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ОФІЦІЙНІ  АКТИ ВИЩИХ  ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ  І  УПРАВЛІННЯ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Про присвоєння рангу державного службовця 
від 22 липня 2008 року № 656/2008 

  
 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про державну службу”  
п о с т а н о в л я ю:  
За сумлінну працю та у зв'язку з виходом на пенсію присвоїти другий 

ранг державного службовця ПОРТНОВУ Георгію Володимировичу – 
заступникові Голови Державного комітету архівів України.  
  

Президент України В. Ющенко  
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Про День хрещення Київської Русі – України 
від 25 липня 2008 року № 668/2008 

  
Ураховуючи значення православних традицій в історії і розвитку 

українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної ради з 
питань культури і духовності, Українського фонду культури, Української 
православної церкви, Української православної церкви Київського 
патріархату, Української автокефальної православної церкви, громадськості  

п о с т а н о в л я ю:  
Установити в Україні День хрещення Київської Русі  України, який 

відзначати щорічно 28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного 
князя Володимира – хрестителя Київської Русі.  
 

Президент України В. Ющенко 
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Про підготовку державного візиту в Україну 
Короля і Королеви Швеції 

від 15 вересня 2008 року № 836/2008 
  

З метою належної підготовки державного візиту в Україну Короля і 
Королеви Швеції та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 
Конституції України  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Затвердити План заходів з підготовки державного візиту в Україну 

Короля Швеції Карла XVI Густава і Королеви Сільвії (додається).  
2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання зазначеного 

Плану заходів.  
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 
Президент України В. Ющенко 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 15 вересня 2008 р. № 836/2008 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки державного візиту в Україну 

Короля Швеції Карла XVI Густава і Королеви Сільвії 
  

1. Підготувати та подати до Секретаріату Президента України:  
узгоджені проекти програми та концепції державного візиту в Україну 

Короля Швеції Карла XVI Густава і Королеви Сільвії (далі – державний 
візит), а також пропозиції щодо складу офіційної делегації України;  

пропозиції щодо тез до виступів, бесід та переговорів Президента 
України на заходах у рамках державного візиту;  

інформаційно-довідкові матеріали відповідно до програми державного 
візиту.  

Міністерство закордонних справ України  
Термін – 23 вересня 2008 року  

 
2. Подати до Міністерства закордонних справ України аналітичні 

матеріали про стан, перспективи розвитку та проблемні питання 
співробітництва між Україною та Королівством Швеція у відповідних 
сферах, а також обґрунтування тем, які необхідно порушити під час 
переговорів у рамках державного візиту.  

Міністерство аграрної політики України,  
Міністерство економіки України, 

Міністерство палива та енергетики України, 
Міністерство промислової політики України,  
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 Міністерство оборони України,  
 Міністерство внутрішніх справ України, 
Міністерство культури і туризму України, 

Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство охорони здоров'я України, 

Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України, 

Міністерство праці та соціальної політики України, 
 Міністерство транспорту та зв'язку України, 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту,  
 Міністерство фінансів України,  
 Міністерство юстиції України, 

Служба безпеки України, 
Державна митна служба України, 

Адміністрація Державної прикордонної служби України, 
Державний комітет України з питань технічного  

 регулювання та споживчої політики,  
 Державний комітет України у справах  

 національностей та релігій,  
Державний комітет рибного господарства України,  

 Державний комітет архівів України,  
 Державне агентство України  

 з інвестицій та інновацій, за участю  
 Українського союзу промисловців  

і підприємців, Торгово-промислової  
 палати України та Національного банку  

 України  
Термін – 18 вересня 2008 року  

3. Забезпечити проведення у рамках державного візиту українсько-
шведського економічного форуму.  

Міністерство економіки України  
за участю Українського союзу  
промисловців і підприємців  

 
4. Підготувати до підписання під час державного візиту Меморандум про 
взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства 
Швеція щодо співробітництва в енергетичній сфері.  

Міністерство палива та енергетики  
України, Міністерство закордонних  

справ України  
Термін – 22 вересня 2008 року  

 
5. Забезпечити інформаційне висвітлення державного візиту в засобах 
масової інформації.  

Міністерство закордонних справ  
України, Державний комітет телебачення  

та радіомовлення України  



 10

6. Здійснити заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-
технічного забезпечення державного візиту відповідно до його програми.  

Кабінет Міністрів України,  
Державне управління справами  

 
7. Подати Президентові України звіт за підсумками державного візиту та 
узгоджений у встановленому порядку план заходів щодо реалізації 
досягнутих у ході державного візиту домовленостей.  

Міністерство закордонних справ України  
Термін – 14 жовтня 2008 року  

 
Глава Секретаріату Президента України В. Балога 
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Про заходи у зв'язку 
з Днем пам'яті жертв голодоморів 

 від 25 вересня 2008 р. № 856/2008 
 

У зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні та 
з метою гідного вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу, 
належної організації заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів (22 листопада 
2008 року)  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Кабінету Міністрів України:  
1) розробити за участю Організаційного комітету з підготовки та 

проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні і 
затвердити у десятиденний строк план заходів на жовтень – листопад 2008 
року до 75-х  роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні та Дня пам'яті 
жертв голодоморів, передбачивши в ньому, зокрема:  

проведення презентації Національної книги пам'яті жертв Голодомору 
1932–1933 років в Україні;  

відкриття у місті Києві першої черги Меморіального комплексу пам'яті 
жертв голодоморів в Україні;  

