іноземними мовами (чеська, 
угорська, латина). 

На платній основі архівом виконуються запити генеалогічні, тематичні, про 
підтвердження національного походження громадян, фактографічні, майнові. 
Довідки оформлюються за підписом директора держархіву та засвідчуються 
гербовою печаткою. 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування” та наказу Держкомархіву України від 26.02.2008 № 37, 
директором держархіву видано наказ від 06.03.2008 № 14, яким затверджено 
конкретні заходи для поліпшення роботи із зверненнями громадян.  

У 2006 році архівом виконано 1996 запитів соціально-правового характеру, що 
у порівнянні з 2005 роком більше на 440. Із загальної кількості 60% складають 
запити про стаж та заробітну плату. Із позитивним результатом виконано 1596 
запитів соціально-правового характеру, що становить 80%. Запитів генеалогічного 
характеру надійшла незначна кількість. Методичних розробок щодо організації 
виконання запитів генеалогічного характеру в архіві немає. 

Упродовж 2007 р. до Держархіву Закарпатської області надійшло 2010 запитів, 
з них – 115 від громадян іноземних держав. Із загальної кількості звернень 95 
складають тематичні запити, 1895 – соціально-правового характеру, 20 – 
генеалогічні запити. Із позитивним результатом виконано 1610 запитів соціально-
правового характеру. Переважна більшість звернень громадян стосується 
підтвердження трудового стажу та заробітної плати. Від загальної кількості 
звернень, що надійшли на адресу державної архівної установи, 60% становлять 
запити від ветеранів праці та Великої Вітчизняної війни – 1130, інвалідів – 10 
звернень. 

У 2008 році до держархіву області надійшло 1380 запитів, з них 50 – від 
громадян іноземних держав. Працівниками архіву за цей період виконано 1270 
запитів, в тому числі 1210 – з позитивним результатом. 

За тематикою переважають запити про підтвердження дати і місця 
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народження, національності, заробітної плати і трудового стажу, майна та 
отримання копій рішень, отримання нагород та присвоєння почесних звань, 
навчання, тематичні, генеалогічні. 

Співробітниками відділу забезпечення збереженості та використання 
інформації документів з метою зменшення терміну виконання запитів, розроблено 
каталог церковних книг, алфавітну та тематичні картотеки. 

Архівними установами низової ланки у 2007 році виконано 6 771 запит 
соціально-правового характеру, 36 тематичних, 684 майнових. Найбільше запитів 
надійшло до архівних відділів Тячівської (975), Хустської (833) та Ужгородської 
(705) райдержадміністрацій; найменше до архівного відділу Іршавської 
райдержадміністрації (97). 

Серед інших форм інформаційної діяльності архіву – підготовка теле- та 
радіопередач з актуальних тем, статті у ЗМІ, підготовка документальних збірників, 
публікацій тощо. 

Слід також відзначити постійну активну участь архіву в організації та 
проведенні виставок: 2006 р. – 16, 2007 р. – 21, 2008 – 5. 

У держархіві функціонують три читальні зали: в Ужгороді – в основному 
корпусі та у приміщенні на пл. Народній, а також у Берегівському підрозділі архіву. 
Доволі значною є кількість користувачів в цих залах, яка має сталу тенденцію до 
збільшення: у 2006 р. – 217, 2007 р. – 278 осіб, 2008 р. – 113. З них іноземців у 2006 
– 12 осіб, 2007 – 13, 2008 р. – 7. До читальних залів архіву видано у 2006 р. – 31 
013, 2007 р. – 34 997, 2008 р. – 3 074 справи. 

У середньому за 2007 рік одним співробітником видано до читального залу в 
Ужгороді – 9 538 справ, у Берегово – 2 008 справ. 

Справи на користувачів ведуться згідно з Порядком користування документами НАФ, 
що належать державі, територіальним громадам. У читальних залах користувачам доступні 
для ознайомлення примірник зазначеного Порядку та перелік документів, потрібний для 
оформлення користувачів для роботи. Скарг та нарікань з боку користувачів на роботу 
читальних залів не зафіксовано; у книзі скарг та пропозицій записано лише подяки за 
сприяння в організації наукової роботи. 

Упродовж 2007 року в архівних відділах районних та міських державних 
адміністрацій зареєстровано 152 користувача, яким було видано 645 справ. 

Держархівом ведеться видавнича діяльність, зокрема, у 2007 році архівом 
спільно із обласною радою та облдержадміністрацією видано збірник архівних 
документів і матеріалів “Тернистий шлях до України: Закарпаття в європейський 
політиці 1918–1919, 1938–1939, 1944–1946 рр.”, а також спільно з Повітовим 
Музеєм м. Сату Маре та Клужським університетом – 1-й том збірника “Мукачівська 
греко-католицька єпархія. Документи”, видання 2-го тому планується цього року. 

Упродовж 2006 – травня 2008 років держархівом у тимчасове користування за 
межі архіву видано 7 справ. У 2006 році Головному управлінню статистики у 
Закарпатський області було видано 2 справи, у лютому 2008 року 4 справи було 
видано на запит Національного банку України та 28 травня 2008 року 1-у справу 
видано Прокуратурі Закарпатської області. При видачі справ складалися акти, 
справи видавалися терміном до 30 днів. 

У тимчасове користування за межі архівних відділів упродовж 2007 року 
видано 23 справи. З них 14 було видано архівним відділом Берегівської 
райдержадміністрації районним робочим групам окружної виборчої комісії на 
термін до 30 днів, з метою уточнення списків виборців. 

У всіх читальних залах відсутнє технічне обладнання. 
До читального залу видавалися не підшиті та не пронумеровані справи. 
Запити про підтвердження національності, які відносяться до запитів 

соціально-правового характеру, виконувалися на платній основі. 
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Не зважаючи на наявність сервера, персональних комп'ютерів, в архіві 
відсутня локальна мережа, не розроблено власну веб-сторінку, що негативно 
впливає на розширення подання інформації про держархів області за допомогою 
мережі “Інтернет” та істотно зменшує можливість доступу громадян до архівних фондів 
за допомогою цієї мережі. 

 
5. Міжнародне співробітництво архіву 

Держархів активно розвиває та поглиблює практику регіонального міжна-
родного співробітництва. Керівництвом архіву налагоджено тісні контакти з 
багатьма архівними та бібліотечними установами, навчальними закладами 
Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі, Чехії, Австрії. На запрошення іноземних 
колег директор і працівники архіву регулярно беруть участь у міжнародних 
наукових конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах, інших заходах. 

Держархівом області підписано та реалізовується 4 міжнародні угоди. 
4 квітня 2003 року в Ужгороді підписано Угоду про співробітництво між 

Держархівом Закарпатської області та Повітовим музеєм м. Сату Маре (Румунія). 
Упродовж трьох років на виконання Угоди здійснено упорядкування та видано у 
2004 році в м. Сату Маре на українській і румунській мовах Перелік фондів 
Державного архіву Закарпатської області з найдавніших часів до 1945 року. 
Видання здійснено повністю за кошти румунського партнера. У кінці 2007 року 
вийшов у світ перший том збірника документів “Мукачівська греко-католицька 
єпархія. Документи”, що є спільним виданням Держархіву Закарпатської області, 
Повітового Музею м. Сату Маре та Клужського університету Румунії. Збірник, 
обсягом 387 сторінок включає в себе 115 документів, 110 з яких публікуються 
вперше. Розпочато роботу над підготовкою до видання у 2008 році другого тому 
збірника документів Мукачівської греко-католицької єпархії за 1730–1740 роки. 

26 липня 2007 року в Ужгороді – Берегові підписано Договір про 
співробітництво між Держархівом Закарпатської області та Будапештським міським 
архівом (Угорщина). Зазначеним договором передбачено: 

– підготовку та видання спільними зусиллями, за кошти угорського партнера, 
Анотованого переліку фондів ДАЗО на український та угорський мовах, що 
стосується історії Угорщини від найдавніших часів до 1945 року; 

– пошук в архівах Угорщини та підготовку до видання у двомовному варіанті 
документів, що стосуються україніки. 

Роботу над реалізацією положень цього Договору уже розпочато. 
Згідно з Угодою між держархівом області та Генеалогічним Товариством 

штату Юта (США) від 13 лютого 2003 року створено страховий фонд 
мікрофотокопій на документи держархіву, які містять генеалогічну інформацію у 
кількості 1 009 024 кадрів.  

Держархівом Закарпатської області 1 грудня 2006 року в м. Ужгороді укладено 
Угоду про співробітництво з Інститутом суспільних наук Словацької академії наук. 
Зазначена Угода передбачає спільне дослідження теми “Прагнення до інтеграції 
української етнічної групи в Карпатському регіоні: Народні ради після Другої 
світової війни в документах”. Відповідно до угоди у червні 2008 року у Словаччині 
Держархівом Закарпатської області, Інститутом суспільних наук (Кошице) 
Словацької академії наук та Університетом Банська Бистриця (Словаччина) 
проведено наукову конференцію з питань українських національно-визвольних 
змагань. У другій половині року зазначені інституції проведуть міжнародну 
науково-теоретичну конференцію щодо діяльності українських Народних рад у 
повоєнний період на базі Держархіву Закарпатської області.  

Положення Угоди Держархіву з Музеєм Голокосту США (Нью-Йорк), яку укладено у 
2004 році не реалізуються, через цілковиту пасивність американського партнера. 



 113 

 
На підставі викладеного члени робочої групи пропонують: 
1. Рекомендувати керівництву Держкомархіву та Держархіву Закарпатської 

області звернутися до Закарпатської облдержадміністрації з проханням прискорити 
завершення реконструкції виділеного архіву приміщення колишнього державного 
виробничо-торгового підприємства “Закарпаткнига”. 

2. Керівництву Держархіву Закарпатської області: 
– звернутися до Мукачівської райдержадміністрації та Ужгородської міської 

ради з проханням невідкладно вирішити питання забезпечення збереженості 
документів в архівних відділах Мукачівської районної державної адміністрації, 
Ужгородської міської ради, стан будівель яких є незадовільним; 

– здійснити комплекс заходів щодо забезпечення збереженості документів, що 
зберігаються у відділі в м. Берегово; 

– забезпечити належну охорону архівних будівель; 
– відновити роботи щодо створення страхового фонду та організувати 

контроль за його технічним станом; 
– вдосконалити систему обліку, запровадити централізований облік 

документів; 
– забезпечити виокремлене зберігання унікальних документів, проведення їх 

грошової оцінки та страхування; 
– з метою посилення контролю за станом архівної справи та діловодства в 

установах провести до кінця 2009 року комплексні перевіряння стану роботи з 
джерелами формування НАФ, які не перевірялися архівними установами протягом 
п’яти років, підвищити їх результативність і якість проведення; 

– надавати консультативну допомогу установам у складанні номенклатур 
справ, упорядкуванні документів, зосередив особливу увагу на їх якості; 

– провести протягом 2008 – І півріччя 2009 року визначення меж архівних 
фондів у зв’язку зі зміною форми власності фондоутворювача; 

– привести положення про колегію держархіву області у відповідність до 
Примірного положення про колегію державного архіву, затвердженим наказом 
Держкомархіву від 12.12.2005 р. № 150; 

– організувати на належному рівні роботу колегії держархіву, здійснювати 
контроль за виконанням її рішень; 

– налагодити роботу Науково-методичної ради; 
– внести зміни до розподілу функціональних обов’язків у керівництві архіву; 
– розробити графік проведення перевірок архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад з метою здійснення оперативного контролю за 
станом архівної справи в області; 

– створити власну сторінку на веб-сайті Закарпатської облдержадміністрації 
та систематично подавати на неї оперативну інформацію; 

– провести атестацію робочих місць працівників архіву; 
– вжити заходів щодо приведення штатної чисельності у відповідність до 

нормативів; 
– привести статус архівних відділів райдержадміністрацій у відповідність із п. 

11 Типового положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10. 2002 № 1641 (зі 
змінами від 22.08. 2007 №1055); 

– створити мережу трудових архівів, посилити контроль за їх діяльністю з 
метою забезпечення додержання архівного законодавства. 

3. УНДІАСД надати методичну допомогу відділу держархіву області в  
м. Берегово в обстеженні фізико-хімічного стану документів, розробці заходів щодо 
їх санітарно-гігієнічної обробки. 



 114 

4. Беручи до уваги активну участь архіву у міжнародному співробітництві, 
члени робочої групи вважають за доцільне рекомендувати розглянути на колегії 
Держкомархіву у липні – вересні цього року питання про розвиток регіонального 
міжнародного співробітництва Держархівом Закарпатської області. 

 
Члени комісії: 
 

Начальник управління організаційно-правового 
та аналітичного забезпечення 

Т.П. Прись 

Заст. начальника управління організаційно-
правового та аналітичного забезпечення  

Н.К. Богунова 

Начальник відділу формування НАФ та 
діловодства 

М.І. Кузнєцова 
 

Головний спеціаліст відділу зберігання та 
обліку НАФ 

Н.І. Іванченко 

Головний спеціаліст відділу міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції 

Д.В. Ярошенко 
 
 

З актом ознайомлений Директор Держархіву Закарпатської області М.В.Делеган 
 
 
 

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

територіальним громадам 
від 26 червня 2008 р. № 133 

 
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 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 (із 
змінами), що додаються. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
управління 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 наказу покласти на заступника Голови Державного 
комітету архівів України Новохатського К. Є. 

 

Голова Державного комітету О. А. Удод  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного 
комітету 
архівів України 
від 26.06.2008 № 133 

 
 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ 
користування документами Національного архівного фонду України, що належать 

державі, територіальним громадам  
 
 
1. В абзаці другому пункту 2.3 слово “копії” замінити словом “копіювання”. 
2. Пункт 3.14 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: 
“особи з обмеженими фізичними можливостями мають право безоплатно 

отримувати додаткові послуги залежно від свого стану, спрямовані на забезпечення 
користування документами НАФ.” 

3. У пункті 3.15: 
абзац третій після слів “не виносити їх із читального залу” доповнити словами 

“,не передавати іншим особам, які не несуть відповідальності за їх зберігання”; 
абзац четвертий після слів “працівників читального залу” доповнити словами 

в дужках “( керівництво архіву)”. 
4. Пункт 4.1 доповнити абзацом четвертим такого змісту: 
“Працівники архіву, які отримують документи НАФ у користування на 

робочих місцях, зобов'язані виконувати обов'язки, зазначені у пункті 3.15 цього 
Порядку”. 

5. У пункті 4.2: 
абзац перший після слів “експонування на виставках” доповнити словом 

“,богослужіння”; 
доповнити пункт абзацом другим такого змісту: 
“Унікальні документи НАФ у тимчасове користування за межами архіву не 

видаються”. 
6. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: 
“4.4. У разі згоди керівництва архіву на надання документів НАФ у тимчасове 

користування за межами архіву укладається договір архіву з користувачем. 
Видавання документів НАФ оформлюється актом (додаток 4).” 

7. Абзац другий пункту 4.5 викласти в такій редакції:  
“Релігійним організаціям документи богослужбового характеру (предмети 

культу) можуть видаватися у тимчасове користування на строк, що не перевищує 
одного року, за умови проведення їх грошової оцінки, а також страхування 
одержувачем”. 

8. У додатку 4: 
речення “Отримувача попереджено про відповідальність згідно з чинним 

законом у разі пошкодження або втрати справ, що видані.” викласти в новій 
редакції: 

“Користувача попереджено про відповідальність за порушення законодавства 
про НАФ та архівні установи.”; 

позицію “Гербова печатка” замінити позицією “Печатка”. 
 

В. о. начальника відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву України Д. В. Ярошенко 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 17 червня 2008 р.  
“Про моніторинг забезпечення збереженості документів  

Національного архівного фонду” 
від 26 червня 2008 Р. № 134 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів 

України від 17 червня 2008 року “Про моніторинг забезпечення збереженості 
документів Національного архівного фонду” (додається). 

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

 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету 
архівів України 

 
м. Київ        17 червня 2008 р. 
 

Про моніторинг забезпечення збереженості документів 
  Національного архівного фонду 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу зберігання та 

обліку Національного архівного фонду Держкомархіву України Кисельової Л. А., 
колегія констатує, що забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду (далі – НАФ) є найважливішим завданням державних архівних 
установ. Однією з складних проблем цього напрямку діяльності є необхідність 
систематичного отримання, аналізу і врахування великого обсягу інформації про 
фізико-хімічний склад документів та вплив на нього багатьох різноманітних 
чинників. 

Ідея щодо організації такого моніторингу зафіксована ще у програмі 
виконання заходів державних архівних установ щодо реалізації Указу Президента 
України від 18.10.1997 № 1166/97 “Про основні напрями соціальної політики на 
1997–2000 роки”, що затверджена наказом Головархіву України від 21.11.1997 № 54. 
Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства 
тоді було запропоновано модель моніторингу стану збереженості документів, яка 
через недосконалість та відсутність шляхів практичної реалізації основних 
положень моніторингу не була реалізована. 

Аналіз стану збереженості документів НАФ, проведений у 2005 році 
Держкомархівом за наданою держархівами інформацією, показав, що загалом стан 
збереженості документів НАФ відповідає нашому уявленню про нього, що 
складається за результатами щорічного аналізу планово-звітної документації. 

Побудова багаторівневої потужної моніторингової системи потребує значних 
організаційних, методичних та фінансових зусиль і на сьогоднішній день не може 
дати бажаного результату, оскільки реальні можливості її створення та забезпечення 
діяльності є дуже обмеженими. Запровадження моніторингу забезпечення 
збереженості документів НАФ є сьогодні передчасним за браком кадрів, через 
велику завантаженість архівів різними проектами з використання архівної 
інформації, та може призвести до формального обліку існуючих проблем. 

Разом з тим, потреба в систематичному аналізі стану документів НАФ є 
очевидною, оскільки забезпечення збереженості документів залишається основною 
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функцією та першочерговим завданням архівних установ. Одним з шляхів 
вирішення питання може бути створення Моніторингової служби в Держкомархіві, 
яка за інформацією та показниками державних архівних установ, що подаються 
ними у планово-звітній документації, здійснюватиме моніторинг стану 
збереженості документів НАФ в державних архівних установах. 

Колегія вирішує: 
1. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 

Держкомархіву (Прись Т. П.) разом з відділом зберігання та обліку Національного 
архівного фонду (Кисельова Л. А.) підготувати пропозиції по створенню 
Моніторингової служби в Держкомархіві. 

2. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Держкомархіву (Кисельова Л. А.): 

– до 1 жовтня 2008 року разом з організаційно-аналітичним відділом 
Держкомархіву (Богунова Н. К.) переглянути планово-звітну документацію на 
предмет включення додаткових показників або уточнення існуючих; 

– до 1 грудня 2008 року разом з відділом інформаційних технологій 
Держкомархіву (Забенько Ю. І.) підготувати пропозиції щодо реалізації функції 
моніторингу стану збереженості документів НАФ в рамках інформаційно-
аналітичної системи паспортизації архівів України та включити витрати до 
бюджетного запиту на 2010 рік. 

 
3. Керівникам державних архівних установ: 
– до 20 грудня 2008 року проаналізувати стан збереженості документів (для 

обласних архівів – включно з документами, що зберігаються в архівних установах 
низової ланки), вжити додаткових заходів, спрямованих на попередження та 
усунення впливу негативних чинників на стан документів НАФ, результати роботи 
розглянути на засіданні колегії та надіслати копію рішення колегії до відділу 
зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву; 

– постійно вести пошук конкретних та ефективних шляхів поліпшення умов 
зберігання документів НАФ, активніше вносити пропозиції до місцевих органів 
влади й самоврядування та домагатися їх реалізації; ширше залучати для зміцнення 
матеріально-технічної бази позабюджетні надходження, у т. ч. кошти благодійних 
фондів та спонсорів. 

 

Голова колегії, Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

Довідка 
про моніторинг забезпечення збереженості документів НАФ 

Національного архівного фонду 
 

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду (далі – 
НАФ) є найважливішим завданням державних архівних установ. Однією з складних 
проблем цього напрямку діяльності є необхідність систематичного отримання, 
аналізу і врахування великого обсягу інформації про фізико-хімічний стан 
документів та вплив на нього багатьох різноманітних чинників. 

Ідея щодо організації такого моніторингу зафіксована ще у програмі 
виконання заходів державних архівних установ щодо реалізації Указу Президента 
України від 18.10.1997 № 1166/97 “Про основні напрями соціальної політики на 
1997–2000 роки”, що затверджена наказом Головархіву України від 21.11.1997 № 54. 
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Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства 
тоді було запропоновано модель стану збереженості документів. 