проведення 22 листопада 2008 року Загальноукраїнської акції "Засвіти 
свічку";  

презентацію в листопаді фільмів, присвячених темі геноциду 
Українського народу 1932–1933 років;  

організацію у місті Києві виставок, зокрема документально-художньої, 
друкованих видань, фоторобіт, які висвітлюють події, пов'язані з 
Голодомором 1932–1933 років в Україні, демонстрацію відповідних 
тематичних виставок та експозицій у інших населених пунктах;  

2) забезпечити у повному обсязі фінансування проведення заходів до 
75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні та Дня пам'яті жертв 
голодоморів;  

3) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2009 рік" кошти для фінансування 
спорудження у місті Києві другої черги Меморіального комплексу пам'яті 
жертв голодоморів в Україні, заходів з публікування архівних, науково-
популярних та художньо-публіцистичних видань, а також для здійснення 
Українським інститутом національної пам'яті дослідницьких робіт з питань 
голодоморів.  

2. Запропонувати релігійним організаціям провести 22 листопада 2008 
року панахиди за жертвами Голодомору.  

3. Оголосити 22 листопада 2008 року о 16.00 на вшанування пам'яті 
жертв геноциду Українського народу хвилину мовчання, зупинивши на цей 
час роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах та організаціях (крім підприємств, де це не  
допускається за технологією виробництва), рух громадського та приватного 
транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.  

На території України 22 листопада 2008 року приспустити Державний 
Прапор України, обмежити проведення розважальних заходів, внести 
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відповідні зміни до програм радіо і телебачення.  
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям:  
1) забезпечити до 22 листопада 2008 року:  
проведення презентацій обласних томів Національної книги пам'яті 

жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні;  
урочисте відкриття меморіалів, пам'ятних знаків у населених пунктах, 

які постраждали від Голодомору 1932–1933 років в Україні;  
2) активізувати роботи з демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків 

особам, причетним до організації Голодомору 1932–1933 років в Україні та 
політичних репресій, а також з відповідного перейменування вулиць, площ, 
провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах;  

3) організувати у День пам'яті жертв голодоморів покладання траурних 
вінків і композицій із житніх та пшеничних колосків до пам'ятних знаків, 
місць поховань жертв голодоморів, вшанування пам'яті загиблих хвилиною 
мовчання, запалення свічок та проведення щорічної Загальноукраїнської 
акції “Засвіти свічку”, а також вечорів-реквіємів та інших скорботних 
заходів;  

4) вжити додаткових заходів щодо поліпшення медичного та соціально-
побутового обслуговування, сприяння у веденні присадибного господарства, 
надання матеріальної допомоги особам, які пережили Голодомор 1932–1933 
років в Україні.  

5. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству 
культури і туризму України разом із Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями забезпечити проведення в населених пунктах України 
завершального етапу міжнародної акції “Незгасима свічка”.  

6. Міністерству освіти і науки України забезпечити проведення у листопаді 
2008 року в усіх навчальних закладах України “Уроку пам'яті”, а також  
підведення підсумків Всеукраїнського просвітницько-патріотичного конкурсу 
вчинених дій щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в 
Україні “Пам'ять народу” та щорічної Всеукраїнської акції “Колосок пам'яті”.  

7. Міністерству закордонних справ України:  
1) забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами 

України заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів, а також участь 
представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в 
Україні, в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні;  

2) сприяти Міжнародному координаційному комітету Світового конгресу 
українців для планування відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні у 
проведенні представниками української громадськості за кордоном заходів з 
ушанування пам'яті жертв геноциду Українського народу.  

8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації підготовки та 
проведення заходів до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні 
та Дня пам'яті жертв голодоморів.  

9. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
  

 Президент України В. Ющенко 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
 
 

 
Про затвердження складу редакційної колегії 

журналу “Архіви України” 
від 1 липня 2008 р. № 139 

 
Відповідно до Положення про Державний комітет архівів України та 

за погодженням зі співзасновником науково-практичного журналу “Архіви 
України” Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського Національної академії наук України 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити такий склад редакційної колегії науково-практичного 

журналу “Архіви України”: 
Удод О. А. – Голова Держкомархіву (головний редактор), доктор 

історичних наук, професор; 
Боряк Г. В. – завідувач відділу галузей історичної науки та електронних 

інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, доктор 
історичних наук, професор (за згодою); 

Васько Л. М. – заступник головного редактора (за згодою); 
Лозицький В. С. – директор ЦДАГО України, кандидат історичних наук; 
Маковська Н. В. – директор ЦДАВО України, кандидат історичних 

наук; 
Матяш І. Б. – директор УНДІАСД, доктор історичних наук, професор; 
Музичу О. В. – директор ЦДІАК України; 
Новохатський К. Є. – заступник Голови Держкомархіву; 
Папакін Г. В. – начальник відділу формування політики національної 

пам’яті Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук 
(за згодою); 

Пиріг Р. Я. – головний науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, доктор історичних наук, професор (за згодою); 

Притикіна М. А. – технічний редактор; 
Сельченкова С. В. – начальник Управління формування та зберігання 

Національного архівного фонду Держкомархіву, кандидат історичних наук; 
Скрипка Л. В. – директор ЦДАМЛМ України; 
Смолій В. А. – директор Інституту історії України НАН України, 

академік НАН України (за згодою); 
Сохань П. С. – директор Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент 
НАН України (за згодою); 