Передбачалося, що моніторинг стану збереженості НАФ здійснюватиметься 
централізовано архівними установами. На рівні системи архівних установ 
моніторинг мав би проводитися Центральною моніторинговою службою, що 
створюється і діє при Державному комітеті архівів України. 

Завданнями служби моніторингу державної архівної установи визначалися: 
– формування та ведення власної бази даних стану збереженості документів, 

до якої вносять показники спостережень; 
– організація та контроль за надходженням у визначені строки даних від 

архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних і комунальних музеїв, бібліотек, підприємств, 
установ і організацій різних форм власності; 

– аналіз та узагальнення даних, представлених архівними відділами районних 
державних адміністрацій та архівними відділами міських рад; 

– аналіз та оцінка стану збереженості документів НАФ у сховищах архіву та 
зведених даних щодо стану збереженості документів НАФ у зоні 
комплектування архіву; 

– виявлення негативних тенденцій в процесі зберігання документів, 
прогнозування можливих негативних наслідків порушень норм і умов 
їхнього зберігання; 

– внесення конкретних пропозицій щодо усунення негативних чинників, що 
впливають на стан зберігання документів. 

Але через недосконалість та відсутність шляхів практичної реалізації 
основних положень моніторингу зазначена модель не була реалізована. 

Аналіз стану збереженості документів НАФ, проведений у 2005 році 
Держкомархівом за наданою держархівами інформацією, показав, що загалом стан 
збереженості документів НАФ відповідає нашому уявленню про нього, що 
складається за результатами щорічного аналізу планово-звітної документації. 

Проведений згідно наказу Головархіву України від 22.05.95 № 27 у 1996– 
1997 рр. громадський огляд стану збереженості документів НАФ у державних 
архівах України показав, що не вдалося вирішити ряд проблем забезпечення 
збереженості документів НАФ (рішення колегії Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів України від 19 грудня 1997 р. “Про підсумки громадського 
огляду стану схоронності документів Національного архівного фонду у державних 
архівах України”). Зокрема й до цього часу залишається незавершеним будівництво 
нових приміщень держархівів м. Севастополя та Київської області. Загрозливою 
залишається ситуація із збереженістю документів у держархівах Закарпатської, 
Одеської, Харківської областей. Не можна визнати задовільним стан пожежної 
безпеки держархівів. Залишаються невирішеними до кінця питання обладнання 
приміщень держархівів, особливо низової ланки, системи охоронної та пожежної 
сигналізації, своєчасного їх ремонту й модернізації. Як відомо, й сьогодні ці 
питання не вирішено. 

Внаслідок недостатнього фінансування державні архіви незадовільно 
забезпечуються сучасним обладнанням. Таке скорочення призвело до скорочення 
обсягів створення страхового фонду документів НАФ, робіт по відновленню 
згасаючих текстів та значного збільшення обсягів документів, що потребують 
реставрації. 

Побудова багаторівневої потужної моніторингової системи потребує значних 
організаційних, методичних та фінансових зусиль і на сьогоднішній день не може 
дати бажаного результату, оскільки реальні можливості її створення та забезпечення 
діяльності є дуже обмеженими. Запровадження моніторингу забезпечення 



 119 

збереженості документів НАФ є сьогодні передчасним за браком кадрів, через 
велику завантаженість архівів різними проектами з використання архівної 
інформації, та може призвести до формального обліку існуючих проблем. 

Разом з тим, потреба в систематичному аналізі стану документів НАФ є 
очевидною, оскільки забезпечення збереженості документів залишається основною 
функцією та першочерговим завданням архівних установ. Одним із шляхів 
вирішення питання може бути створення Моніторингової служби в Держкомархіві, 
яка за інформацією та показниками державних архівних установ, що подаються 
ними у планово-звітній документації, здійснюватиме моніторинг стану 
збереженості документів НАФ в державних архівних установах. 

 

Начальник відділу зберігання та обліку НАФ 
Держкомархіву України Л. А. Кисельова 

09.06.2008 
 
 
 

Про затвердження складів редколегії та робочої групи, 
відповідальних за супровід веб-сайту Держкомархіву 

від 27 червня 2008 р. № 136 
 
На часткову зміну наказу Держкомархів від 20.03.2002 № 16 “Про 

затвердження Регламенту функціонування веб-сайту Держкомархіву України” 
 
НАКАЗУЮ: 
1. Регламент (додаток 1 до наказу Держкомархіву від 20.03.2002 № 16) 

доповнити новим пунктом 14 такого змісту: 
“14. Для обговорення і вирішення питань побудови та розвитку веб-сайту 

створюється редакційна колегія у складі керівника робочої групи, відповідальної за 
супровід веб-сайту, та керівників структурних підрозділів Держкомархіву”. 

У зв’язку з цим пункти 14 і 15 вважати відповідно пунктами 15 і 16. 

2. Затвердити такий склад редакційної колегії веб-сайту Держкомархіву: 

Новохатський   – заступник Голови  
Костянтин Євгенович  Держкомархіву, голова редколегії 

Прись    – начальник управління організаційно- 
Тетяна Петрівна  правового та аналітичного забезпечення, 

заступник голови редколегії 

Лісняк     – помічник заступника Голови   
Олена Анатоліївна   Держкомархіву, секретар редколегії 

Забенько    – начальник відділу інформаційних 
Юрій Іванович   технологій – заступник начальника управління 

Прилепішева    – начальник управління інформації та 
Юлія Анатоліївна   міжнародного співробітництва 

Сельченкова    – начальник управління формування та 
Світлана Вікторівна   зберігання Національного архівного фонду 

3. Затвердити такий склад робочої групи, відповідальної за супровід веб-сайту 
Держкомархіву: 
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Новохатський   – керівник групи, головний редактор 
Костянтин Євгенович   

Забенько    – відповідальний веб-майстер, технічний 
Юрій Іванович   супровід сайту 

Бернікова    – веб-редактор 
Оксана Петрівна  

Хороших   – веб-редактор 
Олександр Віталійович 

Лісняк     – відповідальна за редакційну підготовку  
Олена Анатоліївна   і коректуру матеріалів та подання матеріалів для 

англомовної версії веб-сайту 

Одинока   – відповідальна за бібліографічний супровід 
Леніна Павлівна  веб-сайту 

4. Вважати такими, що втратили чинність, додатки 2 і 3 до наказу 
Держкомархіву від 20.03.2002 № 16. 

 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

У Держкомархіві України 

 
22 квітня 2008 р. відбулася пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України 

з Головою Державного комітету архівів України О. А. Удодом. 
 

* * * 
На виконання Указу Президента України від 15 квітня 2008 року № 363 “Про 

відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” та 
Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 
квітня 2008 року № 664-р, Держкомархівом України та архівними установами його 
системи вжито низку заходів з реалізації положень зазначеного Плану заходів. 

Держкомархівом України видано наказ від 23.04.2008 р. № 57 “Про участь 
державних архівних установ у відзначенні 63-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні”. 

Усі державні архівні установи взяли участь у підготовці та проведенні в 
регіонах, містах Києві та Севастополі виставок архівних матеріалів з історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Напередодні 63-ї річниці Великої Перемоги державними архівами 
організовано публікації в ЗМІ архівних документів з висвітлення героїчного 
минулого українського народу, зокрема, співробітниками Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів, держархівів Волинської, Київської, 
Кіровоградської, Хмельницької, Чернігівської областей та Держархіву м. Києва 
взято участь у підготовці радіопередач, Держархіву Рівненської області – 
телепередачі, а представниками Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України, держархівів Волинської і Одеської областей підготовлено та 
опубліковано у пресі тематичні статті. 

Центральний державний архів громадських об’єднань України та 
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного взяли 
участь у формуванні експозицій Музею партизанської слави, відкриття якого 
відбулося 7 травня 2008 року. 

 
* * * 

13 травня 2008 р. у конференц-залі комплексу споруд центральних державних 
архівних установ по вул. Солом'янській, 24 проведено нараду "Про стан та 
перспективи діяльності архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад" за 
участі представників обласних архівів, архівних відділів райдержадміністрацій і 
міських рад. 

В Україні зараз діє 488 архівних відділів райдержадміністрацій та 
167 архівних відділів міських рад. У них разом зберігається 7 млн. 732 тис. 
777 справ Національного архівного фонду. В обласних архівах абсолютна більшість 
документів – це теж документи сільських, селищних, районних, міських установ і 
організацій. 

Перебудова державного ладу, впровадження місцевого самоврядування з 
комунальною власністю, організація виконавчої влади на місцях як державних 
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адміністрацій, масова приватизація суб'єктів господарювання і різке звуження 
державного господарського сектора, пенсійна реформа, суттєві зміни цивільно-
правових відносин, інші суспільні процеси – усе це змінило світ навколо архівних 
установ. Змінюються відповідно системи документування, склад джерел 
комплектування, склад і обсяги архівних документів, попит на певні категорії 
документів користувачами, значення (цінність) окремих видів документів тощо. 

Однією з ключових проблем архівної справи в Україні наразі є відсутність 
резервних площ в архівосховищах і реальних перспектив їх збільшення. Цей 
чинник дуже впливає як на нинішню діяльність усієї архівної системи, так і на її 
перспективи. 

На нараді обговорено шляхи вирішення згаданих питань та розглянуто 
можливості реформи архівної галузі. 

 
* * * 

21–23 травня 2008 р. Голова Держкомархіву О. А. Удод взяв участь у 
міжнародному семінарі на тему "Відображення національної ідентичності та 
культурної різноманітності у навчальних програмах, підручниках та посібниках з 
історії", проведеному Міністерством освіти і науки України спільно з Радою Європи 
у м. Чернігові.  

У роботі семінару взяли участь вітчизняні та зарубіжні вчені, методисти, 
вчителі.  

Голова Держкомархіву, доктор історичних наук, професор О. А. Удод 
наголосив у своїй доповіді "Національна ідентичність і культурна різноманітність у 
вивченні історії: виклики та можливі відповіді", що викладання історії не повинно 
обмежуватися політичними аспектами. Архіви України є найбільш відкритими у 
світі, головну увагу слід приділити здатності діалектичного розуміння історії. 
Історію України необхідно вписувати у європейський контекст, розглядати як 
спільне цивілізаційне надбання. Викладання світової історії має бути 
підпорядковано вивченню історії сучасності, що необхідно для адекватного 
пізнання минулого Європи. Головним дидактичним принципом має бути принцип 
зв’язку історії та сучасності. Актуальним питанням є виховання "людини з 
корінням", що можна досягти шляхом проведення аналізу сучасних проблем на 
уроках історії старших класів. Державний комітет архівів України тісно співпрацює 
з Українським інститутом національної пам'яті у роботі, спрямованій на 
відродження національної свідомості України.  

Під час засідань круглих столів учасники зазначали, що обговорювані 
проблеми частково знайшли своє відображення у навчальних програмах та 
підручниках з історії, хоча потребують збалансування матеріалу про національну 
ідентичність та культурні відмінності шляхом переструктурування матеріалу; 
виділення окремих питань, як то формування нації, розвиток національної ідеї, 
повсякденної історії. 

 
* * * 

22 травня 2008 р. проведено засідання Нормативно-методичної комісії 
Держкомархіву України, на якому обговорено та схвалено Програму створення та 
функціонування Національного реєстру "Архівна україніка".  

Також розглянуто роботи, що надійшли на конкурс науково-методичних та 
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 
2007 рік. Перше місце присуджено макету документальної виставки "Автографи 
адміралів та морських офіцерів – учасників оборони Севастополя 1854–1855 рр.", 
підготовленого працівниками Державного архіву м. Севастополь. Друге і третє 
місце залишилися не присудженими. 
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* * * 
На виконання Указу Президента України від 14 травня 2008 року № 443 “Про 

відзначення 12-ї річниці Конституції України” та Плану заходів, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 823-р, 
Держкомархівом України та архівними установами його системи вжито низку 
заходів з реалізації положень зазначеного Плану заходів. 

Держкомархівом України видано наказ від 11.06.2008 р. № 117 “Про участь 
державних архівних установ у відзначенні 12-ї річниці Конституції України”. 

Державними архівними установами підготовлено та проведено в регіонах, 
містах Києві та Севастополі виставки архівних матеріалів, присвячених Основному 
Закону України. 

Напередодні 12-ї річниці Конституції України держархівами організовано 
презентацію в ЗМІ архівних документів з історії конституційного процесу в Україні. 
Співробітниками Центрального державного історичного архіву України, м. Львів 
надано інтерв’ю радіо “Свобода” про діячів УНР та ЗУНР (за документами архіву); 
держархівом Рівненської області за матеріалами підготовленої виставки записано 
радіопередачу для програми “Минувщина” (26, 28 червня); Держархівом м. Києва 
підготовлено і проведено радіопередачу на ДТРК радіостанції “Голос Києва”, 
представниками держархівів Вінницької, Житомирської, Тернопільської областей 
підготовлено та опубліковано у пресі тематичні статті. Співробітники держархівів 
Волинської та Запорізької областей взяли участь у місцевих днях інформування 
населення про Основний Закон України, які було організовано облдерж-
адміністраціями. 

На звернення Головного управління з питань внутрішньої політики 
Виконавчого органу Київської міської ради Центральним державним архівом вищих 
органів влади та управління України та Центральним державним 
кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного надано допомогу в організації 
та проведенні виставки “Конституція України: шлях державотворення”, яка 
експонується у приміщенні Національної парламентської бібліотеки. 

 
* * * 

На відзначення 90-річчя державної служби України Держкомархівом України 
спільно з Головдержслужбою підготовлено та проведено виставку “Історія 
державної служби України” у Центральному державному архіві-музеї літератури і 
мистецтва України. На виставці представлено документи з фондів Центрального 
державного історичного архіву, м. Київ, Центрального державного історичного 
архіву, м. Львів, Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 
України та Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. 
Пшеничного. 
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У державних архівних установах 
 

Виконання державними архівними установами Указу Президента України  
та Розпорядження Кабінету Міністрів України 

про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні  
(ІІ квартал 2008 року) 

 
25 квітня 2008 р. директор Державного архіву Закарпатської області взяв 

участь у відкритті виставки, присвяченої Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, у 
приміщенні економічного факультету Ужгородського національного університету, 
експозиція якої містить загальноукраїнські документи та матеріали архіву області. 

На відкритті виставки виступили заступник голови-керівник апарату 
облдержадміністрації М. А. Попович, заступник голови облради М. М. Мартин, 
начальник управління культури облдержадміністрації Ю. Ф. Глеба та професор 
Ужгородського національного університету С. Д. Федька. 

Крім стаціонарної виставки, підготоване дві виставки для експонування у 
районах області. 

 
* * * 

Основним напрямом діяльності Держархіву Запорізької області у ІІ кварталі 
2008 р. була робота з виявлення та оприлюднення документів про Голодомор 1932–
1933 рр., сприяння установам та громадянам у вивченні цієї теми.  

За участі архіву опубліковано збірник матеріалів конференції “Трагедія 
Голодомору 1932–1933 років на Запоріжжі” (2007), наукове видання “Голодомор 
1932–1933: Запорізький вимір” (Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.). В 
електронному вигляді збірник представлено на веб-сайті Запорізької 
облдержадміністрації. 

Експозиція з 18 документів з фондів Державного архіву Запорізької області 
про застосування репресивних заходів у здійсненні хлібозаготівель на Запоріжжі, 
факти голодування та смерті від недоїдання серед селян, зокрема, дітей, у 1932–
1933 рр. представлено у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. 

На веб-сайті облдержадміністрації експонуються дві виставки документів 
архіву: “Голодомор 1932–1933 рр. на Запоріжжі. Мовою документів”, “Запорізькі 
села на “чорних дошках” у період Голодомору 1932–1933 рр.”. 

23 червня в ефірі обласного радіо Запорізької державної телерадіокомпанії 
вийшла передача “Запорізькі села на “чорних дошках”. 

27 червня відбулася телепередача “Контекст” Запорізької державної 
телерадіокомпанії “Репресивні заходи влади проти селянства за невиконання 
хлібозаготівель у період Голодомору 1932–1933 рр.”. 

 
* * * 

7 квітня 2008 р. у Миколаївському музеї суднобудування і флоту було відкрито 
виставку плакатів “Ми звинувачуємо! Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид 
українського народу”. Відкрив виставку голова Миколаївської облдержадміністрації 
О. М. Гаркуша. На ній виступали директор Державного архіву Миколаївської 
області Л. Л. Левченко, відповідальний секретар обласної редколегії другого тому 
книги “Реабілітовані історією” С. С. Макарчук та свідок Голодомору, жителька 
м. Миколаєва Восколович Євгенія Ізидорівна. На виставці були також присутні 
заступники голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій та міські 
голови, представники управлінь облдержадміністрації. 
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* * * 
10 червня 2008 р.  Держархівом Кіровоградської області спільно з обласним 

краєзнавчим музеєм у приміщенні обласної філармонії відкрито виставку архівних 
документів та музейних предметів “Голодомор 1932–1933 рр. на Кіровоградщині 
очима істориків, мовою документів”. Виставку відвідав Президент України та 
учасники засідання Координаційної ради з питань підготовки заходів у зв’язку з 75-
ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, що проводилася у м. 
Кіровоград.  

Документи експозиції висвітлюють трагедію Голодомору в аспекті її перебігу 
на теренах нинішньої Кіровоградщини, ілюструють як передумови виникнення цієї 
соціальної катастрофи – організацію масової колективізації та розкуркулення, так і 
її страшні наслідки – смерть від голоду, виснаження, недоїдання, смерть дітей від 
рук власних батьків–канібалів.       

Виставка викликала значну зацікавленість відвідувачів та сприяла поширенню 
інформації про Голодомор 1932–1933рр., зокрема, на території Кіровоградщини. 

 
* * * 

20 травня в Луганській облдержадміністрації проведено засідання 
Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні та робочої групи зі складання поіменного реєстру жертв 
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. 

На засіданні робочої групи з доповіддю про стан підготовки регіональної 
Книги Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні виступив директор 
Держархіву Луганської області М. М. Старовойтов. 

24 червня 2008 р. у Луганському обласному краєзнавчому музеї проведено 
презентацію другого доповненого видання книги "Розсекречена пам'ять. Голодомор 
1932–1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД". Чисельні архівні матеріали, 
вміщені у другий том видання, надруковано в кольорі, тобто вони повністю 
відповідають оригіналам. Підготовка видання здійснювалася за участі 
співробітників СБУ, представників Міжнародного благодійного Фонду "Україна–
3000", Українського інституту національної пам'яті, Державного комітету архівів 
України. 

У презентації брав участь директор Держархіву Луганської області 
М. М. Старовойтов, який зазначив, що правда про ці трагічні сторінки нашої історії 
повинна бути доступна широкому загалу. Презентована книга “Розсекречена 
пам'ять” та науково-документальне видання “Голодомор на Луганщині 1932–1933 
рр. Документи. Аналіз. Коментарі” авторів М. М. Старовойтова, В. В. 
Михайличенко містять документально підтверджені факти. 

Про наростання трагічного становища в Україні свідчить жахливий випадок, 
який стався в квітні 1933 р. у дитячому будинку м. Старобільська, де від голоду 
померли діти (38 осіб) віком від 2 тижнів до 12 років. У записі про причину смерті 
вказано “голодная болезнь”.  

 
* * * 

1 квітня 2008 р. у Держархіві Тернопільської області видано каталог виставки 
до 75-річчя Голодомору 1932–1933 рр. в Україні “Жнива скорботи”. 

16 квітня директор архіву виступив на тему “Голодомор у філателії і 
пропам’ятних виданнях”, провідний спеціаліст О. Дишлюк прокоментувала 
виставку в держархіві “Жнива скорботи” на науково-пошуковій конференції “Голод 
1932–1933 рр. – голодомор чи геноцид українського народу?” в Тернопільському 
краєзнавчому музеї. Проведено презентацію каталогу виставки документів до 1932–
1933 рр. “Жнива скорботи”. 
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11 червня відбулася зустріч Б. Хаварівського з В. Бачинським, директором 
департаменту регіональної політики Міністерства культури, на предмет 
фінансування видання краєзнавчої літератури, підготовленої працівниками 
держархіву області, зокрема, книги про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. 