Топішко Н. О. – директор ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного. 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про участь державних архівних установ у відзначенні Дня  
Державного Прапора України та 17-ї річниці  

незалежності України 
від 3 липня 2008 р. № 141 

 
На виконання Указу Президента Україним вiд 20 червня 2008 року 

№ 576 “Про відзначення 17-ї річниці незалежності України”, 
НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
23 серпня 2008 року, у День Державного Прапора України, органі-

зувати проведення тематичних заходів, присвячених державним символам 
України 

забезпечити організацію та проведення в архівах тематичних 
документальних виставок до 17-ї річниці незалежності України 

сприяти проведенню в регіонах виставок архівних матеріалів, що 
ілюструють процес здобуття Україною незалежності 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних 
документів, що висвітлюють історію становлення української держави 

забезпечити участь державних архівів у конференціях, круглих столах, 
присвячених історії українського державотворення та проблемам розвитку і 
зміцнення держави 

не пізніше 1 вересня 2008 року інформувати Управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) про 
вжиті заходи. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету О. А. Удод  

 

Про результати конкурсу науково-методичних  
і науково-інформаційних робіт з архівознавства, 

документознавства, археографії за 2007 рік 
від 4 липня 2008 р. № 147 

 
Згідно з умовами конкурсу науково-методичних і науково-

інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 
2007 рік та на підставі рішення Нормативно-методичної комісії Держком-
архіву від 22 травня 2008 року (протокол № 3) 

НАКАЗУЮ: 
1. Відзначити дипломами І ступеня Крестьяннікова Валерія 

Васильовича, директора Державного архіву м. Севастополя та Фесенко 
Анжеліку Артурівну, начальника відділу інформації та використання 
документів НАФ цього ж архіву за підготовку макету документальної 
виставки “Автографи адміралів та морських офіцерів – учасників оборони 
Севастополя 1854–1855 рр.”. 

2. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Богунова Н. К.) 
забезпечити виготовлення та вручення дипломів. 
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Новохатського К. Є. 

 
Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

Про внесення змін та доповнення наказу  
Держкомархіву України 

від 20 березня 2003 року № 43 
від 8 липня 2008 р. № 149 

 
На виконання Протоколу про участь Державного комітету архівів 

України та Центру бібліїстики та іудаїки Російського державного 
гуманітарного університету (РДГУ, Москва, РФ) у співпраці з Єврейською 
теологічною семінарією (Нью-Йорк, США) в “Проекті Іудаїка”, укладеного 
у липні 2007 року (копія додається),  

НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни до пункту 2 наказу Держкомархіву від 20 березня 

2003 року № 43, виключивши зі складу консультативно-координаційної 
групи з питань підготовки довідників у рамках проекту Папакіна Г. В., та 
включити до її складу Прилепішеву Ю. А. – начальника Управління 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву. 

2. Директорам державних архівів Волинської (Гика В. М.), 
Житомирської (Рафальський І. О.), Рівненської (Григорук М. І.) та 
Черкаської (Клименко Т. А.) областей упродовж тижня визначити 
відповідальних за роботу над проектом осіб та інформувати про них 
Держкомархів. 

3. Керівникам державних архівів в АР Крим, областей та міста 
Севастополя: 

– проаналізувати стан участі архівів у проекті з урахуванням наявної 
загальної кількості опрацьованих архівних фондів з профільними 
документами, а також хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 18 
листопада 2003 року “Про стан підготовки довідника 2Документи з історії і 
культури євреїв в архівах України”” і не пізніше 2 вересня 2008 року 
надіслати інформацію до Держкомархіву; 

– директорам держархівів Одеської (Ніточко І. І.) та Хмельницької 
(Слободянюк П. Я.) областей подати конкретні пропозиції щодо 
прискорення описування архівних фондів у рамках проекту; 

– вжити заходів для забезпечення сприятливих умов для роботи з 
документами цієї тематики координатора проекту (Меламед Ю. Й.) та його 
представників у рамках проекту з документами в читальних залах архівів; 

– передбачити у планах роботи на 2009 рік уточнення раніше 
описаних у рамках проекту архівних фондів та забезпечити за погодженням 
з координатором проекту прискорення роботи з виявлення й описування 
фондів для міжархівного довідника. 

4. Начальнику Управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) проаналізувати 
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інформацію, надіслану державними архівними установами та підготувати на 
розгляд у жовтні 2008 року колегією Державного комітету питання “Про хід 
виконання державними архівними установами рішення колегії 
Держкомархіву України від 18 листопада 2003 року “Про стан підготовки 
довідника “Документи з історії і культури євреїв в архівах України”. 

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

 
Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

Щодо участі української делегації у щорічній зустрічі керівників 
архівних служб України та Росії за участі представників архівної 
служби Білорусі (15–18 вересня 2008 року, Санкт-Петербург) 

від 11 липня 2008 р. № 150 
 

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. 

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 
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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 Держ-
комархіву (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 

 

Щодо сприяння реалізації проекту “Українці у світ” 
від 11 липня 2008 р. № 151 

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 2 липня 

2008 року № 31824/1/1–08 щодо сприяння Всеукраїнському об’єднанню “За 
Помісну Україну” у реалізації проекту “Українці у світі”, який буде 
презентовано в Центрі ділового і культурного співробітництва “Український 
дім” 26 липня 2008 року, 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ надати всебічного 

сприяння Всеукраїнському об’єднанню “За Помісну Україну” у реалізації 
музейного проекту “Українці у світі”, забезпечивши надання копій 
документів, необхідних об’єднанню для презентації проекту. 