18 червня директор Б. Хаварівський взяв участь у презентації книги 
“Розсекречена пам’ять (Голодомор 1932–1933 рр. в Україні в документах ГПУ–
НКВД)” (Київ, 2008) в сесійній залі обласної ради. 

 
* * * 

2 червня 2008 р. проведено зустріч працівників держархіву Харківської 
області, дослідників Голодомору в Україні, членів обласного організаційного 
комітету з вшанування пам'яті жертв Голодомору з групою американських та 
канадських журналістів, які за рекомендацією Українського інституту національної 
пам'яті знімали на Харківщині документальний фільм про Голодомор 1932–1933 рр. 
в Україні. Директор архіву Л. М. Момот і начальник відділу організації та 
координації архівної справи архіву О. С. Гнезділо сприяли закордонним 
журналістам у зйомках фільму про архівні документи, які свідчать про Голодомор 
1932–1933 рр. в Харківській області. 

5 червня 2008 р. директор Л. М. Момот і начальник відділу організації та 
координації архівної справи О. С. Гнезділо взяли участь у презентації виставки “Ми 
звинувачуємо! Голодомор 1932–1933 рр. в Україні”, яка відкрилася в Харківському 
історичному музеї. Виставку підготовлено Українським інститутом національної 
пам'яті, її основою стали фотодокументальні матеріали з фондів центральних та 
обласних архівів України, в тому числі й ті, що зберігаються в Державному архіві 
Харківської області. 

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Ярослав Ющенко на 
відкритті виставки подякував її організаторам та підкреслив, що "Голодомор є 
страшною і трагічною сторінкою української історії. Зібрані на виставці документи 
і свідоцтва розказують правду про геноцид українського народу".  

У Харківському історичному музеї виставка експонувалася два тижні, після 
чого її показали у всіх районах області. 

 
* * * 

У квітні Державний архів Херсонської області взяв участь в організації 
обласної виставки “Ми звинувачуємо! Голодомор 1932–1933 років – геноцид 
Українського народу”. Виставку презентовано в обласному краєзнавчому музеї за 
матеріалами Інституту національної пам'яті, документами державного архіву 
області та експонатами краєзнавчого музею, записами свідків подій Голодомору на 
Херсонщині. Протягом квітня–листопада 2008 р. пересувна виставка “Ми 
звинувачуємо! Голодомор 1932–1933 років – геноцид Українського народу” 
експонуватиметься у закладах освіти й культури Херсона та в усіх районах області. 

 
* * * 

 Державний архів Хмельницької області за дорученням Хмельницької 
облдержадміністрації завершив роботу та передав у видавництво упорядковані 
матеріали до “Книги пам`яті про жертви Голодомору 1932–1933 рр. в Україні: 
Хмельницька область”. До книги увійшли: 

− узагальнюючі наукові статті про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні та 
Хмельниччині голови облдержадміністрації І. Гавчука, доктора історичних наук  
П. Брицького, кандидатів історичних наук П. Слободянюка, С. Маркової, кандидата 
політичних наук М. Вавринчука; 

− архівні документи, що відображають події Голодомору 1932–1933 рр. на 
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Хмельниччині з фондів ЦДАВО, ЦДАГО, архівів Вінницької, Житомирської 
областей, галузевого архіву СБУ України; 

– свідчення та спогади осіб, що пережили трагічні події 1932–1933 рр.; 
– списки померлих і постраждалих внаслідок Голодомору 1932–1933 рр.; 
– перелік населених пунктів і кількість у них жертв Голодомору 1932–1933 рр. 
Держархівом Хмельницької області проведено заходи щодо висвітлення 

архівних документів та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр., а 
саме 4 квітня проведено урок з учнями 10-б класу ЗОШ № 29 м. Хмельницького за 
темою “Голод на Хмельниччині 1932–1933 рр. ХХ ст. – геноцид українського 
народу”, 4 червня – урок з учнями НВО № 5 м. Хмельницького за темою “Трагічні 
події 30-х років в документах держархіву області”. 

 
* * * 

Протягом квітня-травня 2008 р. діяла пересувна фотодокументальна виставка 
“Голод 1932–1933 рр. мовою документів”, підготовлена Держархівом Чернігівської 
області. З нею ознайомилися працівники держустанов та учні навчальних закладів 
Менського, Козелецького, Ніжинського, Городнянського, Корюківського, 
Носівського та Сосницького районів (приблизно 1800 чол.). 

23 травня у держархіві області група кінорежисерів з США працювала над 
зйомками довготривалого документального фільму “Голодомор: Геноцид України в 
рамках 1932–1933 рр.”. 

 
У Центральному державному архіві вищих органів влади  

та управління України (ЦДАВО) 
 
У І півріччі 2008 р. до ЦДАВО України надійшло близько 25 тис. справ, серед 

яких документи Верховної Ради України (2352 спр.), Кабінету Міністрів України 
(609 спр.), Центральної виборчої комісії (914 спр.), Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки (368 спр.), Державного Комітету інформаційної 
політики України (365 спр.), Міністерства вугільної промисловості України (284 
спр.), що відображають діяльність цих установ у 1993–2007 рр. Архів також 
поповнився документами Українського національного фонду “Взаєморозуміння і 
примирення”, що містить інформацію про осіб, які отримали виплати як примусові 
робітники нацистського режиму за рахунок коштів Німецького Федерального фонду 
“Пам’ять, відповідальність і майбутнє” (19700 спр.). Це вже друге надходження 
цього фонду. Раніше ЦДАВО отримав справи одержувачів добровільних виплат з 
Австрійського фонду «Примирення, мир та співробітництво». 

Т. П. Папакіна 
 

 
* * * 

23 березня 2008 р. у Дніпропетровському національному університеті 
відбулися Другі Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті проф. М.  П. Ко-
вальського. З доповіддю, в якій розглянуто проблеми аналізу джерел з історії 
торгівлі Волинського воєводства І пол. ХVІІ ст., виступив завідуючий виставковим 
центром Держкомархіву та ЦДА України В. Г. Берковський. 

 
Н. В. Григорчук 

 
* * * 

2 квітня 2008 р. на виконання рішення колегії Державного комітету архівів 
України від 16 січня 2007 р. на базі ЦДАВО відбулася нарада-семінар 
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представників центральних органів державної влади, інших центральних органів і 
установ – джерел комплектування архіву з питань організації роботи діловодних і 
архівних служб та нормативно-методичного забезпечення експертизи цінності 
документів. 

На нараді були присутні представники діловодних і архівних служб 
72 установ – джерел комплектування архіву, які представляли Верховну Раду 
України, Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, 
міністерства, державні комітети, компанії, концерни, корпорації та інші центральні 
органи і установи. 

З основною доповіддю про стан діловодства й архівної справи в  центральних 
органах державної влади, інших центральних органах і установах виступила 
заступник директора ЦДАВО України С. А. Савлук. 

В рамках наради-семінару також виступали С. Г. Кулешов, д. і. н., професор, 
зав. відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства з доповіддю «Роль державних органів та центральних 
установ в розробленні нової редакції Переліку типових документів, що 
утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 
інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання 
документів»; Н. М. Христова, к. і. н., професор кафедри документальних 
комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Н. В. 
Никифорова, заступник керівника управління діловодства – завідуюча відділом 
організації та ведення діловодства в Апараті Верховної Ради України. 

За підсумками наради-семінару прийнято рекомендації щодо поліпшення 
стану діловодства й архівної справи в центральних органах державної влади, інших 
центральних органах і установах. 

С. А. Савлук 
 

* * * 
За ініціативи керівництва Національного Заповідника “Софія Київська” в 

зв’язку з відзначенням 75-ї річниці утворення Національного Заповідника “Софія 
Київська” (1934–2009 рр.) в ЦДАВО України проведено виявлення  архівних 
документів та підготовлено перелік за зазначеною тематикою.  

О. Г. Єфремова 
* * * 

11 квітня 2008 р. на телеканалі “Інтер” у програмі “Великі українці” вийшов 
сюжет про відому поетесу Олену Телігу, знятий за документами ЦДАВО України. 
Допомогу журналістам телеканалу у створенні сюжету надала провідний науковий 
співробітник відділу довідкового апарату К. І. Криворучко. 

 
* * * 

18 квітня 2008 р. у приміщенні Верховної Ради України відкрито 
документальну виставку “Земельне законодавство незалежної України в 1917–
1920 рр.”, приурочену до пленарного засідання з питання вдосконалення чинного 
земельного законодавства України. Організатори виставки – ЦДАВО України, 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного і  Виставковий центр Держкомархіву та 
ЦДА України. В експозиції представлено документи, які висвітлюють законотворчу 
діяльність урядів гетьмана П. Скоропадського, зокрема, діяльність Комісії в справах 
земельної реформи. 

* * * 
23 квітня 2008 р. у Київському міському будинку учителя, перед початком 

конференції “Стан і перспективи розвитку державної системи охорони 
інтелектуальної власності в Україні”, відкрилася тематична фото-документальна 
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виставка, присвячена 90-річчю започаткування державної системи правової охорони 
промислової власності в Україні. Виставку організовано виставковим центром 
Держкомархіву та ЦДА України за ініціативи Державного департаменту 
інтелектуальної власності в рамках Всесвітнього дня інтелектуальної власності. На 
ній експоновано копії документів ЦДАВО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. 
Пшеничного та Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ.  

Зокрема, із фондів ЦДАВО України представлено документи Міністерства торгівлі і 
промисловості Української держави (1918 р.), серед яких – статут фабрично-заводського 
департаменту Міністерства торгу і промисловості Української держави; заяви про видачу 
патенту на винахід; реєстраційні свідоцтва про винаходи; клопотання про затвердження 
товарного знаку; креслення до винаходів. 

* * * 
8 травня 2008 р. з нагоди відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1944 років, у приміщенні ЦДАВО України, організовано 
тематичну документальну виставку “Окупація 1941–1944”. В експозиціях 
представлено копії документів архіву, які розкривають діяльність установ, що 
існували в Україні під час німецько-фашистської окупації. Серед них – оголошення 
окупаційної влади про здачу селянами продуктів харчування; зобов’язання на 
співпрацю з окупаційною владою; тимчасове розпорядження про оподаткування 
населення України; оголошення коменданта м. Києва про розстріл 300 киян 2 
листопада 1941 р; трудова книжка українки, вивезеної на примусові роботи до 
Німеччини тощо. Загалом подані документи висвітлюють різні сторони життя 
українського народу в період окупації України. 

 
* * * 

До 135-річчя від дня народження П. П. Скоропадського (1873–1945 рр.) у 
ЦДАВО України проведено виявлення архівних документів та складено тематичний 
перелік. Виявлені документи, насамперед, пов’язані з активною політичною 
діяльністю гетьмана та є унікальними для вивчення періоду Української держави – 
періоду розквіту національно-культурних, освітніх установ, входження України на 
міжнародну арену. Архівом проведено ініціативне інформування державних та 
наукових установ про наявні документи.  

 
* * * 

22–24 травня 2008 р. у Хмельницькому національному університеті відбулася 
ІІ Міжнародна наукова конференція “Проблеми археографії та джерелознавства 
історії Правобережної України”. З доповіддю, присвяченою розвитку польської 
економічної історіографії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., виступив завідуючий 
виставковим центром Держкомархіву та ЦДА України В. Г. Берковський. 

 
* * * 

28 травня 2008 р. у м. Славута Хмельницької області відкрито виставку 
архівних документів “Незнайома Славутчина”, підготовлену ЦДАВО України 
спільно з виставковим центром Держкомархіву та ЦДА України на звернення 
Славутської міської адміністрації. Представлені копії архівних документів 
розповідали про історію м. Славута від 1917 до 1964 рр. В експозиції представлено 
протокол Славутської дільничої виборчої комісії з виборів до Всеросійських 
установчих зборів, телефонограму начальника оперативного відділу 12 армії 
Седякина про запеклі бої з армією УНР в районі станції Славута; анкету-звіт 
Славутської професійно-технічної школи; інформацію про переселення до 
м. Славути євреїв з Херсонщини; фото Славутської районної лікарні (1949 р.); дані 
про народні музеї в містах та селах Хмельницької області тощо. 
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* * * 

28 травня 2008 р. відбулася презентація монографії завідуючого виставковим 
центром Держкомархіву та ЦДА України, к. і. н. В. Г. Берковського “Студії з історії 
Славутчини”. У книзі, присвяченій історії міста Славути (Хмельницької області) та 
сіл, які входять до складу Славутського району, акцентується увага на 
джерелознавчих та історіографічних проблемах історії малого міста, розглядаються 
питання загального розвитку міста Славута та впливу родини князів Сангушків на 
соціально-економічну та культурну ситуацію на Славутчині. 

 
* * * 

29–30 травня 2008 р. у Національному Києво-Печерському історико-
культурному заповіднику відбулася Шоста Міжнародна наукова конференція 
“Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”, на якій начальник відділу 
використання інформації документів ЦДАВО України О. Г. Єфремова представила 
доповідь “Документи про становище православної церкви у 1941–1944 рр.” (Огляд 
документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, 
який зберігається у ЦДАВО України), підготовлену в співавторстві з к. і. н. І. М. 
Преловською. 

 
* * * 

11–14 червня 2008 р. в смт. Антоніни Хмельницької області відбулася 
Міжнародна науково-краєзнавча конференція “Антонінський край: у просторі і 
часі”. З доповіддю “Система охорони здоров’я на півночі Хмельниччини в 1920 – на 
початку 1930–х рр. (за документами ЦДАВО України)” виступив завідуючий 
виставковим центром Держкомархіву та ЦДА України В. Г. Берковський. 

 
* * * 

Протягом червня 2008 р. співробітниками сектора публікації документів 
ЦДАВО України проведено виявлення архівних документів, пов’язаних із 
проголошенням Карпатської України, а також державотворчою та політичною 
діяльністю Героя України, президента Карпатської України Августина Волошина та 
його соратників. На їх основі складено тематичний перелік документів “Карпатська 
Україна” (1934–1940 рр.). Базою для переліку стали фонди Українського бюро 
преси в Берліні, Управи української колонії в м. Подєбрадах, Українського 
видавництва “Пробоєм”, Українського вільного університету в м. Празі та ін. 
Виставковим центром Держкомархіву та ЦДА України виготовлено цифрові копії 
цих документів. 

 
* * * 

20 червня 2008 р. у читальному залі ЦДАВО України з нагоди відзначення 12-ї 
річниці Конституції України відкрито експозицію архівних документів “З історії 
конституційного процесу в Україні”. Серед експонованих документів – Універсали 
Української Центральної Ради, проект Конституції Української держави 1918 р., 
Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (14 березня 1919 р. 
та 15 травня 1929 р.), проект Конституції Української Радянської Соціалістичної 
Республіки (березень 1978 р.), проект Конституції України, внесений Верховною 
Радою України на всенародне обговорення (1 липня 1992 р.), Закон України “Про 
прийняття Конституції України і введення її в дію” (28 червня 1996 р.) тощо. 
Загалом в експозиції представлено 15 документів, що розкривають особливості 
розвитку українського конституціоналізму.  
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* * * 
26 червня 2008 р. у м. Стара Вижва Волинської обл. на історико-краєзнавчій науковій 

конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся” завідуючий виставковим центром 
Держкомархіву та ЦДА України В. Г. Берковський виголосив доповідь про формування 
торгово-комунікаційної мережі Волині у XVI – І пол. XVII ст.  

Н. В. Григорчук 
 
 

У Центральному державному історичному архіві, м. Львів (ЦДІАЛ) 
 

20 березня 2008 р. на науковому семінарі НТШ у Львові молодший науковий 
співробітник відділу використання інформації документів Б. І. Петрищак виступила 
з доповіддю на тему “Виникнення та організація міської канцелярії Львова: 
дискусійні запитання”, 27–28 травня – на IX польсько-українській науковій 
конференції “Львів. Місто – суспільство – культура” (Краків, Польща) з доповіддю 
“Львівський округ у діяльності Петра Вольфрама (1402–1407)”. 

 
* * * 

31 березня завідувач сектору релігієзнавства відділу використання інформації 
документів О. Гайова дала інтерв’ю про вплив митрополита Андрея Шептицького на 
розвиток української культури ХХ ст. для передачі “Філософія серця” на 12 каналі. 

 
* * * 

1 квітня директор архіву Д. І. Пельц та начальник відділу використання 
документів І. Р. Смольський взяли участь у радіопередачі “Галичани шукають своє 
коріння” на радіо “Свобода”. 

* * * 
2 квітня начальник відділу використання інформації документів 

І. Р. Смольський надав інтерв’ю про прийом громадян та наведення довідок 
біографічного та генеалогічного характеру у ЦДІАЛ до “Карти поляка” для 
телеканалу “Інтер”, 20 квітня – для телеканалу “1+1”. 

 
* * * 

16 квітня начальник відділу використання інформації документів 
І. Р. Смольський взяв участь у радіопередачі “Галичина і Голодомор 1932–1933 рр. 
на Україні” на радіо “Свобода”. 

 
* * * 

23 квітня на прохання Управління Державного казначейства у Львівській 
області І. Р. Смольський виголосив доповідь для співробітників управління на тему 
“До історії державного казначейства на Західній Україні”. 

 
* * * 

20 травня оригінали шести документів, відібраних для експонування на 
документально-книжковій виставці “Україна та Швеція: перехрестя історичних 
доль (XVII–XVIII ст.)”, передано Національному музеєві історії України в Києві. 

 
* * * 

27 травня начальник відділу використання інформації документів І. Р. Смольський та 
завідувач сектору науково-технічного опрацювання фондів О. В. Чорній провели одноденну 
практику для студентів (науковий керівник – проф. Лісовський) Університету ім. Марії Кюрі-
Склодовської (Люблін, Республіка Польща). 
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У Центральному державному кінофотофоноархіві 
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА) 

 
25–31 травня 2008 р. в Українському домі Центральним державним 

кінофотофоноархівом України імені Г. С. Пшеничного спільно з громадською 
організацією "Літопис" проведено VII Міжнародний фестиваль документальних 
фільмів "Кінолітопис–2008".  

На попередній конкурс представлено близько 98 стрічок із 14 країн світу. До 
конкурсу та участі у фестивалі допущено 76 стрічок, серед них вісім прем’єр, дві з 
яких – всесвітні: фільм режисера Томіто Фуджівари (Японія) “Родина Лео Сирота і 
ХХ століття” та кінорежисера Сергія Говорухіна (Росія) “Ніхто крім нас”. 

Подіями фестивалю стали програма режисера Донателли Багліно (Італія) 
“Вечори з Андрієм Тарковським”, виступ відомого піаніста Хіроші Куротакі 
(Японія) та майстер-клас Гунілли Бреску (Швеція). У рамках фестивалю за участі 
делегації кінематографістів Грузії проведено “День грузинського кіно”, 
присвячений 100-річчю грузинського кінематографу. Російським Фондом культури 
організовано унікальну виставку “За веру и верность”. 

Проведено міжнародні конкурси: “Золота Софійська Фреска”, “Козацька 
слава”, “Київська кінопремія” (конкурс військово-патріотичної та духовної 
тематики), “Початок” (конкурс студентів творчих ВНЗ), а під рубрикою 
“Пам’ятаймо!” – “Голодомор–1933”. 

 
У Центральному державному науково-технічному 

архіві України (ЦДНТА) 
 

14–18 квітня співробітники архіву взяли участь у роботі міжнародної наукової 
конференції “Дванадцяті слобожанські читання”, що проходила у рамках 
міжнародного Дня пам'яток та історичних місць, Дня  пам'яток історії і культури та 
Всеукраїнського фестивалю “Українці в світі” і присвяченої 145-річчю від дня 
народження та 100-річчю від дня смерті професора Харківського університету С. К. 
Рєдіна (1863–1908), українського та російського історика мистецтва, одного з 
засновників пам'яткоохоронної справи в Україні. 

 
* * * 

19 квітня в рамках проведення загальноміського свята “День випускника 
Харківського університету”, присвяченого першому випуску, який відбувся у 1808 
р., у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна відкрито виставку 
документів “Історія Харківського університету через особистості (за документами 
особових фондів ЦДНТА України та Державного архіву Харківської області)”. 

До спільної виставкової експозиції двох архівів увійшли документи з 
особових фондів видатних вчених, викладачів Харківського університету 
В. Я. Данілевського, М. В. Клочкова, О. П. Рославського-Петровського, 
Д. М. Сінцова, М. П. Барабашова, О. М. Матвієнко, В. М. Нікітіна, Б. Остащенко-
Кудрявцева, Ю. М. Прокудіна. 