2. Директору ЦДАЗУ (Кулініч Ю. А.) забезпечити: 
координацію роботи державних архівів з Всеукраїнським об’єднанням 

“За Помісну Україну”; 
здійснення контактів з організаторами презентації проекту “Українці у 

світі”, який буде презентовано в Центрі ділового і культурного 
співробітництва “Український дім” 26 липня 2008 року; 

інформування до 25 липня 2008 року Секретаріату Президента України 
і народного депутата України Ющенка П. А. про результати проведеної 
роботи. 

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

Голова Державного комітету О. А. Удод  
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Про підготовку Змін до Методики віднесення документів 
НАФ до унікальних 

від 15 липня 2008 р. № 152 
 

У зв’язку з тим, що Центральною експертно-перевірною комісією 
(протокол засідання від 27.06.2008 № 3) не схвалено анотовані переліки 
унікальних документів Національного архівного фонду, які було подано 
держархівами на виконання наказу Держкомархіву від 21.03.2008 р. № 49 
“Про організацію виявлення унікальних документів НАФ”, та з метою 
уточнення меж поняття унікальності документа, 

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

(Скрипка Л. В.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.) до 18 липня 2008 р. подати 
відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву 
пропозиції щодо звуження меж поняття унікальності документа та критеріїв 
виявлення унікальних документів. 

2. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Держкомархіву (Кисельова Л. А.): 

– разом з УНДІАСД (Матяш І. Б.) до 15 серпня 2008 р. внести зміни до 
методики віднесення документів Національного архівного фонду до 
унікальних, затвердженої наказом Держкомархіву України від 19.02.2008 р. 
за № 34, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.03.2008 р. за 
№ 202/14893, (далі – Зміни до Методики) та підготувати проект наказу про їх 
затвердження; 

– до 18 липня 2008 р. повернути анотовані переліки, надані 
державними архівами для їх перегляду після затвердження Змін до 
Методики. 

3. Директорам державних архівів призупинити проведення грошової 
оцінки та страхування документів Національного архівного фонду, що 
організовується відповідно до підпункту 2 пункту 1, а також виконання 
підпункту 3 того ж пункту наказу Держкомархіву від 21.03.2008 р. № 49 
“Про організацію виявлення унікальних документів НАФ”. 

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

 
Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

Про участь державних архівних установ  
у IV Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку  

(18–21 серпня 2008 року) 
від 15 липня 2008 р. № 153 

 
З метою презентації науково-видавничої діяльності державних 

архівних установ на IV Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку, 
що проходитиме з 18 по 21 серпня 2008 року в приміщенні Центру ділового 
та культурного співробітництва “Український дім”, 
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НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
до 25 липня 2008 року надіслати на адресу Управління інформації та 

міжнародного співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) перелік 
видань, підготовлених та опублікованих архівами у період з 2000 по 2008 
рік, які можуть бути представлені на виставці-ярмарку; 

до 10 серпня 2008 року передати до Держкомархіву до 20 примірників 
кожного видання згідно із переліком визначеним Держкомархівом. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держ-
комархіву (Прилепішева Ю. А.): 

до 30 липня 2008 року визначити видання для представлення на 
IV Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку з подальшим 
інформуванням державних архівних установ; 

забезпечити координацію роботи з Держкомтелерадіо з організації 
презентації науково-видавничої діяльності державних архівних установ. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод  
 

 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 15 липня 2008 р. “Про діяльність Державної наукової 

архівної бібліотеки, м. Київ” 
від 16 липня 2008 р. № 154 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 

архівів України від 15 липня 2008 р. “Про діяльність Державної наукової 
архівної бібліотеки, м. Київ” (додається). 

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

 
Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

 
РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету 
архівів України 

 
м. Київ  

15 липня 2008 р. 
 

Про діяльність Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ 
 

Розглянувши результати комплексної перевірки діяльності Державної 
наукової архівної бібліотеки, м. Київ (ДНАБ), колегія Держкомархіву 
зазначає, що бібліотекою в цілому виконуються завдання, визначені у 
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Положенні про ДНАБ, затвердженому наказом Держкомархіву від 17.07.2006 
№ 98. 

Основна діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до 
організаційних документів: Положення про ДНАБ, штатного розпису, 
затвердженого Головою Держкомархіву, правил внутрішнього трудового 
розпорядку, затверджених наказом директора ДНАБ від 20.02.2008 № 4, 
Інструкції з охорони праці працівників, затвердженої директором 5.02. 2007 
року, річного плану роботи. 

Обсяг фондів Державної наукової архівної бібліотеки складає понад 
360 тисяч книг, комплектів журналів, газет, листівок, плакатів, афіш, 
картографічних матеріалів. Специфічний склад бібліотечного фонду 
обумовив систему його розміщення у сховищах бібліотеки, що полегшує 
видавання літератури та обслуговування користувачів. 

Сховища бібліотеки оснащені металевими стелажами, загальна 
протяжність полиць яких складає 9369 пог.м. 

Видання закласифіковані за системою ББК, в основу якої покладено 
систематичний принцип. 

Протягом 2005–2007 років бібліотека отримувала літературу від 
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, МЗС України, 
Інституту проблем національної безпеки України, ВАТ “Укркнига”, окремих 
державних архівних установ, а також багатьох фізичних осіб. Уся література, 
що надходить до фондів бібліотеки, реєструється в інвентарних книгах. 