 
* * * 

22 квітня у Музеї історії Харківської національної академії міського 
господарства проведено День архівної інформації з теми “Проекти реконструкції і 
реставрації історичних центрів міст у фондах Центрального державного науково-
технічного архіву України” та відкрито виставку “Реставрація історичного центру 
м. Кам’янець-Подільського за документами ЦДНТА України”. 
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* * * 
24–26 квітня 2008 р. співробітники архіву виступили з доповідями на 

ХХІІ Київському міжнародному симпозіумі з наукознавства та науково-
технологічного прогнозування “Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до 
загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи”, зокрема, у 
роботі Круглого столу “Досвід та нові можливості у розширенні науково-
технологічної співпраці учених в рамках ОЧЕС та ЄС: історико-соціологічні 
аспекти”. 

* * * 
25 квітня співробітники архіву виступили з доповідями на 61-й конференції 

молодих вчених “Каразінські читання” у Харківському національному університеті 
ім. В. Н. Каразіна. 

 
* * * 

24–26 червня проведено короткотерміновий семінар з підвищення кваліфікації 
спеціалістів державних архівів областей України з питань організації роботи з 
науково-технічною документацією, на який запрошено спеціалістів державних 
архівів Київської, Рівненської, Херсонської, Запорізької, Полтавської областей, 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим та Державного архіву м. 
Севастополя. 

На семінарі розглянуто питання щодо організації роботи з науково-технічною 
документацією, проблем комплектування державних архівів науково-технічною 
документацією на сучасному етапі та шляхів її вирішення та надано інформацію 
щодо історії розвитку архівної справи в Україні, створення ЦДНТА України і ролі 
архіву в збереженні історико-технічної спадщини. 

 

У Держархіві в Автономній Республіці Крим 
15 травня 2008 р. Державний архів в Автономній Республіці Крим разом з 

Центральним державним науково-технічним архівом України провів семінар-
нараду, присвячену питанням збереженості, обліку та використання науково-
технічної документації за темою “Забезпечення збереженості науково-технічної 
документації (НТД). Проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”. ЦДНТА 
як науково-методичний центр з питань архівної справи по роботі з НТД забезпечив 
учасників семінар-наради пакетом методичних та нормативних документів.  

У нараді взяли участь представники 21 організації та підприємства 
Автономної Республіки Крим з питань організації роботи з НТД списку № 1 
Центрального державного науково-технічного архіву України та списку № 4 
юридичних осіб – джерел формування та комплектування НАФ Державного архіву 
Автономної Республіки Крим науково-технічною документацією. 

 Відкрила семінар-нараду директор Державного архіву в АРК Л. В. Гурбова, 
яка у своєму виступі підкреслила, що така нарада проводиться вперше на базі 
архіву за останні 10 років, і тому вона дуже важлива для підвищення кваліфікації 
членів експертних комісій та відповідальних за технічні архіви підприємств та 
організацій. 

 У процесі обговорення особливу увагу приділено проблемам 
комплектування науково-технічною документацією на сучасному етапі. У рамках 
наради розглянено питання збереженості НТД як невід’ємної частини 
Національного архівного фонду, організації роботи з науково-технічною 
документацією архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – 
джерел комплектування ЦДНТА України та Державного архіву в Автономній 
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республіці Крим, особливостей експертизи цінності НТД, організації роботи 
експертних комісій, відбору науково-технічної документації на державне 
зберігання. 

Під час наради відбувся обмін досвідом, визначилися напрями 
співробітництва Центрального державного науково-технічного архіву України з 
юридичними особами з формування НАФ, комплектування державних архівів 
науково-технічною документацією. Для учасників семінару проведено також 
практикум з оформлення переліків проектів, проблем (тем), науково-технічна 
документація яких підлягає віднесенню до складу НАФ, актів про виділення до 
знищення НТД, описів документів постійного зберігання. 

 
* * * 

30 травня 2008 р. у Центральному музеї Тавриди у м. Сімферополі відбулися IX 
Таврійські наукові читання. Для участі в них запрошено викладачів навчальних закладів, 
співробітників науково-дослідних установ, працівників музеїв, бібліотек, архівів. У рамках 
програми читань працювали секції “Історія, музейна й архівна справа в Криму”, 
“Краєзнавство й багатонаціональна культура Криму”, “Бібліотеки Криму”. На конференції 
представлено доповіді співробітників Державного архіву в Автономній Республіці Крим  
С. О. Андросова “Діяльність Севастопольського комітету у справах музеїв й охорони 
пам’ятників мистецтва, минувшини, народного побуту й природи (1920–1924 рр.)”,  
Т. В. Соболевської “Національна окупаційна політика гітлерівців у Криму на прикладі 
діяльності “Бюро допомоги українському населенню у 1941–1944 рр.”, Н. М. Шульженко 
“Діяльність Кримської республіканської надзвичайної комісії з установлення й 
розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх посібників й причинених 
ними збитків (за матеріалами ДА АРК)”. 

 
* * * 

2 червня 2008 р. у читальному залі Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим відкрито документальну виставку “До Міжнародного Дня захисту 
дітей. Досвід минулого”. 

В експозиції представлено документи з фондів Республіканської комісії з 
покращення життя дітей при ЦВК Кримської АРСР, Республіканської комісії з 
організації та розпорядженню фондом ім. В. І. Леніна допомоги безпритульним 
дітям, Ради Народних комісарів Кримської АРСР, Колекції документів з історії 
розвитку народного господарства, культури, освіти та охорони здоров’я, деякі 
фотодокументи. 

Виставка ознайомила відвідувачів зі становищем, в якому опинились діти 
після громадянської війни, голоду в Криму 1921–1922 рр., висвітливши організацію 
дитячих будинків для безпритульних дітей, відкриття майстерень, де підлітки 
працювали та отримували професію, організацію в 1925 р. піонертабору “Артек”, 
діяльність “Дитячих комісій” та благодійних товариств. 

С. О. Андросов 
 

* * * 
Колекцію фотодокументів Державного архіву в Автономній Республіці Крим 

поповнено ще однією одиницею зберігання. 
17 березня 2008 року у приміщенні Керченської митниці відбулося спільне 

засідання комісії за участю співробітників Керченської митниці, представників 
податкової інспекції та фінансового управління м. Керч, на якій представнику 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим передано для постійного 
державного зберігання альбом з фотографіями. Цей альбом вилучено керченськими 
митниками при спробі незаконного вивозу альбому за межі України. 
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Переданий альбом у шкіряній палітурці містить 50 фотографій періоду 1900–
1940-х рр., на яких відображено чотири покоління родини Петунових, які мешкали і 
працювали на будівництві та обслуговуванні Китайської східної залізниці у 
Північно-Східному Китаї. 

 Передачі альбому на державне зберігання передувало проведення експертизи 
цінності та грошової оцінки документів альбому, яку члени комісії Держархіву в 
АРК проводили у вересні 2007 р. згідно  направлення  Службою контролю за 
переміщенням культурних цінностей через державний кордон України в 
Автономній Республіці Крим. 

 Портретні фотографії з альбому, прикрашені орнаментом, зроблено в Китаї у 
відомих студіях «Т. В. Сергієв – Злотников» (м. Дагд) і «Б. Подольський, М. Зуєв» 
(м. Харбін). Ці фотографії відображають родинний уклад життя мешканців, 
поважне відношення до батьків, любов до немовлят, передають атмосферу 
затишного доброчинного життя. 

 Комісією Держархіву в АРК, починаючи з 2006 р., за направленням Служби 
контролю за переміщенням культурних цінностей розглянуто та проведено 
експертизу цінності і грошову оцінку 35 документів на паперовому носії та 94 
фотодокумента, серед яких: портрет Ганни Микитівни Айвазовської – дружини 
художника-мариніста І. К. Айвазовського, фотографію у рамці під склом, яка не має 
аналогів в архівних установах України – членів I Всеросійського з’їзду сценічних 
діячів у м. Петербург (1897 р.), на якій серед делегатів присутня видатна українська 
акторка М. К. Заньковецька. 

 Архів чекає на подальше поповнення своїх фондів.  
З. В. Кушнір 

 
* * * 

За документальними джерелами архівних відділів райдержадміністрацій у 
квітні–травні 2008 р. організовано виставки документів та зустрічі з ветеранами 
війни, присвячені Дню Перемоги.   

До  64-ї річниці визволення м. Джанкой та 63-ї річниці  закінчення  Великої 
Вітчизняної війни архівним відділом Джанкойської міської ради проведено 
виставку архівних документів «Дню Перемоги присвячується». На  ній експоновано 
документи особового походження, фотодокументи мешканців міста Джанкой – 
учасників війни, копії  документів з Держархіву в Автономній Республіці Крим і 
підшивки  міської газети “Зоря Присивашшя” за 1944–1945 рр. Серед особистих 
документів представлено  документи сина полку, голови Ради ветеранів війни м. 
Джанкой Т. П. Сапунцова,  ветерана збройних сил, учасника боїв у Японії Г. А. 
Мельникова, учасника бойових дій і оборони Сталінграду І. В. Мінакова, учасника 
оборони Севастополю Є. Н. Більдера, а також учасниці бойових дій К. В. Хоменко, 
чиє ім’я серед п’ятисот особистостей Криму увійшло у спеціальний випуск 
“Кримського альманаху” під назвою “Дух людини  вічно”. Виставку проведено на 
базі  Культурного центру святих Кирила та  Мефодія. 

Архівним відділом Керченської міської ради організовано виставку 
документів “Сім’я Володі Дубиніна”, розміщену в музеї Керченської 
загальноосвітньої школи № 1.  

Начальник  архівного відділу Т. І. Сафіна 7 травня 2008 р. виступила з 
доповіддю “Їх імена носять вулиці міста” на засіданні круглого столу з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни. 

Архівні відділи Армянської міської ради, Білогірської та Первомайської 
райдержадміністрацій разом з місцевими історико-краєзнавчими музеями провели 
виставки відповідно “День Перемоги”, “Фронтові листи”, “Час минає, пам’ять 
залишається”, на яких представлено документи з фондів особового походження 
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учасників Великої Вітчизняної війни, фотодокументи. 
 У приміщенні Красногвардійської районної ради 9 травня 2008 р. 

експоновано виставку “Красногвардійський район: роки 1941–1945”. На виставці 
представлено фотодокументи, що зберігаються в архівному відділі, а також копії 
документів з фондів Держархіву в Автономній Республіці Крим. 

 Архівним  відділом Алуштинської міської ради розміщено тематичну 
виставку, присвячену Дню Перемоги.  На стендах представлено архівні документи, 
фотодокументи та газетні матеріали. 

       До Дня Перемоги  архівним відділом Сакської райдержадміністрації 
відкрито виставку за документами особового походження учасника Великої 
Вітчизняної війни М.О. Соколова. 

Т.О. Шарова 
 

* * * 
23 квітня 2008 р. архівним сектором Красноперекопської районної державної 

адміністрації проведено семінар  з питань архівної справи з відповідальними 
особами за архіви установ списку №1 і списку №2.   

Завідуюча архівним сектором райдержадміністрації Л. П. Губська ознайомила 
присутніх з Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу 
місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та 
організації, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 р. 
№13/14704, а також про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення протидії незаконному обігу архівних документів відповідно до Закону 
Україні, підписаного  Президентом України 22 грудня 2006 р. №543-V.  

Архіваріус архівного сектора райдержадміністрації Л. А. Данилюк 
ознайомила присутніх зі змінами, внесеними до Правил роботи архівних 
підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 червня 
2007 р. № 693/13960.  

Л.П. Губська   
 

* * * 
4 червня 2008 р. на базі  Джанкойської райдержадміністрації   проведено 

семінар-нараду для секретарів сільських рад району, робітників 
райдержадміністрації, міської ради, відповідальних за діловодство на  
підприємствах, установах та організаціях незалежно від  форми власності   
«Організація діловодства та  відомчого зберігання документів в органах державної 
влади, місцевого самоврядування, на  підприємствах, установах та організаціях 
незалежно від  форми власності», який підготовлено архівними відділами 
Джанкойської райдержадміністрації та Джанкойської міської ради.  

 Директор Державного архіву в Автономній Республіці Крим Л. В. Гурбова   
ознайомила присутніх з нормативно-правовою базою щодо організації діловодства 
та відомчого зберігання документів, приділила особливу увагу Національному 
стандарту України ДСТУ 4163-2003  “Уніфікована система організаційно-
розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.   

 Начальником організаційно-аналітичного відділу Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим Т. О. Шаровою проаналізовано стан  упорядкування документів НАФ 
підприємств, установ та організацій Джанкойського району і м. Джанкой.    

 Про  відповідальність за порушення законодавства про Національний  
архівний фонд згідно   статті 42 Закону України “Про Національний  архівний фонд 
та архівні установи” повідомила завідувач архівним відділом Джанкойської міської  
ради Л. В. Шкляренко.  
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 Начальник архівного відділу Джанкойської райдержадміністрації Н. М. Левко 
розповіла про  порядок вилучення архівних документів правоохоронними та 
податковими органами. 

  Про необхідність дотримання основних вимог до оформлення і складання 
документів,  контролю за їх виконанням довела до учасників семінару керівник 
апарату Джанкойської райдержадміністрації Н. В. Підопригора.      

Л.В.Шкляренко  
 

* * * 
У травні 2008 р. керівники і фахівці Державного архіву в Автономній 

Республіці Крим, архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій і міських рад  в 
Автономній Республіці Крим (23 особи) підвищили кваліфікацію за професійною 
програмою “Державне управління” на базі Кримського центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій при Раді 
Міністрів Автономної Республіки Крим. 

С.А. Шаляєва  
 

У Держархіві Волинської області 
 

Держархів області продовжує співпрацювати з Волинським радіо у підготовці 
циклу радіопередач  на тему “Українські державники: повернення із  забуття”. За 
матеріалами архіву підготовлено передачі про Костянтина Левицького – адвоката і 
публіциста, з листопада 1918 р. першого голову уряду ЗУНР; Андрія  Лівицького – 
визначного громадського і політичного діяча, члена уряду і президента Української 
Народної Республіки, а також про  Степана Вітвицького – посла Польського сейму, 
заступника голови УНДО та Української Парламентарної Репрезентації, президента 
УНР в екзилі. 

16 травня архівісти Волині взяли участь у науково-практичній конференції 
“Репресивно-каральна система в Україні: генезис, характер, наслідки” у 
Волинському  національному університеті ім. Лесі Українки. 

28 травня у державному архіві області проведено колегію, на якій розглянуто 
питання про стан зберігання документів  ліквідованих установ та документів 
тривалого зберігання колишніх колективних сільськогосподарських підприємств у 
Турійському та Ратнівському районах. На колегії заслухано звіт начальників 
архівних відділів та трудових архівів Турійського і Ратнівського районів. В 
обговоренні також взяли участь члени колегії. У результаті обговорення прийнято 
відповідне рішення, а також порушено ряд актуальних питань  перед органами  
виконавчої влади та місцевого  самоврядування. 

12 червня за дорученням Волинської облдержадміністрації директор архіву  
В. Гика взяв участь у проведенні єдиного дня інформування населення у 
Любешівському районі. Тема співбесіди стосувалась актуальних питань охорони 
культурної спадщини, а також Основного Закону – Конституції України. 

18 червня директор архіву взяв участь і виступив на презентації книги 
“Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні в документах ГПУ-
НКВД”, проведеній у Волинському краєзнавчому музеї. 

 
* * * 

До Дня державної служби обласним архівом підготовано виставку архівних 
документів з історії українського державотворення, матеріали якої експоновано у 
приміщенні Волинської облдержадміністрації. На виставці представлено 
25 ксерокопій документів із фондів Луцької міської управи за 1918–1920 рр., 
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Волинського воєводського управління за 1921–1935 рр., Луцької міської Ради за 
1940–1944 рр. та Волинського облвиконкому за 1939–1940 рр.            

У Держархіві Житомирської області 

23 квітня 2008 р. у держархіві області до 22-х роковин Чорнобильської 
трагедії відкрито виставку документів “Чорний біль Житомирщини”. На виставці 
представлено документи Житомирської облради про ліквідацію наслідків аварії на 
ЧАЕС, газетні статті, що висвітлюють трагічну подію. Використано фотографії 
ліквідаторів та фотознімки з місця аварії, карти території забруднення, результати 
медичних обстежень потерпілих. 

 

У Держархіві Закарпатської області 
16 квітня 2008 р. ректор Ужгородського національного музею М. М. Вегеш та 

проректор В. В. Марина передали для сканування держархівом області рукопис 
спогадів Павла Бабця про події, пов’язані із проголошенням Карпатської України, 
ювілей якої згідно Указу Президента від 12 березня 2008 р. № 213 “Про відзначення 
70-річчя подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України” буде 
відзначатися наступного року. 

Сканування здійснено на новому обладнанні, придбаному архівом у 2007 р. 
згідно державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 рр. 

Керівники держархіву області та Ужгородського національного університету 
узгодили підготовку до спільного видання спогадів свідка вікопомних подій, 
пов’язаних із боротьбою українського народу за створення своєї суверенної 
Української держави. 

Одночасно обговорено питання активізації співробітництва архіву та 
університету. 

Відповідно до розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 
27 березня 2008 р. № 192 “Про склад колегії Державного архіву Закарпатської 
області” до складу членів колегії залучено доктора історичних наук, професора 
Ужгородського національного університету (за згодою) Р. А. Офіцинського.  

 
* * * 

21 квітня 2008 р. у держархіві області проведено робочу зустріч директора 
архіву, члена редакційної колегії обласної книги “Реабілітовані історією” з 
працівниками науково-редакційного відділу зазначеної обласної книги 
О. Д. Довганичем та О. М. Косуном. 

У зв’язку з підготовкою до видання збірки архівних документів “Закарпатські 
втікачі в СРСР 1939–1941 рр.”, що згідно рішення облдержадміністрації буде 
профінансовано з обласного бюджету, обговорено порядок спільних підготовчих 
дій, зокрема, аналіз, відбір та копіювання документів силами та засобами архіву. 
Вихід збірки у світ заплановано на цей рік. 

 
* * * 

22 квітня в архіві проведено чергове заняття постійно діючого семінару 
“Сучасне діловодство та архівна справа” для працівників служб діловодства та 
архівних підрозділів установ, організацій та підприємств – джерел формування 
Національного архівного фонду України. 

На семінарі розглянуто питання законодавчої бази з архівної справи та 
діловодства, порядку складання номенклатур, описів справ, паспортів архівних 
підрозділів установ, організацій, розробки нового положення про ЕК, підготовки 
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документів до передавання на державне зберігання. Проведено практичне заняття з 
питань формування документів у справи та підшивання справ. 

Учасників семінару ознайомлено з умовами зберігання документів у 
держархіві області, роботою його відділів та перспективними аспектами роботи. 

 
* * * 

У номері 1–2 Інформаційно-рекламного бюлетеня Закарпатської торгово-
промислової палати “Діловий вісник” (“Business herald”)  опубліковано статтю 
директора держархіву області, кандидата історичних наук М. В. Делегана на тему 
“Державний архів Закарпатської області – скарбниця документальних пам’яток”. 
Стаття розповідає про історію архівної справи області, що торкається історії кількох 
країн Європи, та містить стислу характеристику мережі архівів області й анотацію 
складу фондів. 

Інформаційно-рекламний бюлетень надсилається підприємствам, 
організаціям, установам, приватним підприємцям – членам ТПП, державним 
органам влади, держадміністраціям, місцевим радам, ТПП України, регіональним 
ТПП України, ТПП зарубіжних країн, торгово-економічним місіям України за 
кордоном, іноземним посольствам та торговим відділам посольств, торгово-
економічним місіям іноземних держав, акредитованих в Україні. 

У 2008 р. між директором архіву М. В. Делеганом та президентом 
Закарпатської торгово-промислової палати О. О. Ковчаром досягнуто домовленості 
про стабільне співробітництво, зокрема, щодо публікації у кожному номері видання 
матеріалів архіву. Передбачається, що публікації архіву будуть різнопланові та 
відповідатимуть колу питань бюлетеня, наприклад, історії розвитку товарних бірж, 
порядку ведення архівного господарства та діловодства в установах, організаціях, 
на приватних підприємствах, порядку зберігання та використання архівних 
документів, тобто питань, що нерідко залишаються поза увагою керівників, служб 
та окремих посадових осіб. 

 
* * * 

Відповідно до офіційного повідомлення Голови Великоберезнянської районної 
державної адміністрації М. М. Каламуняк від 14 травня 2008 р., з метою створення 
належних умов для зберігання архівних документів та роботи працівників архівного 
відділу, забезпечення надійної охорони та протипожежної безпеки вирішено 
передати з районної комунальної власності у власність райдержадміністрації 
окреме нежиле приміщення для розміщення в ньому архівного відділу. 

Рішенням райради від 14 квітня 2008 р. “Про внесення змін до рішення Х сесії 
районної ради від 14 січня 2008 р. № 225 “Про районний бюджет на 2008 рік” на 
реконструкцію зазначеного приміщення з районного бюджету виділено 90 тис. грн. 
Наразі триває розробка проектно-кошторисної документації на проведення 
реконструкції, у якій буде передбачено усі вимоги щодо забезпечення охоронної та 
протипожежної безпеки. 

Рішенням райради від 14 січня 2008 р. № 225 “Про районний бюджет на 2008 
рік” виділено 5 тис. грн. для фінансування програми розвитку архівної справи на 
2006–2010 рр., які планується використати для вирішення питань надійної охорони 
приміщення архівного відділу райдержадміністрації.  

Великоберезнянський район – гірський, з майже відсутнім нині промисловим 
виробництвом, один з найбідніших у області. Але керівники району добре 
розуміють важливість збереження історичної пам’яті та соціально вагомих 
документів. 

 
 



 140 

* * * 
17–18 травня 2008 р. по каналу обласного телебачення “ТИСА–1” 

транслювалася передача, присвячена святкуванню дня Колочави 29 квітня, у якій 
директор держархіву області звернув увагу на значимість збереження та 
відродження добрих культурних традицій народу, що ґрунтуються на 
документальній спадщині. Директор Державного архіву Закарпатської області як 
один з позаштатних помічників народного депутата України С. М. Аржевітіна був 
одним з організаторів святкування дня села. 

У Держархіві Запорізької області 
У Мелітопольському міському краєзнавчому музеї (Запорізька область) 

нараховується 7 778 фотознімків, які ілюструють різні історичні віхи краю. 
Особливо цінними є оригінали із зображенням переселенців, старожилів міста 
Мелітополя та Мелітопольського повіту, робітників місцевих підприємств та 
установ, працівників лікарень, випускників гімназій та училищ. 

Завдяки роботам мелітопольських приватних фотографів Ю. С. Гаммала,  
М. І. Киватицького, Б. І. Зіньковського, І. С. Іртача у фотоколекції музею 
зберігаються старі фотознімки Олександро-Невського собору, жіночої гімназії, 
Реального училища, міського парку і саду, найбільш визначних архітектурних 
споруд міста, його вулиць, мостів, окремих частин міста під час найбільших 
повенів. 

Період до початку Великої Вітчизняної війни представлений фотопортретами 
та груповими знімками учасників революцій, громадянської війни, перших 
п'ятирічок. Фото з натури представлені панорамами новобудов того часу 
(наприклад, будівництва м'ясокомбінату, хлібозаводу, плодово-консервного заводу, 
молокозаводу). У колекції є також світлини різноманітних святкових заходів та 
урочистостей. У музеї зібрано й значну колекцію негативів про Мелітопольську 
наступальну операцію у вересні–жовтні 1943 р., про героїв Радянського Союзу, 
кавалерів орденів Слави – уродженців краю. 

У фондах музею зберігаються фотознімки, що документують процес 
соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольщини у 1950–1980 рр., 
а саме: будівництво нових мікрорайонів, газифікації міста, позитивної динаміки 
зрошувального садівництва, а також фото передовиків виробництва, делегатів 
партійних та комсомольських з'їздів, кавалерів орденів, видатних діячів науки та 
культури.  

Період після здобуття незалежності України також відображений в музейному 
зібранні. Фото розповідають про зміни у громадському житті міста, його соціальній 
інфраструктурі. 

Впродовж останніх років фонди музею поповнилися чисельними 
фотознімками, виконаними за допомогою цифрових технологій. 

У музеї зберігаються також кінодокументи: 
1. Копія двох документально-хронікальних стрічок “Бої за м. Мелітополь. 

Жовтень 1943 р.” та “Бойові будні” (в 2-х частинах) 
2. Документальний фільм “Гіркі біди солодкого міста”, част. 1 виробництва 

кіностудії “Київнаучфільм”, 1991 р. 
3. Документальний фільм “Мелітопольський регіон. Історія в кінокадрах” 

виробництва студії “Телеканал”, Київ, 1998 р. 
 

* * * 
27 червня 2008 р. проведено день інформування на тему «Національні 

конституційні дебати – «Україні потрібна Конституція національного творення» 
(обговорення конституційних ініціатив Президента України В. Ющенка (28 травня 
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2008 р.)». З доповіддю виступив провідний спеціаліст-архівіст відділу інформації та 
використання документів В. О. Бондар. 

 
* * * 

На веб-сайті Запорізької облдержадміністрації розміщено он-лайнову 
виставку “28 червня – День Конституції. Основний Закон України (обговорення 
проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на 
території Запорізької області)”. 

У Держархіві Кіровоградської області 
8 травня 2007 р. у Державному архіві Кіровоградської області відкрито 

виставку документів “Кіровоградщина у роки окупації”. Документи виставки 
висвітлюють найбільш значні епізоди героїчної боротьби підпільних та 
партизанських загонів області з фашистськими окупантами, а представлені на 
експозиції накази, розпорядження, газети,  листівки окупаційної влади, списки 
таборів військовополонених та концентраційних таборів, влаштованих 
загарбниками на території Кіровоградщини, складають цілісну картину життя 
Кіровоградщини в період з 1941 по 1944 рр. 

Експозицію органічно доповнюють матеріали (у тому числі і фотодокументи) 
щодо здійснення  фашистами  численних масових розстрілів, руйнування та  
знищення населених пунктів області, нанесення колосальних    соціально–
економічних збитків. 

 
* * * 

26 червня 2008 року у  Державному архіві Кіровоградської області  відкрито 
виставку архівних документів “28 червня – день Конституції України”. Документи 
виставки охоплюють період з 1917 по 1991 рік та висвітлюють основні етапи 
впровадження конституційного процесу на Україні. Серед документів експозиції – 
Універсали Центральної ради (1918 р.), Маніфест Тимчасового робітничо–
селянського Уряду України (1919 р.), Конституція УРСР, затверджена 
Всеукраїнським з’їздом Рад (1919 р.), стенографічний звіт ХІ Всеукраїнського з’їзду 
Рад (1929 р.), документи, що висвітлюють діяльність відомого державного діяча, 
уродженця Єлисаветградщини В. Винниченка.   

 
У Держархіві Львівської області 

30 травня 2008 р. проведено навчальний семінар для працівників відділів 
забезпечення зберігання документів № 1 та № 2, обліку та довідкового апарату 
Держархіву Львівської області на тему “Знання “Основних правил роботи 
державних архівів України”.  

 
* * * 

22–24 травня 2008 р. начальник відділу забезпечення зберігання документів № 
1 Держархіву Львівської області взяв участь у роботі ІІ Міжнародної наукової 
конференції “Проблеми археографії та джерелознавства історії Правобережної 
України”, яка відбулася на базі Хмельницького національного університету. 
Співорганізаторами конференції були Держархів Хмельницької області, Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної 
Академії наук України, Хмельницький національний університет та Подільський 
осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського. 
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У Держархіві Луганської області 
 

3 квітня 2008 р. здійснено комплексну перевірку архівного відділу 
Краснодонської міської ради комісією держархіву на чолі з директором 
М. М. Старовойтовим у присутності начальника архівного відділу В. М. Ільїнова. 
Перевірено стан ведення діловодства та збереження документів Краснодонської 
міської ради та її виконавчого комітету. 

 
* * * 

До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. в держархіві 
області експонувалась виставка “Довгі шляхи до Перемоги”. 

В експозиції використано багату джерельну базу – фонди установ і 
організацій, що діяли на території області під час окупації, а також колекції листів 
та оголошень окупаційної влади, спогадів радянських громадян про фашистську 
неволю, газет і географічних карт, виданих в період тимчасової окупації, листи 
остарбайтерів, які висвітлюють історію перебування юнаків і дівчат на примусових 
роботах у Німеччині, відомості про те, на яких роботах вони використовувались, а 
також умови їхнього життя та праці (розпорядок дня, якість харчування тощо). 

Повне уявлення про рух опору дають узагальнені звіти про підпільно-
партизанський рух на території області, затверджені бюро Луганського обкому 
Компартії України; матеріали підпільних груп і окремих учасників, не затверджені 
бюро обкому; рішення партійних органів про утворення партійного підпілля, 
підтвердження їх діяльності; спогади учасників підпільно-партизанської боротьби, 
звіти командирів партизанських загонів. 

На виставці також представлено документи з фонду обласної комісії з 
розслідування злочинів, скоєних нацистськими окупантами. Це акти-списки 
розстріляних і вивезених окупантами до Німеччини жителів області, відомості про 
матеріальні збитки, заподіяні народному господарству. 

 
* * * 

29 травня у Держархіві Луганської області проведено семінар “Основні 
правила роботи архівних підрозділів, діловодних служб та експертних комісій 
місцевих органів державної влади – джерел формування НАФ, які передають 
документи до Державного архіву Луганської області”. 

На семінар запрошено осіб, відповідальних за архівні підрозділи, діловодні служби та 
роботу експертних комісій місцевих органів державної влади – джерел формування НАФ, 
які передають документи до Державного архіву Луганської області. 

Програму семінару побудовано згідно пропозицій організаційного комітету. 
Таким чином, учасники семінару  отримали відповіді на всі питання, що виникли 
під час їх роботи, основні з яких: 

1. Робота експертних комісій на підприємствах, в установах,  організаціях. 
Складання паспорту архівного підрозділу установи, організації, підприємства. 

2. Вимоги щодо розробки зведеної номенклатури справ на підприємствах, в 
установах, організаціях. 

3. Передавання справ зі структурних підрозділів на відомче зберігання до 
архівного підрозділу установи. Складання облікових документів. 

4. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний 
фонд та архівні установи. 

 
* * * 

12 червня відбулося розширене засідання колегії Державного архіву 
Луганської області. Розглянуто питання щодо стану науково-технічного 
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впорядкування документів НАФ та з особового складу на підприємствах, установах 
та організаціях області; стану облікових документів та комплектування Державного 
архіву Луганської області; стану роботи архівного відділу Лисичанської міської 
ради; науково-технічного впорядкування документів НАФ та з особового складу в 
комунальній установі «Луганський обласний академічний театр ляльок»; науково-
технічного впорядкування документів НАФ та з особового складу в обласній 
комунальній установі “Луганський обласний академічний український музично-
драматичний театр”.  

На засіданні були присутні заступники голів райдержадміністрацій і міських 
голів, відповідальні за архівну справу, начальники архівних відділів місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників трудових 
архівів. 

 
* * * 

19 червня у Луганській обласній організації Товариства сприяння обороні 
України співробітниками держархіву проведено семінар-нараду “Організація 
роботи діловодних служб, експертних комісій та архівних підрозділів автошкіл та 
спортивно-технічних клубів Луганської обласної організації Товариства сприяння 
обороні України”. 

На семінар запрошено головних бухгалтерів автошкіл і спортивно-технічних 
клубів Луганської обласної організації Товариства сприяння обороні України (30 
чоловік).  

За планом проведення семінару співробітниками відділу формування НАФ та 
діловодства були висвітлені питання щодо відповідальності за порушення 
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, складання та 
впровадження  номенклатури справ, роботи експертних комісій, складання паспорту 
архівних підрозділів, проведення експертизи цінності документів та складання 
довідкового апарату до них, передавання справ на відомче зберігання тощо.  

 
У Держархіві Полтавської області 

20 квітня 2008 р. в м. Полтаві відбулися заходи вшанування пам’яті першого 
Патріарха Київського і Всієї України Мстислава (Скрипника) (10.04.1898–
11.06.1993).  

У Полтавському краєзнавчому музеї відкрито виставку до 110-річниці від дня 
народження патріарха Мстислава, в організації якої брав участь заступник 
директора Державного архіву Полтавської області Т. П. Пустовіт. 

Святіший Патріарх Мстислав (в миру Степан Іванович Скрипник) народився 
10 квітня 1898 р. в Полтаві. Його шлях до найвищого звання в Церкві Христовій  
розпочинався з хрещення  у Воскресенській церкві м. Полтави. Особливо великий 
вплив на його релігійний розвиток мали  родичі з родини Петлюр, священики і 
ченці. Своє дитинство та юність Владика провів у Полтаві, де мешкав у родинному 
обійсті на Кобищанах (на колишній вулиці Трегубівській, 11).  

Освіту здобув у Полтавській першій хлоп’ячій гімназії. Його національна 
свідомість зросла під впливом дядька Симона Петлюри, про якого часто згадували 
рідні. По закінченні гімназії Степан Скрипник був направлений на навчання до 
козачої офіцерської школи в м. Оренбург, але з початком національної революції в 
Києві він спішно повертається в Україну і цілком свідомо вливається в національно-
визвольний рух.  

Під час національно-визвольних змагань служив у війську УНР. Пізніше 
навчався у Варшавському інституті політичних наук, був обраний депутатом до 
сейму Польщі від Волині, виступав поборником прав українського православ’я.  

У 1942 р. Степан Скрипник, висвячений на єпископа Переяславського, 
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активно поринає у місійну працю – відродження Української Православної Церкви 
на сході України, зокрема, на Полтавщині.  

В 1947 р. він переїздить до Канади, де його обрано архієпископом Вінніпегу й 
усієї Канади.  

В червні 1990 р. на Всеукраїнському соборі УАПЦ митрополита Мстислава 
було обрано Патріархом Київським і Всієї України. У нелегких умовах того часу він 
активно і напружено працював над розбудовою відродженої УАПЦ. Саме в 
автокефальній церкві він вбачає символ і гарантію незалежності своєї Батьківщини. 

3 травня 1991 р. Патріарх Київський і Всієї України Мстислав відвідав рідне 
місто Полтаву. 19 грудня 1992 р. під час другого візиту він відслужив літургію в 
Святоуспенській церкві та звернувся зі словами проповіді до парафіян міста 
Полтави з закликами бути єдиними, вірними українській церкві та Україні. Це був 
його останній приїзд до України і до Полтави. 

11 червня 1993 р. Патріарх Київський і Всієї України Мстислав помер, 
поховано його в м. Саут Бавнд Брук (США) – в Українському Єрусалимі, як любив 
його називати владика. Його праця завжди буде вагомим внеском у збереження та 
відродження Української Православної Церкви. 

На виставці представлено 50 документів (світлини та фотокопії) з Державного 
архіву Полтавської області та Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України, які висвітюють різні періоди життя  та діяльності Мстислава 
(Скрипника), насамперед Полтавський період (1898–1916, 1991, 1992 рр.).   

 
* * * 

Співробітниками Державного архіву Полтавської області здійснено низку 
заходів щодо відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр. 

8 травня з нагоди свята відкрито виставку. На стендах представлено 
фотографії та друковані видання краєзнавчого характеру. Того ж дня в одній з 
міських шкіл начальник відділу науково-довідкового апарату держархіву області  
О. О. Бутенко проведено відкритий урок на тему «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте». 

9 травня на ТРК «Лтава» у новинах вийшов сюжет «Листи з фронту» за 
участю заступника начальника відділу інформації та використання документів 
держархіву В. В. Коротенка. 

В. С. Донських 
* * * 

29 травня 2008 р. у Державному архіві Полтавської області проведено семінар 
з питань організації роботи щодо зберігання, обліку та використання документів з 
особового складу ліквідованих установ, підприємств, організацій для керівників 
трудових архівів області. 

З доповіддю про правовий статус трудових архівів виступила заступник 
директора архіву В. В. Гудим. Начальник управління пенсійного забезпечення 
І. В. Товстоножко розповіла про порядок подання документів для оформлення 
пенсій та дотримання Закону України «Про пенсійне забезпечення». 

Заступник начальника відділу архівної справи в області, організаційно-
аналітичної та кадрової роботи О. А. Бігдан охарактеризувала нормативно-
методичне забезпечення діяльності трудових архівів та порядок оформлення 
архівних довідок, копій та витягів. 

 
* * * 

13 червня 2008 р. у краєзнавчому музеї м. Полтави відкрито виставку до 
роковин з дня смерті видатного українського письменника, літературознавця, 
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історика полтавського краю, лауреата премії фонду Тараса Шевченка, обласної 
премії Панаса Мирного, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка 
Петра Петровича Ротача. 

На виставці представлено близько 50 документів, фотографій з фонду 
Державного архіву Полтавської області та домашнього архіву, видання П. П. Ротача. 
На відкритті виставки були присутні журналісти, громадськість, викладачі, 
краєзнавці. Всі, хто добре знав Петра Петровича, пам'ятають його як глибоко 
патріотичну і винятково чесну і порядну людину.  

Петро Ротач народився 24 січня 1925 р. на х. Каленівщина біля с. Слобідки 
Роменського повіту на Полтавщині (тепер –Талалаївського району Чернігівської 
області) у селянській родині, яка під час колективізації зазнала репресій. У 1942–
1945 рр. перебував у Німеччині. Поділяючи на чужині гірку долю “остарбайтера”, 
він намагався сказати правду про трагедію українського села 1920–1930 рр., так, у 
1943 р. у празькому журналі «Пробоєм» опублікував оповідання про Голодомор 
1932–1933 рр. в Україні. Ця тема боліла йому все життя, і він упродовж багатьох 
років потайки збирав відповідні матеріали, але лише у 1991 р. зміг надрукувати свої 
спогади у відомій Книзі–Меморіалі. 

Під впливом патріотичних почуттів повернувся з англійської зони в радянську, 
а потім – на батьківщину, де протягом сорока років перебував під постійним 
наглядом співробітників КДБ. У 1947 р. не отримав дозволу на здобуття вищої 
освіти, і лише у 1949–1954 рр., долаючи перешкоди, здобув її у Полтавському 
педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка. У 1947–1985 рр. працював 
колгоспником, службовцем, радіожурналістом, методистом культосвітньої роботи, 
шкільним бібліотекарем, викладачем мови і літератури у школах, технікумах та 
Полтавському інженерно-будівельному інституті. 

У 1950–1970 рр. попри заборони друкувався у різних українських та 
російських виданнях, часописах закордону, багатьох поважних наукових журналах, 
у тому числі фахових – “Українському історичному журналі”, “Архівах України”, 
“Пам'ятках України”, “Київській старовині”. Чи не вперше у радянських часописах 
він підняв з небуття імена полтавських істориків І. Ф. Павловського, Л. В. Падалки, 
П. І. Бодянського, В. О. Щепольева та ін. Протягом 1965–1971 рр. опублікував 
матеріали до українського біографічного словника «Літературна Полтавщина», де 
вперше ввів до наукового обігу біографії репресованих земляків-письменників. 
Через об'єктивність у наукових дослідженнях та чітку громадянську позицію він у 
роки застою надовго потрапив у немилість до тоталітарної системи – аж до 
шельмування у пресі та заборони друку у місцевих виданнях. 

Вільно розпочав друкуватися лише наприкінці 1980–х рр. Від 1990 р. брав 
активну участь у різних наукових, громадсько-політичних та культурно-
просвітницьких заходах, спрямованих на утвердження незалежної України та 
відродження національної культури, виступав як дослідник творчості 
письменників-полтавців з діаспори. 

Петро Ротач був авторитетним дослідником-енциклопедистом, упродовж 
багатьох років у цій площині співпрацював практично з усіма енциклопедичними 
редакціями України. Коли формувався авторський колектив книги “Полтава. 
Історичний нарис” та “Полтавщина. Історичний нарис”, саме йому було доручено 
скласти реєстр видатних полтавців краю. 

Попри широкі тематичні зацікавлення дослідника, головним об'єктом його 
численних літературознавчих зацікавлень залишався Тарас Шевченко. Саме 
П. Ротачу ми завдячуємо унікальною працею «Полтавська Шевченкіана» (поки що в 
електронному варіанті), де – тисячі піднятих з небуття імен. Над цією темою він 
працював постійно. Навіть тоді, коли був уже тяжко хворий, намагався 



 146 

ознайомитися з останніми науковими публікаціями. На жаль, через тяжку 
невиліковну хворобу не всі проекти вдалося закінчити. 