Приміщення бібліотеки охороняються позавідомчою охороною 
комплексу ЦДА. Сховища зачиняються на два спеціалізовані замки з 
контрольними талонами та опечатуються. Крім того, відсіки, в яких 
знаходяться сховища бібліотеки, опечатуються ЦДАВО, ЦДІАК. З 2007 року 
у сховищах діє пропускна карткова система. 

У сховищах щоденно проводиться вологе прибирання, 1 день на місяць 
– санітарний, здійснюється знепилення фондів. 

Правила пожежної безпеки регулюються Інструкцією з пожежної 
безпеки, відповідно до якої відповідальність за пожежну безпеку у бібліотеці 
несе директор. Він призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих 
приміщень та сховищ. Усі співробітники бібліотеки ознайомлені з 
правилами пожежної безпеки. 

У бібліотеці існує міжбібліотечний абонемент (МБА) для 
співробітників архівних установ м. Києва. За період 2005–2007 рр. послугами 
МБА користувалися 11 установ. 

Читальний зал бібліотеки працює відповідно до затверджених 
директором Правил користування ДНАБ. Ведеться облік читачів та їх 
відвідувань. 

Співробітниками ДНАБ надаються бібліографічні довідки. Кількість 
таких довідок у 2005–2008 роках становила 1900. 

Бібліотека бере участь у підготовці тематичних виставок, що 
проводяться Держкомархівом, центральними державними архівами, музеями 
міста Києва, іншими організаціями. У читальному залі бібліотеки постійно 
діє виставка видань державних архівних установ. 

Загальна сума асигнувань за кошторисом бібліотеки збільшилася зі 
100,0 тис.грн. у 2005 році до 325,9 тис.грн. у 2008 році. 

З 1 червня 2007 року по 20 березня 2008 року у приміщенні бібліотеки 
проведено капітальний ремонт, на який витрачено 144,622 тис грн., та 
придбано нові меблі на суму 100 тис. грн. 

Разом з тим у роботі бібліотеки є певні проблеми та недоліки. 
Протягом останніх років не плануються ремонт видань, перевіряння 
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наявності та створення їх страхового фонду, проведення днів інформації, 
підготовка бібліографічних покажчиків, заходи з комплектування бібліотеки. 

До посадових інструкцій співробітників включено не всі функції, 
зазначені у Положенні про бібліотеку. Положення потребує вдосконалення, 
зокрема щодо порядку комплектування профільними виданнями. Не створено 
бібліотечної ради. 

Не проводиться періодична атестація працівників. 
Потребує заміни протипожежна сигналізація у сховищах. Терміни 

експлуатації пересувних вуглекислотних вогнегасників давно минули. 
Охоронна сигналізація відсутня. Наявні системи кондиціювання та 
вентиляції повітря непрацездатні. Не витримується у повній мірі світловий 
режим зберігання фондів. 

Сховища бібліотеки обладнано металевими стелажами, які не 
розраховані для збереження бібліотечних фондів та не дозволяють 
раціонально використовувати наявні площі. Через дефіцит вільних площ на 
стелажах частина видань розміщено на підлозі. Відсутні шафи для 
зберігання карт. Не всі газети прошиті, розміщені на стелажах стопками. 

Співробітники бібліотеки виявляють літературу, яка потребує 
реставрації, лише при підготовці її до видачі. 

Обсяги і види реставраційних робіт, що виконуються в ДЦЗД НАФ, не 
задовольняють потреб бібліотеки, не зважаючи на тенденцію до збільшення (з 
5000 арк. у 2006 році до 16000 арк. у 2007). 

Обсяги робіт з підшивки фондів бібліотеки в ДЦЗД НАФ 
зменшуються. Якщо у 2005 році їх було 1750 друк. од., то у 2007 році – лише 
16 друк. од. 

Перевірка наявності бібліотечного фонду за останні 20 років не 
проводилася. Науково-інформаційний потенціал бібліотеки знижує 
відсутність фінансування комплектування новими виданнями, спорадичність 
у надходженнях фахових видань від профільних організацій, а також не 
використовуються можливості обмінно-резервних фондів національних, 
наукових, спеціальних бібліотек. 

Не в повному обсязі виконується керівниками архівних установ наказ 
Держкомархіву від 05.06.2001 № 52 щодо надсилання до бібліотеки 
обов’язкового безкоштовного примірника всіх друкованих видань за участю і 
під грифом архівних установ. На порушення цього наказу деякі держархіви 
надсилають обов’язкові примірники тільки до Держкомархіву, і не 
надсилають їх на адресу бібліотеки. 

Видання, що надходять до ДНАБ від приватних осіб не обліковуються 
у грошовому виразі і їх вартість не відображається у бухгалтерському обліку. 

Відсутня книга сумарного обліку бібліотечного фонду. 
Читальний зал не забезпечено технічним обладнанням відповідно до 

сучасних вимог. Вкрай необхідним є підключення до мережі Інтернет для 
забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів. Електронні 
технології в діяльності бібліотеки не використовувалися, оскільки 
комп’ютерна база даних вийшла з ладу і не підлягає відновленню. На 
придбання нової бази даних кошти для бібліотеки не виділялися. 

Під час придбання меблів їх вартість помилково віднесено на рахунок 
112 “Бібліотечні фонди”. 

Через порушення протягом 2005–2008 років порядку погодження 
преміювання керівника ДНАБ, встановлення надбавок, нарахування щорічних 
відпусток, оформлення лікарняних листів працівникам бібліотеки мають місце 
надлишкові виплати коштів. У 2006 році не проводилася індексація заробітної 
плати працівників бібліотеки. В лицьовій картці зарплата вказується не за видами 
нарахувань: оклад, надбавки за складність та за вислугу років. 