П. П. Ротач належить до когорти тих, хто складає інтелектуальне багатство 
українського народу. Його знає уся материкова Україна та діаспора, ім'я дослідника 
вписано золотою сторінкою в українську культуру. Глибоке знання історії рідного 
краю, літературного процесу в Україні і на Полтавщині, особисте знайомство з 
багатьма видатними особистостями, кропітка робота з архівними джерелами – все 
це є підґрунтям його численних публікацій, яких налічується понад 2800, та 35 
книжок. 

В. С. Донских 
 

* * * 
26 червня відбулося засідання колегії Державного архіву Полтавської області. 

У роботі колегії взяли участь начальники архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад, працівники держархіву області, працівники госпрозрахункових груп. 

З інформацією про роботу відділу відомчих архівів, комплектування та 
експертизи цінності документів, що утримується за рахунок спецкоштів, з надання 
послуг з науково-технічного опрацювання документів виступила начальник відділу 
Т. М. Стешина. Основним завданням відділу є проведення науково-технічного 
опрацювання документів установ, організацій, підприємств, що знаходяться у зоні 
комплектування держархіву області. Відповідно до покладених завдань відділ 
виконує роботи згідно із заявками зацікавлених установ та підприємств. Зазначено, 
що за 2007 р. підписано договорів на суму 251 219, 40 грн, актів виконаних робіт – 
на 227 632, 75 грн. Експертно-перевірною комісією держархіву області схвалено 
описи на управлінську документацію у кількості 6237 справ, з особового складу – 
4482 справ. За перше півріччя 2008 р. схвалено та погоджено 2537 справ постійного 
зберігання та 2521 справу з особового складу, укладено договорів на суму 228 423, 
53 грн., актів виконаних робіт – 146 056, 49 грн. Науково-технічне опрацювання 
документів проведено в 93 організаціях, підприємствах, зокрема: ВАТ 
«Полтавамаш», ВАТ «Полтавахіммаш», ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», 
Головному управлінні статистики, Головному управлінні освіти Полтавської 
облдержадміністрації, ВАТ «Полтаваобленерго» та ін. 

Учасники колегії заслухали інформацію заступника директора – начальника 
відділу інформації та використання документів Т. П. Пустовіта про стан методичної 
роботи у держархіві області. 

Зазначено, що фактів правопорушень антикорупційного законодавства у 
держархіві області та в архівах низової ланки не було. Для покращення та 
вдосконалення цього напрямку діяльності вирішено посилити профілактичну 
роботу серед працівників держархіву з питань запобігання корупційним проявам, 
реалізації вимог чинного законодавства з питань державної служби та боротьби з 
корупцією.  

 
* * * 

26 червня у читальному залі Державного архіву Полтавської області відкрито 
виставку документів та друкованих видань «Конституції України – 12 років». На 
столах-вітражах широко представлено фотокопії документів та матеріалів, які 
ілюструють законотворчий процес Української держави від 1917 р., матеріали, 
присвячені конституційним актам УНР 1917–1920 рр., конституційному процесові в 
СРСР та УРСР, незалежній Україні. Відвідувачі виставки мали змогу ознайомитися 
з різними виданнями Конституцій СРСР та УРСР за повоєнний період. 

В. С. Донських 
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У Держархіві Рівненської області 
 

23 квітня відбулося засідання колегії Держархіву Рівненської області “Про хід 
виконання в області розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 р. № 957 
“Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей 
України”, розпорядження голови облдержадміністрації від 24 березня 2006 р. № 166 
“Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2006–2010 рр.” та 
підсумки роботи державних архівних установ області за І квартал 2008 р.”. 

Заслухано звіт начальника відділу інформації та використання документів про 
підсумки роботи держархіву області зі зверненнями громадян за І квартал 2008 р., 
обговорено питання щодо нового складу експертно-перевірної комісії держархіву 
області, проблемних питань в діяльності установи. 

 
* * * 

6 травня 2008 р. у Державному архіві Рівненської області відкрито виставку, 
присвячену подіям визволення Рівненської області від німецько-фашистських 
загарбників. 

Виставка складається з копій документів фондів “Рівненського обласного 
підпільного комітету Комуністичної партії України та обласного штабу 
партизанського руху на Рівненщині” (1941–1944 рр.), “Партійного архіву 
Рівненського обкому КПУ”, “Архівного відділу виконкому Рівненської обласної 
Ради депутатів трудящих” та документів Рівненського обласного краєзнавчого 
музею. 

Документи, представлені на виставці, висвітлювали визволення краю від 
німецько-фашистських загарбників. 

Особливий інтерес представляє витяг з доповіді командуючого з’єднання № 1 
партизанських загонів Рівненської області генерал-майора Бегми про бойову 
діяльність на підступах до м. Рівне (10 квітня 1944 р.); звернення командування 8-ої 
Гвардійської Кавалерійської дивізії ім. Морозова до бійців і командирів у зв’язку з 
подякою, оголошеною їм Верховним Головнокомандуючим за визволення м. Рівне 
(5 лютого 1944 р.); наказ Верховного Головнокомандуючого генералу армії Ватутіну 
у зв’язку з визволенням м. Сарни (січень 1944 р.); витяг з журналу бойових дій 
військ генерала Пухова (лютий 1944 р.); схема наступу радянських військ у 
Рівненсько–Луцькій операції (січень-лютий 1944 р.); повідомлення про полонених і 
трофеї, захоплені в супротивника в період з 1 по 31 січня 1944 р. частинами військ  
генерала  Пухова; список генералів, які брали участь у боях за визволення м. Рівне 
та Рівненської області за 1944 р. 

На виставці представлені також фотознімки Г.К. Жукова, М.Ф. Ватутіна,  
М.П. Пухова, м. Рівне після визволення на початку лютого 1944 р.  

29 травня 2008 р. відбулося засідання колегії “Про стан виконання законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні установи, розпорядження Президента України від 
13.04.2005 № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних 
цінностей України” в архівних відділах Рівненської та Кузнецовської  міських рад”  за 
участю начальників архівних відділів.  

 Робота архівних відділів виконкомів Рівненської та Кузнецовської міських рад  з 
організації архівної справи в м. Рівне та м. Кузнецовськ,  виконання Розпорядження 
Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо 
збереження  національних архівних цінностей України” визнана задовільною. 

На засіданні колегії піднімалися питання щодо матеріально-технічного 
забезпечення архівного відділу Кузнецовської міської ради та створення трудового 
архіву в м. Рівне. 

О. Кондратюк 
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У Держархіві Тернопільської області 
 

1 квітня 2008 р. у газеті “20 хвилин” надруковано статтю О. Гудими 
“Тернопіль” повертається”, 4 квітня – у газеті “Тернопіль вечірній” статтю 
Я. Гулько “Вдруге народжений часопис” (про презентацію відновленого журналу 
“Тернопіль”, яка відбулася в держархіві області 27 березня). 

 
* * * 

2 квітня 2008 р. російським телеканалом “Зірка”, 7 квітня творчими групами 
каналів “Новий” та “Інтер”  знято сюжети про листи, знайдені під час ремонтних 
робіт на території колишньої військової комендатури. 

 
* * * 

3 квітня 2008 р. здійснено контрольні перевірки роботи архівних відділів 
Тернопільської райдержадміністрації, Тернопільської міської ради, надано 
організаційно-методичну допомогу працівникам відділу. 

 
* * * 

8 квітня 2008 р. проведено засідання колегії Державного архіву Тернопільської 
області з порядком денним: 

1) про виконання Указу Президента України від 26.02.2008р. №109/2008 “Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 
права на звернення до органів державної влади та  органів місцевого 
самоврядування”; 

2) про виконання рекомендацій та усунення недоліків, виявлених комплексними і 
тематичними перевірками роботи архівних відділів Борщівської, Козівської, Тернопільської, 
Чортківської, Шумської райдержадміністрації та міста Тернополя. 

 
* * * 

11 квітня урочисто відкрито виставку до 64-річчя визволення міста Тернополя 
від нацистських загарбників “І час не лікує пам’ять”, підготовлену головним 
спеціалістом С. Коваль. 

15 квітня у газеті “20 хвилин” надрукована стаття І. Небесної “Під час війни в 
Тернополі були ярмарки та концерти” (про архівну виставку до 64-річчя визволення 
міста Тернополя від нацистських загарбників “І час не лікує пам’ять”). 

 
* * * 

16 квітня проведено засідання обласного правління “Меморіалу” ім. В. Стуса 
спільно з осередком товариства в держархіві області, присвячене Міжнародному 
дню визволення в’язнів фашистських концтаборів. 

 
* * * 

17 квітня проведено презентацію книжки “Село спадщини української 
культури” з участю Радомира Б. Білаша – старшого наукового працівника відділу 
Охорони історичних пам’яток при Міністерстві культури і багатокультурності 
Альберти (Канада). Підписано угоду про співпрацю. 

 
* * * 

18 квітня урочисто відкрито виставку до 160-річчя скасування панщини і 
кріпосного права в Галичині “Весна народів”, підготовлену головним спеціалістом 
О.Дишлюк. 23 квітня у газеті “Нова ера” надруковано статтю головного спеціаліста 
О. Дишлюк “Весна народів” з цієї теми. 
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15 травня директор Б. Хаварівський та головний спеціаліст С. Коваль взяли 
участь в науковій історико-краєзнавчій конференції “Незабутній ювілей” з нагоди 
160-річчя скасування панщини в Галичині у Тернопільському краєзнавчому музеї. 

 
* * * 

20 квітня директор архіву взяв участь і виступив на відкритті та освяченні 
музею науковця, краєзнавця, археолога Ігоря Герети у м. Тернополі, 23 квітня 
виступив на презентації “Тернопільського альманаху” в обласній науковій 
бібліотеці. 

* * * 
6 травня головним спеціалістом С. Коваль підготовлено виставку документів 

до Дня Перемоги “У вирі другої світової”. 
 

* * * 
7 травня у держархіві області відбулася презентація “Тернопільського 

альманаху” та книги Богдана Новосядлого “Освячені любов’ю Тернопілля” за 
участю лауреата Шевченківської премії, письменника Романа Лубківського,  що 
була висвітлена пізніше у регіональних газетах. 

 
* * * 

8 травня проведено практичне заняття для працівників архіву на тему: 
“Організація та науково-методичне забезпечення перевірки результатів експертизи 
цінності документів, направлених на розгляд експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Тернопільської області”. 

 
* * * 

14 травня у газеті “20 хвилин” у рубриці “Шукаємо родовід” вміщено статті О. 
Кравчук “Знайти родичів – за кілька тисяч”, “Тернополяни масово “полюють” за 
польськими предками”, “Все починалося з євреїв” про роботу держархіву області 
щодо встановлення родоводів осіб. 

* * * 
17 травня працівниками відділу інформації та використання документів 

підготовлено виставку до Дня Героїв “Ти поляг, щоб не згоряючи – горіти”. 
 

* * * 
17 травня директор архіву взяв участь у заходах з нагоди 50-річчя від 

заснування Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької у палаці 
культури “Березіль” ім. Леся Курбаса. 

 
* * * 

17 травня у газеті “Урядовий кур’єр” (№89) надруковано статтю М. Шота 
“Вшановують українських героїв” (про виставку в держархіві області до Свята 
Героїв і Дня пам’яті жертв політичних репресій). 

 
* * * 

18 травня директор архіву виступив на святкуваннях 75-річчя від дня 
народження поета Степана Будного у с. Струсові Теребовлянського району. 

 
* * * 

18 травня директор архіву взяв участь у покладанні квітів і виступив біля 
пам’ятного знака жертвам політичних репресій в День пам’яті жертв політичних 
репресій та з нагоди Свята Героїв. 
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* * * 
20 травня відкрито виставку дитячих малюнків Луганських школярів, які 

отримали 3,5 тис. книг, зібраних на Тернопільщині партією “Велика Україна”. На 
відкриті виставки виступив лауреат Шевченківської премії, художник, Іван Марчук. 

 
* * * 

22 травня працівники держархіву області взяли участь у покладанні квітів до 
пам’ятника Т. Г. Шевченку з нагоди його перепоховання в Україну. 

 
* * * 

22 травня здійснено перевірку роботи архівного відділу Заліщицької 
райдержадміністрації. 

 
* * * 

27 травня у газеті “Нова Тернопільська газета” надруковано статтю І. Крочака, 
Д. Лучки “Колишній солдат вермахту Антон Юліус: “Німці також називають 
Тернопіль маленьким Сталінградом (про бої за Тернопіль очима німецького 
солдата)”, у якій використано фотодокументи з фондів держархіву області. 

 
* * * 

28 травня працівниками відділу інформації та використання документів 
підготовлено художньо-документальну виставку до 100-річчя від дня народження 
уродженця м. Почаїв художника Олекси Сміх-Шатківського “Ловець неповторної 
миті”. 

* * * 
10 червня держархівом області видано “Методичні рекомендації щодо 

виконання запитів громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 
та інших юридичних осіб” (Тернопіль, 2008).  

 
* * * 

11 червня директор архіву взяв участь у переговорах із заступником директора 
Інституту пам’яті (м. Київ) Г. Боряком та відповідальним працівником інституту Г. 
Папакіним на предмет відкриття у м. Тернополі при держархіві області відділення 
інституту з відповідним фінансуванням та штатними одиницями. 

 
* * * 

12 червня головним спеціалістом держархіву Ю. Мартинівим підготовлено 
виставку до 12-ої річниці Конституції України “По сій грамоті живіте, як написав 
Вам, так і держіте”. Сюжет про виставку продемонстровано по державному 
телебаченню. 

* * * 
13 червня у читальному залі держархіву області проведено презентацію 

комітету із спорудження у місті Тернополі пам’ятника Генералу УГА Мирону 
Тарнавському. 17 червня сюжет про презентацію у читальному залі держархіву 
області комітету із спорудження у місті Тернополі пам’ятника Генералу УГА 
Мирону Тарнавському показано державним телебаченням та телекомпанією ТV-4. 

 
* * * 

13 червня головним спеціалістом держархіву області М. Дацків підготовлено 
виставку до 170-річчя від дня народження Й. С. Вітошинського – українського 
хорового диригента, священика, громадського діяча “Народний хормейстер”. 

18 червня інформація про архівну виставку до 170-річчя від дня народження 
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Й. С. Вітошинського “Народний хормейстер” прозвучала по державному радіо, 
сюжет продемонтровано по державному телебаченню. 

 
* * * 

23 червня у держархіві області відкрито виставку до Дня державної служби, 
підготовлену працівниками архіву.  

 
Народний хормейстер 

На карті Тернопілля є багато славних імен. Одне з них – ім’я Осипа 
Вітошинського. 

З нагоди 70-річчя від дня народження Осипа Вітошинського – засновника 
першої на Тернопольщині Просвіти, організатора славнозвісного хору – в 
Державному архіві Тернопільської області відкрито виставку, що висвітлює життя і 
діяльність «селянського дирегента». 

Народився Осип Сильвестрович 15 червня 1838 р. на Буковині, а дитинство 
провів в с. Красноїлі  (зарас Івано–Франківська обл.). Здобувши духовну освіту на 
теологічному факультеті Львівського університету, з 1863 р. працює помічником 
священика П. Мандичевського, а з 1867 р. отримує парафію в с. Денисів 
Тернопільського повіту. Тут два роки лютувала епідемія холери, від якої померло 
багато людей, в т.ч. й отець Струмінський. 

Сумну картину застає молодий священик. Осиротілі хати, замкнена школа і 
церква. Селяни були неосвічені, працювали лише дві корчми, в яких завжди було 
багато людей. Наслідком цього були борги селян у лихварів, які потім забирали в 
них землю. 

Отець Вітошинський починає нещадну боротьбу з горілкою, яку вважає 
найбільшим ворогом освіти. Іванна Блажкевич у своїх спогадах про отця, які 
зберігаються у фондах архіву, пише: “Бувало, в школі (Вітошинський) питає учнів: 
Скажіть, що буде завтра? – діти вгадують: дощ, погода, тепло; але всі ці здогади не 
певні. – Не знаєте – каже Вітошинський – бо цього не можете знати. Одначе є певне, 
що завтра пияк піде до корчми і проп’є все що має. І починаються гутірка про лихі 
наслідки пияцтва, а діти вивчають вірші, які остогиджують горілку”. 

Результати тривалої боротьби з пияцтвом увінчались тим, що в селі 1876 р. 
було створено товариство тверезості на чолі з О. Вітошинським і вчителем 
Омеляном Бородієвичем (батьком І. Блажкевич), а за їхнім прикладом потяглися й 
інші селяни. 

Організована у 1870 р. читальня Просвіти стає осередком культурного життя 
Денисова і навколишніх сіл: тут вивчали твори Шевченка, Франка, влаштовували 
вечори. 

У цьому ж році Вітошинський організував в селі перший хор. І. Блажкевич 
пише: “Щоб зарадити з несвідомістю батьків часто платив їм за дні, витрачені 
музикантами на науку, або наймав їм робітників”. Хор співав церковні і народні 
пісні, виступав у селі на свята скасування панщини, під час Шевченківських днів та 
інших свят.  

У 1884 р. під час святкування 23-х роковин смерті Шевченка хор виступав в 
залі тернопільського замку. За спогадом Олени Крушельницької Охрімович, 
вміщеному в книзі «Давні Тернопіль», на цьому концерті 12-річна Соломія 
Крушельницька отримала серйозне хрещення у співі: “Хор співав якусь велику 
композицію, де треба було виконати соло. Диригент о. Вітошинський доручив 
виконати його Соломії”. Весь прибуток від концерту пішов на потреби Української 
Бесіди, яку цього ж дня було святково відкрито. 

Долаючи перешкоди властей, транспортні труднощі, хор об’їздив весь 
західноукраїнський край: дев’ять разів виступав у Тернополі, шість разів у 
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Бережанах, два рази у Станіславі, а також в Коломиї, Бучачі, Копиченцях та в інших 
містах. 

Згодом Й. Вітошинський засновує в Денисові духовний оркестр, інструменти 
для якого були закуплені в Чехії на кошти самого священика. Діяльність оркестру 
високо оцінювали І. Франко, А. Чайковський, Б. Лепкий. 

Окрім того, заснував Вітошинський в селі першу школу музики і співу, де 
поряд зі спеціальними предметами майбутні диригенти слухали лекції з 
природознавства, живопису, садоводства, агрономії, бджолярства. Поряд з 
навчанням в учнів виховувався національних дух, почуття власної гідності, 
патріотизму. 

У селі за ініціативою отця організовано театральний гурток, а на кошти, 
зібрані з вистав, побудувано народний дім, школу. За прикладом Денисова пішли 
сусідні села. 

Займався Й. Вітошинський і економікою. Вчив селян агрономії, поширив 
культуру картоплі, познайомив селян з кукурудзою та городніми рослинами; 
заснував при читальні крамницю. 

Доля завдала Вітошинському тяжких ударів. У 1883 р. померла дружина, через 
кілька років – дві дочки. У завзятій праці для народу шукав розради своєму горю. 
Виснажене надмірною працею здоров’я було втрачене. 24 січня 1901 р. після довгої 
і тяжкої недуги о. Осип помер, та не вмерли його славні діяння.  

Хоч не залишив О. Вітошинський після себе великих літературних чи 
музичних праць, але залишив взірець справжнього громадянина, людини. Він ділом 
доводив, що “наша пісня, наша слава не вмре не загине”.    

М. Дацків 
  

Історія визволення Тернополя крізь призму 
архівних документів 

У квітні цього року минає 64-я річниця звільнення міста Тернополя та 
Тернопільської області від нацистських загарбників. До цієї дати в державному 
архіві Тернопільської області відкрито документальну виставку. Документи, 
виставлені в експозиції, охоплюють період німецької окупації (1941–1944 рр.), 
бойових дій за визволення міста та відбудову народного господарства і відновлення 
роботи органів місцевої влади у 1944–1945 роках. 

Як свідчать документи, з 3 по 8 липня 1941 року на територію міста 
проникали невеликі групи німецьких автоматників та мотоциклістів. 8 липня 1941 
р. у Тернопіль ввійшли німецькі військові частини на чолі з командувачем армією 
генералом Кіттелєм. Комендантом міста став майор Меєр. 