 22

Колегія вирішує: 
1. Інформацію про діяльність Державної наукової архівної бібліотеки, 

м. Київ взяти до відома. 
1. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву надати 

методичну допомогу ДНАБ в організації і здійсненні заходів щодо усунення 
недоліків, виявлених під час перевірки. 

2. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стадник В. А.): 
– під час формування бюджетних запитів врахувати пріоритетність 

потреб фінансування ДНАБ для створення комп’ютерної бази даних, 
підключення до інформаційної системи ЦДАУ, комплектування новими 
виданнями; 

– забезпечити до 1 жовтня 2008 року перевірку усунення виявлених 
недоліків фінансової дисципліни. 

3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.): 
– до 25 липня 2008 року разом з керівництвом ДНАБ (Порохнюк Г. В.) 

подати фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) пропозиції для 
включення до бюджетного запиту на 2009 рік фінансування на підключення 
ДНАБ до інформаційної системи ЦДАУ; 

– систематично розміщувати на сайті Держкомархіву оперативну 
інформацію з діяльності ДНАБ. 

4. Відділу зберігання та обліку НАФ управління формування та зберігання 
НАФ Держкомархіву (Кисельова Л. А.) разом з ДНАБ (Порохнюк Г. В.) та ДЦЗД 
НАФ (Терещук Л. В.) до 1 жовтня 2008 року розробити перспективний план з 
реставрації і підшивки газетного фонду, оправлення книжкового і 
журнального фонду бібліотеки. 

3. Організаційно-аналітичному відділу (Богунова Н. К.) передбачити 
під час планування роботи державних архівних установ на 2009 рік подання 
звітного показника з кількості найменувань та примірників друкованих 
видань, переданих ДНАБ держархівами. 

2. Рекомендувати керівництву ДНАБ (Порохнюк Г. В.): 
1) до 1 серпня 2008 року розробити план заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених у ході перевірки, та подати його до Держкомархіву; 
2) вжити додаткових заходів щодо: 
– проведення перевірки наявності бібліотечного фонду та 

встановлення фактичної кількості наявних видань; 
– обліку примірників, що потребують першочергової реставрації та 

підшивки; 
– використання можливості обмінно-резервних фондів національних 

та спеціальних наукових бібліотек; 
– ведення сумарного обліку бібліотечного фонду; 
– подання пропозицій для включення до бюджетного запиту 

фінансування на комплектування фаховою періодикою, новими виданнями; 
– внесення змін до Положення про ДНАБ та до посадових інструкцій 

співробітників; 
– систематичного (щомісячного) надання на сайт Держкомархіву 

оперативної інформації з діяльності ДНАБ та нові надходження до 
бібліотеки; 

– приведення у відповідність рахунків 112 “Бібліотечні фонди” та 113 
“Малоцінні необоротні матеріальні активи”; 

– оцінювання та взяття на бухгалтерський облік видань, отриманих 
безоплатно, та подальше обліковування безоплатних надходжень згідно з 
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чинним законодавством; 
– оформлення лікарняних листів з дотримуванням інструкції, щодо 

порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність; 
– своєчасного погодження з Держкомархівом преміювання, 

встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги керівникам; 
– безумовного дотримування порядку обчислення середньої заробітної 

плати; 
– повернення надлишково виплачених коштів до держбюджету. 
3. Керівництву ДЦЗД НАФ до 1 серпня 2008 року розглянути 

перспективи реставрації і підшивки газетного фонду, обсяги оправлення 
книжкового і журнального фонду бібліотеки та надати пропозиції відділу 
зберігання та обліку НАФ управління формування та зберігання НАФ 
Держкомархіву (Кисельова Л. А.). 

4. Керівництву ДЕКС ЦДА забезпечити додержання світлового 
режиму у сховищах; у IV кварталі 2008 року провести заміну (ремонт): 
контрольно-вимірювальних приладів, внутрішніх телефонів у сховищах, 
протягом 2009 року – технічно застарілої пожежної сигналізації, системи 
кондиціювання. 

5. Керівникам державних архівних установ неухильно виконувати 
наказ Держкомархіву від 05.06.2001 № 52 “Про надсилання обов’язкових 
безоплатних примірників друкованих видань, що виходять під грифом 
архівних установ”. 

6. Організаційно-аналітичному відділу (Богунова Н. К.) забезпечити 
проведення в порядку контролю перевірки виконання рішення колегії у 
травні 2009 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
Голови Держкомархіву згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 
Голова колегії,  

Голова Державного комітету 
архівів України Удод О. А.  

Секретар колегії Галицька Т. В.  
 