З перших днів окупації почав вводитися новий окупаційний режим: 
видавалися розпорядження про перепис населення у Генеральному губернаторстві, 
вводилися нові правила реєстрації громадських товариств. Для єврейського 
населення введено особливий порядок реєстрації, проживання та носіння 
розпізнавальних знаків, накладено штрафи і контрибуції, а пізніше –переселено 
євреїв у гетто. Місцеве населення у примусовому порядку залучалося до робіт з 
прибирання вулиць міста, зобов'язувалося здавати надлишки зерна. Органами 
німецької влади проводилася агітація, згодом –примусове вивезення тисяч юнаків і 
дівчат на роботу у Німеччину. У місті були введені карточки на хліб. 

Незважаючи на всі перешкоди, місто жило, пристосовувалося до нових умов 
виживання. Станом на 1941 р. в місті налічувалося більше 100 підприємств, 40 
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громадських організацій та товариств, працював театр, концертне бюро, 
відбувалися гастролі Львівського драматичного театру, працювали ресторани, 
магазини та ін заклади, організовувалися ярмарки. 

6–7 березня почалася історична битва за визволення Тернополя. Очевидців 
сорокаденних героїчних боїв за місто з кожним роком стає все менше. Достеменно 
не відомо, скільки загинуло невинних міщан, як невимовно важко було тим, хто 
пережив жахливий період окупації. Висвітлення історії визволення Тернополя до 
цього часу було досить однобічним. Лише у 1986 р. вийшла книжка історика Герта 
Фріке «Фортеця Тернопіль–1944», який описав ці події в новому для нас світлі. 

Тернопільську наступальну операцію і звільнення міста було доручено 
військам 60-ої Армії під командуванням генерал-полковника І. Д. Черняхівського та 
танковому з'єднанню генерал-лейтенанта П. П. Полубоярова. Умови наступу були 
надзвичайно важкі: весняне бездоріжжя ускладнювало просування наших військ. 9 
березня радянські війська оволоділи північно-східними околицями міста, але 
повністю оволодіти містом не змогли. Це дало можливість німецькому 
командуванню оговтатися і надійно укріпитися в центральній частині міста. Чи 
варто було штурмувати великими силами добре   укріплений центр міста, адже 
залізничний вокзал – важливий стратегічний об'єкт – був повністю в руках 
радянських військ. Тисячі радянських бійців полягли під стінами Старого замку, 
Домініканського костелу, мурами в'язниці. За офіційною версією 16-тисячний 
німецький гарнізон був приречений, хоча насправді німецьких солдатів було значно 
менше. Червоноармійців загинуло у 5–6 разів більше. 

Сорокаденна битва за місто, яке називали малим Сталінградом, з огляду на 
військову позицію була безглуздою. її наслідком стало вщерть зруйноване місто і 
тисячі невинно загиблих радянських солдатів. Окремим військовим частинам, 
з'єднанням, які відзначилися у боях за місто, наказом Верховного 
Головнокомандувача від 26 квітня 1944 р. № 0108 присвоєно назви Тернопільських. 
Посмертно присвоєно звання Героїв Радянського Союзу Танцорову Григорію 
Васильовичу, Гавришко Миколі Йосиповичу, Максименко Олександру Петровичу 
та ін., які відзначилися в боях за місто та визволенні Тернопільської області. 

Світлини героїв штурму м. Тернополя – працівників штабу 302-ї стрілецької 
Червонопрапорної дивізії, кадрів кінохроніки боїв на вулицях міста, світлини 
зруйнованих вулиць, будинків, церков та костелів, схеми бойових дій військових 
частин та їх розташування відтворюють хід операції по визволенню міста. 

15 квітня 1944 р. війська 1-го українського фронту повністю оволоділи містом. 
Оточений у місті німецький гарнізон із рештків чотирьох німецьких дивізій і 

ряду окремих частин, був повністю знищений, за винятком 2400 чоловік солдатів і 
офіцерів, що здалися в полон. 

У ході операції захоплено трофеї: танків і самохідних установок – 35, пушок 
різного калібру – 85, мінометів – 125, кулеметів – 400, автомашин – 350 та інша 
бойова техніка. 

У довідці про руйнування, завдані війною, зазначено, що у самому тільки 
Тернополі було повністю зруйновано тютюнову фабрику, м'ясокомбінат, меблеву 
фабрику, фабрику з виготовлення музичних інструментів, млин «Союзмука», 
потужністю до 3-х тисяч пудів муки в добу. Великі руйнування завдано 
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міськкомбінату, в склад якого входили пивзавод, завод безалкогольних напоїв, 
частково зруйновано обозний завод, два цегельних заводи та ін., повністю 
зруйновано житлові будинки центральної частини міста, хоча німецькі війська за 
весь період окупації не підірвали жодного будинку, не зачепили навіть синагоги. 

Важкі випробовування по відбудові міста лягли на плечі жителів міста і 
області. Органи місцевої влади розпочали роботу по відновленню народного 
господарства та відбудові міста. Постановою виконкому № З від 20 липня 1944 р. 
було введено обов'язкову мобілізацію працездатного населення на виконання 
державних завдань, наказ № 1 від 13 травня 1944 р. по протиповітряній обороні 
регламентував поведінку населення і держустанов з настанням темряви, в умовах 
повітряного нападу. Наказ начальника гарнізону м. Тернополя №5 від 10 грудня 
1944 р. заборонив руйнування будь-яких будинків і інших споруд, проведення 
незаконних обшуків і вилучення майна у громадян. Було прийнято ряд інших 
документів, які сприяли наведенню порядку в місті з метою якнайшвидшого 
переведення обласних органів влади з м. Чорткова в Тернопіль. Невиконання цих 
наказів вело до адміністративної та кримінальної відповідальності. 

За два роки (1944–1945) після визволення міста та області відновлено і 
збудовано 7330 будинків, організовано 38 МТС, відкрито 1075 магазинів, 
51 лікарня, 1104 школи. 

Архівні документи розповідають про одну із найтрагічніших сторінок історії 
нашого краю, дають можливість оцінити ті важкі випробування і щоденний героїчний 
подвиг наших краян, зусиллями яких відродилося наше місто, повстало із руїн та попелу. 

С. Коваль 
 

У Держархіві Харківської області 
 
5 квітня 2008 р. для підготовки сюжету про назви вулиць міста Харків  у період 

нацистської окупації (1941–1943 рр.) кореспонденту Харківського обласного телебачення 
надано архівні матеріали з цієї тематики. Заступник начальника відділу інформації та 
використання документів ДАХО Н. М. Харченко відповіла на запитання кореспондента 
та надала пояснення щодо вищевказаних архівних матеріалів. 

Сюжет вийшов в ефір 5 та 7 квітня 2008 року в передачі «50 паралель». 
 

* * * 
9 та 16 квітня у приміщенні держархіву області проведено семінари з 

підвищення кваліфікації працівників установ, підприємств та організацій, 
відповідальних за архів та діловодство. На семінарі розглянуто питання складання 
номенклатури справ, описів справ та актів перевіряння для знищення. 
Відповідальних за архів ознайомили з новими методичними рекомендаціями та 
іншими нормативними документами Держкомархіву України. 

 
* * * 

10 квітня 2008 р. в передачі “Ранковий максимум” Харківського обласного 
телебачення головний спеціаліст відділу інформації та використання документів, 
співробітник стола довідок архіву М. І. Ельксніт у прямому ефірі відповіла на 
запитання ведучих передачі щодо роботи архіву з запитами громадян. 
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* * * 
16 квітня 2008 р. на Харківському телевізійному каналі “Тоніс” у передачі 

“Харьковские известия” вийшов в ефір сюжет про роботу працівників Державного архіву 
Харківської області з запитами громадян. На питання кореспондента відповідала начальник 
відділу інформації та використання документів Чернявська Т. В. 

 
* * * 

19 квітня 2008 р. у рамках відзначення “Дня випускника Харківського 
університету”, присвяченого 200-річчю 1-го випуску університету, пройшла 
виставка документів “Історія Харківського університету через особистості (за 
документами особових фондів держархіву області  та ЦДНТА України)”.  

До спільної виставкової експозиції увійшли документи з фондів особового 
походження видатних вчених-викладачів Харківського університету: М. П. Бара-
башова, В. Я. Данилевського, Н. В. Клочкова, Д. М. Сінцова та ін. 

 
* * * 

16 травня 2008 р. у Харківській газеті “Новый день” опубліковано статтю  
О. Друбич “Растим семейное древо”, присвячену Міжнародному дню родини. У 
статті на запитання кореспондента щодо проведення генеалогічних досліджень, 
наявності та складу архівних документів з цього питання в Державному архіві 
Харківської області відповіли директор архіву Л. М. Момот та директор приватного 
музею “Міська садиба” А. Ф. Парамонов, який поділився своїм досвідом щодо 
складання родоводів. 

 
* * * 

27 травня 2008 р. у Державному архіві Харківської області проведено 
презентацію виставки “Пам'яті жертв масових політичних репресій 1937–1938 рр. 
присвячується” (за документами фондів архіву). З виставкою ознайомилися 
студенти Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонова університету, які 
проходили в архіві науково-виробничу практику, співробітники архіву, користувачі, 
що працюють у читальному залі, відвідувачі архіву. 

 
* * * 

31 травня 2008 р. директор Держархіву Харківської області Л. М. Момот у 
студії радіостанції “Нова хвиля”  взяла участь у передачі “Харківська духовина”. 
Директор  розповіла про історію архіву, основні напрямки  його діяльності, заходи, 
які проводяться працівниками архіву щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору 
1932–1933 рр., а також відповіла на запитання радіослухачів. 

 
* * * 

4 червня 2008 р. директор Л. М. Момот і начальник відділу організації та 
координації архівної справи О. С. Гнезділо взяли участь у презентації художньо-
історичного фотоальбому “Фотографы Харьковской губернии (1851–1917)”, який 
підготовлено Харківським видавництвом “Сага”. Презентація книги відбулася у 
конференц-залі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна. 

При підготовці зазначеного видання використано документи і фотознімки, що 
знаходяться на зберіганні у фондах Державного архіву Харківської області. 

Авторами альбому висловлено подяку працівникам архіву за допомогу в 
пошуку й наданні матеріалів. 
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* * * 
5 червня 2008 р. у Держархіві Харківської області відкрито виставку 

документів та друкованих видань “Зруйновані храми Харківщини”, присвячену 
відзначенню в Харківській області 1020-річчя хрещення Київської Русі. 

 
* * * 

27 червня у Держархіві Харківської області проведено презентацію виставки 
“12-ій річниці Конституції України присвячується”. З виставкою ознайомилися 
студенти гуманітарних вузів, які проходять в архіві науково-виробничу практику, 
дослідники й відвідувачі архіву. 

У Держархіві Херсонської області 
8–11 квітня у Державниму архіві Херсонської області за участі обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій проведено навчання працівників архівних відділів районних державних 
адміністрацій та міських рад. У ході навчання розглянуто питання роботи 
експертних комісій, оформлення паспорту архівних установ, організації обліку 
документів НАФ, складання номенклатури справ, оформлення архівних довідок 
тощо. 

 
* * * 

До Дня Перемоги у Херсонській облдержадміністрації експоновано пересувну 
виставку “Херсонщина у полум'ї війни. До 63-річчя Великої Перемоги”. Виставку 
підготовлено державним архівом області за документами часів оборони Херсона, 
нацистської окупації. 

 
* * * 

14–15 травня проведено семінар-практикум з упорядкування документів 
установ, обліку архівних документів та використання архівної інформації за участю 
спеціалістів архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, 
керівників трудових архівів. Перед учасниками семінару-практикуму виступили 
спеціалісти держархіву області, розглянувши питання оформлення описів справ і 
актів про вилучення до знищення документів, складання номенклатури справ 
установ, науково-технічного упорядкування документів установ, каталогізації 
управлінської документації, виявлення особливо цінних документів, виконання 
тематичних запитів та довідок соціально-правового характеру. Учасників семінару-
практикуму ознайомлено з виставкою архівних документів “Херсонщина. 
Голодомор. 1932–1933”. 

 
* * * 

29 травня Державним архівом Херсонської області спільно з управлінням 
охорони здоров’я облдержадміністрації проведено семінар з питань упорядкування 
та збереження архівних документів. У семінарі взяли участь працівники, 
відповідальні за архіви обласних, районних і міських закладів охорони здоров’я 
області. 

 
* * * 

5 червня Державний архів Херсонської області взяв участь у проведенні 
семінару-навчання з питань запровадження електронного документообігу в органах 
влади області та організації електронного діловодства, організованому 
Херсонською облдержадміністрацією. Співробітник держархіву виступила з 
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інформацією щодо порядку зберігання електронних документів з цифровим 
підписом (печаткою). 

 
У Державному архіві Хмельницької області 

 
24 травня з нагоди 63-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні на  

держтелерадіокомпанії “Поділля-Центр” вийшла в ефір телепередача «Курська 
дуга» на Поділлі», з циклу телепрограм “У пам'яті – назавжди”, автором та ведучим 
якої є директор держархіву області П. Я. Слободянюк. У телепередачі висвітлено 
хід бойових дій з визволення Хмельницької області у ході Проскурівсько-
Чернівецької операції.  

 
* * * 

11 травня у Хмельницькій облдержтелерадіокомпанії “Поділля-Центр” 
проведено круглий стіл та презентацію книги групи авторів П. Слободянюка,   
М. Вавринчука, Ю. Олійника, П. Смоленюка, Ю. Телячого “Воєнне лихоліття на 
Поділлі (1941–1945рр.)”, з циклу телепередач “У пам'яті – назавжди”. Автором та 
ведучим заходу був директор архіву П. Слободянюк. У роботі круглого столу взяли 
участь співавтори, науковці, представники вищих учбових закладів та спеціалісти 
держархіву області.  

Учасники круглого столу обговорили проблеми та здобутки у дослідженні 
подій нацистської окупації краю; про збитки, завдані гітлерівцями народному 
господарству області; дали оцінку радянському та національному руху Опору. 

 
* * * 

13 червня у держархіві області до Дня Конституції України експонується 
тематична книжкова виставка “Історія встановлення Конституції в Україні”. На 
огляд відвідувачів представлено оригінальні видання Конституцій Української 
Соціалістичної Радянської Республіки, з прийнятими змінами та доповненнями; 
Конституцію незалежної України та книги з історії конституційних процесів, що 
відбувалися в Україні від найдавніших часів до сьогодення. 

 
У Держархіві Чернігівської області 

 
4 квітня проведено заняття з підвищення фахового рівня працівників 

держархіву області з питань розвитку державної мовної політики, вивчення 
Типових норм часу і виробітку (К,, 2008), Основних кваліфікаційних характеристик 
професій працівників та стану боротьби з корупцією. 

 
* * * 

17 квітня на обласному радіо проведено радіопередачу про Г. Вікторова –
відважного льотчика, учасника Руху Опору у Франції, підготовлену за спогадами 
його дружини, що зберігаються у держархіві області. 

 
* * * 

 24 квітня в архіві організовано лекцію-екскурсію для учасників обласного 
семінару завідувачів музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і 
науки України з теми “Використання документів архіву області в практичній роботі 
завідувачів музеїв при навчальних закладах. Правила користування документами 
архіву”. 
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* * * 
6 травня архівісти Чернігівщини привітали з Днем народження та святом 

Перемоги колишнього директора держархіву області, ветерана війни І. К. Іващенка. 
Разом з ними за дорученням голови облдержадміністрації В. М. Хоменка з Днем 
Перемоги Івана Климовича привітали працівники управління з питань внутрішньої 
політики і зв'язків з громадськістю. 

 
* * * 

7 травня проведено засідання колегії архіву за підсумками І кварталу 2008 р., 
на якому розглянуто питання про стан архівної справи у Менському районі та 
трудовому архіві Менської міської ради, підсумки виконання архівними установами 
області планових завдань І кварталу 2008 р., стан роботи з обліку, пожежної безпеки 
та виконавської дисципліни в держархіві області, хід виконання антикорупційного 
законодавства в архіві. 

 
* * * 

13 травня директор держархіву області Р. Б. Воробей, начальник архівного 
відділу Городнянської райдержадміністрації Л. С. Демянцева, начальник архівного 
відділу Чернігівської міської ради Г. М. Крисько взяли участь у нараді “Про стан та 
перспективи діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад”, що 
відбулася у Державному комітеті архівів України. 

За підсумками наради прийнято рекомендації щодо вирішення проблеми 
подальшого функціонування існуючої системи зберігання місцевих документів 
Національного архівного фонду. 

 
* * * 

19 травня начальник відділу формування НАФ Н. М. Лобанова та провідний 
спеціаліст відділу В. В. Шуба взяли участь у семінарі з питань складання 
номенклатури справ та проведення експертизи цінності документів з оформленням 
її результатів, що відбувся у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій для секретарів та селищних рад. 

 
* * * 

22 травня Голова Держкомархіву України О. А. Удод, перебуваючи з робочим 
візитом у держархіві області, ознайомився з роботою структурних підрозділів 
архіву та зустрівся з першим заступником облдержадміністрації Г. В. Чернишом. 

 
* * * 

22 травня заступник директора архіву В. Т. Саржан взяла участь у нараді-
семінарі заступників начальників Головного управління юстиції Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в 
областях, містах Києві та Севастополі – начальників відділів реєстрації актів 
цивільного стану, що проходив 21–23 травня в м. Чернігові. Вона висвітлила 
питання взаємодії державних архівів з відділами РАЦС на сучасному етапі. 

 
* * * 

27 травня проведено семінар-практикум для працівників трудових архівів. У 
роботі семінару взяли участь працівники Бахмацького, Ічнянського, Козелецького, 
Коропського, Ніжинського, Сосницького, Чернігівського районних, Городнянського, 
Корюківського, Менського, Носівського, Чернігівського, Щорського міських 
трудових архівів. 
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* * * 

27 травня проведено друге заняття для працівників архівних установ області, 
зарахованих на заочні курси підвищення кваліфікації. 

Зачитано лекції щодо організації роботи архівних установ, вимог до складання 
планово-звітньої документації, комплектування архівів документами. Заступник 
директора держархіву області В. Т. Саржан провела практичне заняття з проведення 
експертизи цінності документів та надання допомоги у складанні облікової 
документації ліквідованих установ, організацій та підприємств. 

 
* * * 

2–6 червня у держархіві області проведено заняття на постійно діючих курсах 
підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб 
установ, організацій та підприємств м. Чернігова. 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
 

У Державному комітеті архівів України 
 
27 травня 2008 р. відбулася робоча зустріч Голови Держкомархіву Олександра 

Удода з професором Інституту політичних наук м. Парижа Жоржем Мінком та 
аташе з наукового та університетського співтовариства Посольства Франції в 
Україні Гійомом Касперським, у ході якої обговорено питання можливої співпраці, 
обміну досвідом та досягнуто домовленості щодо участі Держкомархіву в 
Міжнародній конференції «Геополітика, примирення і використання пам'яті», що 
проходитиме у грудні 2008 р. у м. Києві.  

Зацікавленість французької сторони викликав процент засекреченості 
документів в Україні – 0,47 %, що є набагато меншим, ніж у Франції. 

 
* * * 

3 червня 2008 р. у Посольстві Латвійської Республіки в Російській Федерації (м. 
Москва) відбулося урочисте підписання Угоди про співробітництво між Державним 
комітетом архівів України та Генеральною дирекцією державних архівів Латвії.  

Від України Угоду підписано Головою Державного комітету Олександром 
Удодом, від Латвійської Республіки – Генеральним директором державних архівів 
Валдісом Шталсом. Сторони також обмінялися копіями документів, виявленими в 
архівах України та Латвії, зокрема, Валдісом Шталсом передано копії документів 
Державного історичного архіву Латвії (ДІАЛ), виявлені в фонді Канцелярії 
шведського Ліфляндського генерал-губернатора за період з 1643 по 1709 рік, що 
відображають період діяльності гетьмана Івана Мазепи. 

Усі документи писані німецькою та шведською мовами. Це донесення та звіти 
шведських послів, резидентів і різних посадових осіб з Москви, Варшави, Данцига, 
Дерпта (Тарту), Пскова та інших міст щодо військово-політичної ситуації в Україні 
у 1646–1709 рр., наприклад, відомості про пересування російської армії та війська 
кримського хана, дії Війська Запорозького тощо.  

Документи передано до Центрального державного історичного архіву, м. Київ, 
який запрошує науковців – фахівців з вказаного періоду до ознайомлення з новими 
джерелами з історії України. Наразі документи перебувають у стадії описання та 
опублікування. 

 
* * * 

4–5 червня 2008 р. делегація українських архівістів взяла участь у ювілейних 
заходах з нагоди 90-річчя державної архівної служби Російської Федерації. У 
рамках святкових заходів в Москві пройшла 9-та Загальна конференція Євро-
Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та чергове засідання 
Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД. 