 
Про участь Держкомархіву у Всеукраїнському конкурсі  

“Приязна адміністрація” 
від 18 липня 2008 р. № 156 

 
На підставі п. 3 протоколу № 2 засідання Організаційного комітету з 

проведення Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація” від 26 червня 
2008 року 

НАКАЗУЮ: 
1. Апарату Держкомархіву взяти участь у Всеукраїнському конкурсі 

“Приязна адміністрація”. 
2. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 

(Прись Т. П.) за участю інших структурних підрозділів Держкомархіву 
відповідно до п. 3.3. Порядку проведення всеукраїнського конкурсу 
“Приязна адміністрація”: 

– розробити та здійснити заходи по впровадженню ефективних форм і 
методів роботи для забезпечення доступу кожного громадянина до 
інформації щодо діяльності та покращення наданих послуг Держкомархівом; 
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– до 1 вересня 2008 року заповнити та направити Головдержслужбі 
анкету учасника Конкурсу за формою, затвердженою Протоколом № 2 від 
26.06.08 засідання Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського 
конкурсу “Приязна адміністрація”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву згідно з розподілом обов’язків. 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
Про участь державних архівних установ у підготовці 
фотодокументальної експозиції в Будинку Уряду  

до 17-ї річниці незалежності України 
від 18 липня 2008 р. № 157 

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України вiд 15 липня 

2008 року № 8886/0/2-08 щодо підготовки фотодокументальної експозиції в 
Будинку Уряду до 17-ї річниці незалежності України, 

НАКАЗУЮ: 
1. Зобов’язати ЦДАВО (Н. В. Маковська), ЦДАГО (В. С. Ло-зицький), 

ЦДІАК (О. В. Музичук), ЦДКФФА (Н. О. Топішко) до 4 серпня 2008 року 
передати до Держкомархіву переліки та електронні копії (10–15) най-
важливіших документів, які висвітлюють етапи становлення незалежної 
Української держави і можуть бути використані у фотодокументальній 
експозиції. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити координацію роботи з 
Кабінетом Міністрів України та центральними державними архівами щодо 
організації та відкриття фотодокументальної виставки в Будинку Уряду. 

3. Директору (Н. В. Маковська) та сектору виставкової роботи 
(ЦДАВО) до 19 серпня 2008 року забезпечити розміщення експозиції 
виставки в Будинку Уряду. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 15 червня 2008 р. “Про проект концепції Державної цільової 

програми “Електронний архів національної пам’яті” 
від 18 липня 2008 р. № 158 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 

архівів України від 15 червня 2008 р. “Про проект концепції Державної 
цільової програми «Електронний архів національної пам’яті”. 

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

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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РІШЕННЯ  
колегії Державного комітету архівів України 

 
Про проект концепції 

Державної цільової програми 
“Електронний архів національної пам’яті” 

 
м. Київ 

15 липня 2008 р. 
 
Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу формування 

політики національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті 
Г. В. Папакіна про проект Концепції Державної цільової програми 
“Електронний архів національної пам’яті”, колегія Державного комітету 
архівів України вирішує: 

1. В цілому схвалити проект Концепції Державної цільової програми 
“Електронний архів національної пам’яті”. 

2. Доручити робочій групі у складі начальника відділу формування 
політики національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті 
Г. В. Папакіна, начальника управління організаційно-правового та 
аналітичного забезпечення Держкомархіву Прись Т. П., начальника відділу 
інформаційних технологій Забенька Ю. І., в. о. начальника фінансово-
економічного відділу Держкомархіву Стадник В. А., директора ЦДІАК 
Музичук О. В., заступника начальника Державного архіву СБ України 
Кокіна С. А. у двотижневий термін внести до проекту Концепції зауваження 
та побажання, висловлені під час його обговорення, спільно з Українським 
інститутом національної пам’яті підготувати доопрацьований проект для 
погодження із заінтересованими міністерствами та подальшого його подання 
Кабінету Міністрів України на затвердження. 

Голова колегії,  
Голова Державного комітету 
архівів України О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 

 
Про участь державних архівів  
у відзначенні 100-річчя від дня 
народження Григорія Кочура 

від 22 липня 2008 р. № 159 
 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.02.2008 
№ 5445/1/1-08 щодо організації виконання Указу Президента України 
від 29 січня 2008 р. № 60 “Про відзначення 100-річчя від дня народження 
Григорія Кочура” та Плану заходів з відзначення 100-річчя від дня 
народження Григорія Кочура, затвердженого наказом Міністерства культури 
і туризму України від 19.03.2008 № 271/0/16-08, 
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НАКАЗУЮ: 

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

забезпечити координацію роботи по організації і проведенню 
виставки архівних документів і матеріалів до 100-річчя від дня народження 
Григорія Кочура; 

вивчити питання щодо участі в підготовці виставки Літературного 
музею Г. Кочура та представлення в її експозиції меморіальних речей з 
фондів музею. 

2. ЦДАМЛМ (Л. В. Скрипка) спільно із сектором виставкової роботи 
ЦДАВО (Н. В. Маковська) до 17 листопада 2008 року забезпечити 
розміщення виставки до 100-річчя від дня народження Григорія Кочура у 
приміщенні ЦДАМЛМ. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за заступником 
Голови Держкомархіву К. Є. Новохатським. 
 

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

Про участь державних архівних установ  
у відзначенні в Україні 

1020-річчя хрещення Київської Русі 
від 25 липня 2008 р. № 161 

 
На виконання Указу Президента України від 24 березня 2008 року № 256 

“Про відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі” та доручення 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2008 року № 16738/18/1-08, 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
передбачити у планах науково-видавничої роботи на 2009 рік участь у 

підготовці та виданні науково-популярних праць церковної тематики; 
забезпечити упродовж 2008–2009 років участь архівів у тематичних 

конференціях, круглих столах, присвячених відзначенню в Україні 1020-
річчя хрещення Київської Русі, та публікацію документів цієї тематики у 
ЗМІ; 

не пізніше 15 вересня 2008 року інформувати Управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) про 
вжиті заходи. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за заступником Голови 
Держкомархіву К. Є. Новохатським. 