 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО) 

 
18 червня 2008 р. відбулася зустріч співробітників відділу формування НАФ 

та діловодства ЦДАВО України з відповідальним редактором видавництва “Літопис 
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УПА” (Канада), професором П. Потічним. У ході зустрічі обговорено питання 
впорядкування документів архіву видавництва “Літопис УПА”, переданих 
колишнім відповідальним редактором Є. Штендерою. 

О. Б. Пащенко 
 

* * * 
У зв’язку із зверненням Державної установи Центру комплектування, відомчих 

архівів та діловодства Нижегородської області Російської Федерації про відзначення 90-
річчя Державної архівної служби Росії проведено виявлення архівних документів про 
роботу начальника організаційно-методичного відділу Архівного Управління при Раді 
Міністрів УРСР Отліванової Людмили Михайлівни, яка до цього працювала начальником 
відділу держархівів УНКВС Горьківської області. 

О. Г. Єфремова 
 

У Центральному державному історичному архіві,  
м. Львів (ЦДІАЛ) 

 
17–18 червня 2008 р. у м. Варшава (Республіка Польща) під спільним 

українсько-польським головуванням відбулося ІV засідання Міжурядової польсько-
української комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно 
переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей. Співголовою з 
української сторони був заступник Міністра культури і туризму України Тимофій 
Кохан, з польської – державний секретар Міністерства культури і національної 
спадщини Республіки Польща Томаш Мерта. До складу обох делегацій увійшли 
фахівці з архівної, бібліотечної та музейної справи, юридичні консультанти. 

Впродовж засідання почергово обговорювались питання діяльності 
експертних груп з архівної, музейної та бібліотечної спадщини 

З інформацією про співпрацю архівних служб України та Польщі у межах 
роботи групи експертів з архівної спадщини виступили від української сторони  
завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних 
інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України Геннадій Боряк, від 
польської – заступник Генерального директора Генеральної Дирекції архівів Польщі 
Анджей Бєрнат. Про багаторічну співпрацю Центрального державного історичного 
архіву України, м. Львів з Генеральною Дирекцією архівів Польщі та окремими 
архівними установами Польщі розповіла директор ЦДІАЛ Діана Пельц. 

Учасники засідання відзначили значну активність архівних служб обох держав 
та експертних груп з архівної спадщини, різноманітність форм їх взаємодії та 
позитивно оцінили результати їх діяльності. 

Групі експертів з архівної спадщини доручено до кінця березня 2009 р. 
підготувати актуалізовані переліки матеріалів, що можуть підлягати взаємній 
передачі, а також продовжувати роботу в напрямку визначення об’єктів, що 
підпадають під поняття спільної архівної спадщини. 

Під час переговорів торкнулися й питання про передачу Україні так званого 
Тарнівського архіву С. Петлюри. Польська сторона погодилася розглянути це 
питання. У рамках обміну копіями архівних матеріалів українська сторона буде 
продовжувати копіювання на замовлення польських архівів. 

Генеральна Дирекція Державних архівів Польщі запропонувала приймати на 
стажування у Польщі двох українських архівістів щорічно. 

Обидві сторони задекларували готовність надалі підтримувати спільні 
ініціативи архівних служб України і Польщі, спрямовані на охорону, удоступнення 
архівних матеріалів, підготовку спільних проектів та публікацій. 

Пельц Д. І. 
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У Центральному державному науково-технічному 
архіві України (ЦДНТА) 

 
10–11 квітня 2008 р. у Державному архіві Бєлгородської області (Російська 

Федерація) проведено виставку за документами Центрального державного науково-
технічного архіву України “Життя та творчість академіка архітектури О. М. Бе-
кетова (1862–1941). Історія проектування та будівництва жіночого єпархіального 
училища у м. Бєлгороді”, яка викликала широкий резонанс: виставку відвідали 
представники громадськості, викладачі та студенти Бєлгородського державного та 
технічного університетів, представники Бєлгородської єпархії, місцеві ЗМІ. 

У рамках організації виставки для співробітників Державного архіву 
Бєлгородської області проведено День архівної з теми “Об'єкти Бєлгородської 
області в архівних фондах ЦДНТА України”. 

 
У Центральному державному архіві  

зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) 
 

8 квітня 2008 р. Генеральне консульство України у Пряшеві (Словаччина) 
передало на постійне зберігання до Центрального державного архіву зарубіжної 
україніки (ЦДАЗУ) колекцію цінних документів (невпорядкованих). Урочиста 
передача документів проходила при участі Голови Державного комітету архівів  
О. П. Гінзбург, Генерального консула у Пряшеві Є. П. Перебийніс, начальника 
управління державного архіву МЗС України О. О. Шульги, директора ЦДАЗУ  
Ю. Я. Кулініча та представників центральних архівів України. 

Передані документи висвітлюють життя та діяльність української еміграції у 
Чехословаччині у міжвоєнний та воєнний період. Деякі з них згодом можуть 
заповнити прогалини в історії Музею визвольної боротьби у Празі, Українського 
вільного університету (УВУ), Українського національного театру в Пряшеві, 
політичних подій в Карпатській Україні, діяльності українських еміграційних 
молодіжних та освітянських організацій, театрального життя українських 
емігрантів. 

Вагому частину колекції складають періодичні видання (газети, журнали, 
часописи, бюлетені) та книги відомих українських письменників, листування. 
Зокрема, серед переданих документів є кореспонденція, друковані видання та 
рукописи одного із найбільших майстрів українського ліричного слова ХХ ст. 
Олександра Олеся (з автографом), українського мовознавця Агенора Артимовича, 
відомого українського бібліографа Петра Зленка, українських поетів і прозаїків 
Леоніда Мосендза, Богдана Лепкого, Василя Гренджі-Донського, листи та особові 
документи актора Миколи Садовського еміграційного періоду та багатьох інших. У 
колекції відклалися також рукописи українських прозаїків та поетів радянської 
доби, зокрема, Ігоря Калинця, Надії Кир'ян, Михайла Саченка, Василя Рубана; 
книги українських письменників з автографами авторів (зокрема, Олеся Гончара). 

Колекція містить рідкісні українські публікації та друковані видання, 
друковані видання та документи релігійного характеру; друковані видання латиною, 
польською, чеською, німецькою, англійською мовами, зокрема, збірку поезій 
Байрона англійською мовою, до якої входить і поема «Мазепа» (Ляйпциг, 1842 р.) 
тощо. У колекції зберігаються також матеріали про голод в Україні 1932–1933 рр., 
печатки та кліше різноманітних емігрантських установ, у т.ч. із Музею Визвольної 
боротьби у Празі, кольорові ескізи гербів України (два тризуби роботи художника 
Роберта Лісовського), карти України та інші карти, видані у Відні у 1875 р.; 
фотографії, плакати та листівки кінця ХIХ та початку XX ст. 

24 квітня 2008 р. частину отриманих ЦДАЗУ матеріалів репрезентовано на 
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виставці у приміщенні ЦДАМЛМ. У відкритті виставки взяли участь відповідальні 
працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Секретаріату Президента України, керівництво Державного комітету архівів 
України, відповідальні представники МЗС України, керівники та працівники 
державних архівних установ України, науковці, представники громадськості. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
Згідно Угоди про співробітництво між Державним архівом Закарпатської 

області України та повітовим музеєм Сату Маре Румунії від 4 квітня 2003 р. і 
Протоколу № 1 до неї від 21 серпня 2006 р. на запрошення генерального директора 
музею Віорела Чуботи 10–11 квітня 2008 р. директор Державного архіву 
Закарпатської області взяв участь у робочій зустрічі з партнерами по співпраці, під 
час якої обговорено ряд поточних і перспективних питань щодо поглиблення 
співробітництва. В. Чубота передав держархіву області два примірники першого 
тому збірника документів, що вийшов у світ у 2007 р. завдяки спільним зусиллям 
української та румунської сторін. Найближчим часом румунська сторона передасть 
частину тиражу держархіву області. 

Сторони розглянули варіант тексту Протоколу № 2, який передбачається 
підписати з метою продовження двосторонніх зв’язків. Українською стороною 
висунуто пропозицію включити до протоколу активізацію пошуку україніки в 
музеях та архівах Румунії, здійснення конкретного та оперативного пошуку 
оригіналів документів, пов’язаних з проголошенням Карпатської України (Указ 
Президента від 12 березня 2008 р. № 213/2008 “Про відзначення 70-річчя подій, 
пов’язаних із проголошенням Карпатської України”), проведення у 2008 р. на базі 
архіву міжнародної культурологічної акції “Карпатська корона – 2008”, спільні дії 
щодо встановлення у 2008 р. у місті Сату Маре погруддя Т. Г. Шевченка. 

Обговорено стан підготовки до видання другого тому збірника документів, що 
має вийти друком цього року. 

У ході робочої зустрічі уперше обговорювалося питання міжнародного 
співробітництва у рамках програми добросусідства Румунія–Україна – “Культура – 
2007”. Румунська сторона запропонувала держархіву області участь у масштабному 
проекті Євросоюзу “Культура–2007 (2007–2013 рр.)”. Передбачено, що учасниками 
проекту будуть представники Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини, України, 
Угорщини та ряду інших країн Центрально- та Південно-Східної Європи. У робочій 
зустрічі взяли участь представники музею з Сілістрії (Болгарія), музею м. Варшави 
(Польща), повітового музею Сату Маре та Національного музею м. Констанца 
(Румунія), Державного архіву Закарпатської області, Ужгородського національного 
університету та Закарпатського державного університету (Україна) і Саболч-
Сатмар-Березького комітатського музею (Угорщина). 

Наприкінці 2008 р. проект буде подано на розгляд спеціальної комісії до 
Брюсселю. Базою для виконання проекту визначено регіон Карпати–Дунай. 
Умовами фінансування проекту є обов’язкове співробітництво країн–членів 
Євросоюзу з країнами–претендентами на вступ до ЄС. 

Учасники наради визначили робочу назву проекту – “Традиції та модернізм”. 
Проект охоплює період від Середньовіччя до ХХ ст. включно. Головними 
напрямами проекту є організація виставок (у тому числі документальних), наукові 
дослідження, публікації матеріалів досліджень, пропагандистська та виховна 
діяльність. Держархівом Закарпатської області внесено пропозицію щодо 
підготовки тематичних виставок спільно із зацікавленими установами сусідніх 
країн. У цій частині проекту координаторами її організації та реалізації визначено 
Державний архів Закарпатської області та Ужгородський національний університет. 
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Учасники наради розглянули цілий ряд інших складових проекту. 
Доопрацьовані варіанти проекту буде узгоджено на наступній робочій 

зустрічі, що відбудеться влітку 2008 р. у м. Констанца (Румунія). 
Для учасників робочої зустрічі організовано екскурсію по багатих і логічно 

спланованих виставкових залах повітового музею Сату Маре. Експозиції музею 
систематично оновлюються. Значний інтерес у відвідувачів виставок викликає 
багата експозиція – колекція срібних виробів, знайдених під час археологічних 
розкопок та переданих до музею, і соляних відкладень різноманітних форм і 
кольорів, справжніх витворів мистецтва. 

Кожному учаснику зустрічі презентовано сувенірний комплект, що 
складається із збірки документів, виданої у 2007 р. Державним архівом 
Закарпатської області спільно з повітовим музеєм Сату Маре, книгу про повітовий 
музей (каталог колекцій музею на 221 сторінці у кольорі), компакт-диск “Культурна 
спадщина Угочі” (результат виконання музеєм грантового проекту у 2007 р., у тому 
числі й на території Закарпаття), чотири буклети та десять рекламних поштових 
листівок про музей. 

 
* * * 

16 травня 2008 р. до Державного архіву Закарпатської області звернувся за 
дозволом на дослідницьку роботу щодо джерел для дослідження церковного життя 
у ХVІІІ–ХІХ ст. на Закарпатті докторант факультету східних екклезіальних наук 
Папського Східного інституту (Рим) о. Мілан Лах. Одночасно дослідник передав 
керівництву архіву вітання від ректора Папського Східного інституту проф.  
С. І. Василя та пропозицію підписання угоди про співробітництво. Ідея співпраці з 
інститутом була підтримана керівництвом архіву. 

 
У Держархіві Харківської області 

 
1 лютого 2008 р. відкрито виставку “Альфред Федецький, фотограф і 

кінематографіст. 150 років від дня народження” у Харківському художньому музеї. 
В експозиції представлено копії архівних документів і фотознімки з фондів архіву, 
експонати з фондів художнього музею та з приватних колекцій. Організаторами 
виставки виступили Генеральне Консульство Республіки Польща в Харкові, 
“Польський Будинок” у Харкові та Харківський художній музей. 

 
* * * 

 У першому півріччі поточного року продовжено роботу Держархіву 
Харківської області щодо створення цифрових копій документів генеалогічного 
характеру, яку розпочато в січні 2007 р. за договором між держархівом області та 
Генеалогічним товариством Юта, США. У першому півріччі поточного року 
зроблено 37 724 цифрових копій архівних документів. Всього на 1 червня 2008 р. 
зроблено 178 733 цифрових копій (це 299 справ): 

Ф. 965 Канцелярія куратора Харківської римсько-католицької церкви, Харків; 
Ф. 958 Канцелярія Харківського губернського рабина, Харків; 
Ф. 31 Харківська казенна палата, Харків.  
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ЮВІЛЕЇ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

50-річчя Державного центру збереження документів НАФ 
Виповнилося 50 років Державному центру збереження документів Національного 

архівного фонду. Зважаючи на вагомі внески працівників установи в розбудову архівної 
справи України, забезпечення фізичної збереженості кращих документальних надбань 
національної історії і культури, що були виплекані протягом століть українським народом та 
з нагоди 50-річчя колектив центру був нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України. 

Державний центр збереження документів НАФ веде свою історію з 1 січня 1958 року, 
коли наказом Міністерства внутрішніх справ Української РСР від 11.01.1958 № 3 на базі 
відділу реставрації і мікрофотокопіювання Центрального державного архіву 
кінофотофонодокументів УРСР була створена Центральна реставраційна майстерня 
Архівного управління МВС УРСР. Згодом майстерня була перейменована на Центральну 
лабораторію мікрофотокопіювання і реставрації документів Головархіву УРСР, а з 17 квітня 
2002 року – у Державний центр збереження документів Національного архівного фонду. 

Сьогодні ДЦЗД НАФ – найбільша в Україні галузева спеціалізована архівна установа,  
де основними напрямками діяльності  є фізична збереженість, тобто консервація, 
реставрація, ремонт, брошурування і оправлення документів з паперовими носіями, 
мікрофільмування унікальних і особливо цінних документів з метою створення страхового 
фонду і фонду користування, консерваційно-профілактичне оброблення раніше створених 
мікрофільмів страхового фонду і фонду користування та друкування архівознавчих видань.  

Консерваційно-реставраційне та брошурувально-палітурне оброблення архівних 
справ, книг, газет, карт, планів і т. п. – це повністю ручна праця, яка вимагає знань 
особливостей паперової основи документів, сургучевих, воскових, сажевих, штемпельних 
печаток різних епох, чорнил та типографських фарб, шкіряних, дерев’яних, картонних 
палітур, карт, планів, малюнків на пергаменті чи кальці, а також фотографій. Через руки 
реставраторів проходить кожний аркуш архівної справи, до якого добирається свій 
індивідуальний спосіб оброблення. І реставратор намагається зберегти не тільки паперову 
основу, а й кожну літеру оригіналу.  

За 50 років, завдяки повсякденній копіткій роботі, особистого внеску кожного у 
розбудову архівної справи, подаровано нове життя  десяткам фондів Центрального 
державного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного 
історичного архіву в м. Києві,  Державної наукової архівної бібліотеки, документам 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інституту історії України НАН України та ін. 
Загальна кількість відреставрованих  аркушів складає понад  12 мільйонів, або понад 200 
тисяч архівних та бібліотечних одиниць зберігання. Сьогодні консерваційно-реставраційне 
оброблення проходить понад 120 тис. документів на рік, зброшуровується та переплітається 
понад  4 тис. архівних справ, книг, журналів, брошур. 

Другим важливим напрямком діяльності центру є створення страхового фонду та 
фонду користування унікальних та особливо цінних документів. Тривалий час такі роботи 
не фінансувались, та  завдяки Державній програмі розвитку архівної справи на 2006-2010 
роки ДЦЗД НАФ комплектується технічними засобами для мікрофільмування і на 
сучасному етапі активізувалась робота з створення страхового фонду та фонду 
користування. На сьогодні  кількість кадрів страхового фонду та фонду користування сягає 
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за 350 мільйонів. Важливим етапом на шляху впровадження сучасних інформаційних 
технологій стало придбання у 2007 році цифрового сканера для копіювання архівних 
документів з метою створення фонду користування на електронних носіях.  

Відділ оперативного поліграфічного друку здійснює друк для архівної системи 
України  путівників, довідників, журналу “Архіви України”, Студій з архівної справи та 
документознавства, археографічного щорічника “Пам’ятки”, інших архівознавчих видань.  

На початку ХХІ століття Державний центр збереження документів НАФ 
пріоритетними завданнями своєї діяльності, як і раніше,  вважає створення страхового 
фонду та  фізичне збереження оригіналів, удосконалення методів консервації, реставрації та 
ремонту.  Працівники центру пишаються тим, що їхня праця служить благородній справі 
довготривалого збереження унікальних документальних пам’яток життя і діяльності 
українського народу. Це дає нам підстави для надії, що наша робота розглядатиметься як 
справа великої державної ваги. 

Терещук Л.В. 
Яценюк А.М. 

 
Років швидкоплин ... 

 
 Як швидко збігають роки ! Здається, що зовсім недавно влився в дружну родину 

архівістів Хмельниччини Петро Якович Слободянюк. а вже пройшло більше 10 років, як він 
очолив Державний архів Хмельницької області. 

В нашому Кам′янець-Подільському районі, до речі найбільшому в області, Петро 
Якович вже багато років усім відома і шанована людина. Ще з тих часів, коли він довгий час 
був керівником важливої ділянки культурно-освітньої галузі Хмельниччини, і не шкодував 
віддавати частку себе, свого розуму, свого серця і свого життя для відродження культури  
Поділля. Мабуть, немає на Кам′янеччині такого населеного пункту, будинку культури, 
бібліотеки нашого району, де не побував би Петро Якович, а багатьох працівників культури 
він знає в обличчя, до цього часу пам’ятає за прізвищем, де живе, з деякими товаришує. 

Але, на мою думку, лише в Державному архіві області по-справжньому яскраво 
розкрився ще один талант Петра Яковича – талант вченого. Він зумів на архівній ниві 
реалізувати свій науковий потенціал. Глибина його загально-історичних досліджень, широка 
ерудиція, компетентність в багатьох галузях знань, культури праці і наукової дискусії 
створили йому авторитет поважного керівника, науковця, обдарованої людини. 

Петро Якович доклав чимало зусиль для активізації видавничої діяльності в архіві. За 
його особистою участю (упорядник і відповідальний редактор) було підготовлено та видано 
друком кілька значних документальних публікацій, що схвально були відзначені науковою 
громадськістю Кам′янеччини. 

Він автор чисельних статей і повідомлень, учасник багатьох краєзнавчих конференцій. 
За його ініціативою в архівних відділах райдержадміністрацій вперше розпочата 

важлива робота по збиранню документів особового походження, їх систематизація, 
описання. Під керівництвом П. Я. Слободянюка активізувалася робота по прийому на 
державне зберігання кіно-, фото-, фонодокументів та інше. 

З великою відповідальністю ставиться він до почесної справи збирання, зберігання і 
всебічного використання цінного надбання – документів Національного архівного фонду 
України (НАФ). Як архівіст, він робить усе можливе, щоб дослідникам було якнайзручніше 
використовувати архівні фонди. 

Пройдено великий шлях, зроблено немало. Петро Якович досяг вагомих успіхів в 
архівній, науково-дослідній роботі, здобув визнання і повагу, користується заслуженим 
авторитетом серед архівістів, широко відомий і шанований в нашому районі, місті, по всій 
Хмельниччині і за їх межами. 

Ми бажаємо йому в день ювілею ще довгі роки бути при доброму здоров’ї, приносити 
людям радість і щастя, визнання і поцінування його праці на науковому і державному рівні. 
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ВІСНИК 
Державного комітету 

архівів України 
_______________________________________________ 
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