 
В. о. Голови Державного комітету К. Є. Новохатський 
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Про підготовку збірника документів про археографічну діяльність 
архівних установ у темі Голодомору 1932–1933 рр. 

від 28 липня 2008 р. № 162 
 
З метою узагальнення й оприлюднення діяльності архівних установ 

України з виявлення та опублікування архівних документів про Голодомор 
1932–1933 років 

НАКАЗУЮ: 
1. Держкомархіву і державним архівним установам за участю 

Інституту історії України НАН України підготувати і видати збірник 
архівних документів про археографічну діяльність архівних установ у темі 
Голодомору 1932–1933 років. 

2. Затвердити редакційну колегію збірника у складі: 
Удод О. А.  – Голова Держкомархіву, доктор історичних наук, 

голова редколегії; 
Боряк Г. В.  – завідувач відділу спеціальних галузей історичної 

науки та електронних інформаційних ресурсів 
Інституту історії України НАН України, доктор 
історичних наук (за згодою); 

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

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

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

Прилепішвеа Ю. А. – начальник Управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву, кандидат історичних 
наук; 

Пиріг Р. Я.   – головний науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України, доктор історичних наук (за 
згодою). 

3. Редколегії збірника до 20 серпня 2008 р. розробити і затвердити 
план-проект видання, сформувати колектив упорядників, затвердити графік 
роботи. 

4. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) організувати згідно із затвердженим 
графіком виявлення в державних архівах документів для включення до 
збірника. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
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Про виконання заходів  
Державної цільової програми інформування громадськості  

з питань європейської інтеграції України  
на 2008–2011 роки 

від 30 липня 2008 р. № 164 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 
2008р. № 594 про затвердження Державної цільової програми інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008–2011 роки 
(додається) 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
у межах своєї компетенції забезпечити участь архівних установ у 

проведенні щороку в обласних центрах, мм. Києві та Севастополі Дня 
Європи та днів культури європейських країн відповідно до підписаних 
двосторонніх угод між Україною та іноземними державами; 

до 20 грудня 2008 р. надіслати Управлінню інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) звіт про 
результати виконання пунктів 1, 4 (абзаци 2, 4) Державної цільової програми 
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 
2008–2011 роки. 

2. Начальнику Управління інформації та міжнародного спів-
робітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) до 25 грудня ц.р. 
забезпечити подання Держкомтелерадіо звітної інформації про хід 
виконання державними архівами у 2008 р. заходів Державної цільової 
програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції 
України. 

3. Начальникам структурних підрозділів Держкомархіву (Т. П. Прись, 
Н. К. Богунова, С. В. Сельченкова, Ю. А. Прилепішева, Ю. І. Забенько, О. В. 
Баранова) забезпечити подання матеріалів до рубрики з питань європейської 
інтеграції на веб-порталі Держкомархіву. 

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Ю. І. За-
бенько), помічнику заступника Голови Держкомархіву (О. А. Лісняк) 
забезпечити виконання пункту 1 наказу Держкомархіву від 23 травня 2007 р. 
№ 80 “Про відкриття на веб-порталі Держкомархіву спеціальної рубрики з 
питань європейської інтеграції” у частині забезпечення її функціонування та 
регулярного оновлення. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
 
 
 
 
 



 29

З оголошення рішення колегії Держкомархіву України 
від 15.07.2008 “Про стан виконання державними архівами 

Плану заходів на 2007–2008 роки у зв’язку із 75-ми роковинами 
Голодомору 1932–1933 років в Україні” 

від 30 липня № 165 
 

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 15 липня 2008 року “Про стан виконання державними архівами 
Плану заходів на 2007–2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 
1932–1933 років в Україні” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету 
архівів України 

 
м. Київ  

15 липня 2008 р. 
Про стан виконання державними архівами  
“Плану заходів на 2007–2008 роки у зв’язку  

з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років  
в Україні” 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника Управління 
інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів 
України Ю. А. Прилепішевої про стан виконання державними архівами 
Плану заходів на 2007–2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 
1932–1933 років в Україні колегія відзначає, що ця робота здійснюється 
державними архівами відповідно до Указів Президента України, Плану 
заходів на 2007–2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–
1933 років в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21 листопада 2007 року № 1026-р та наказу Держкомархіву від 
28 грудня 2007 року № 187 "Про План заходів державних архівних установ у 
зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні". 

Від відділів РАЦС на державне зберігання до державних архівів 
надійшло 12307 метричних книг та книг реєстрації актів цивільного стану за 
1932–1933 роки.  

Державними архівами областей, територія яких була охоплена 
голодом, за книгами реєстрації смертей, кількість яких становить 3502, 
виявлено 610313 фактів смертей від голоду відповідно до переліку діагнозів 
опрацьованих за методиками УІНП.  

Станом на 3 липня 2008 року у відділах реєстрації актів цивільного 
стану Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської, Терно-
пільської, Черкаської областей залишилося 3902 книги за 1932–1933 роки.  
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Державними архівами виявлено 137622 документів, що висвітлюють 
причини, перебіг та наслідки Голодомору, серед яких 104113 виявлено 
вперше.  

За виявленими державними архівами документами складено і 
передано до управлінь внутрішньої політики облдержадміністрацій переліки 
населених пунктів, що постраждали від Голодомору, до яких увійшло 9085 
міст та селищ.  

Усіма державними архівами переліки населених пунктів, що 
постраждали від Голодомору та переліки виявлених документів про 
Голодомор 1932–1933 років в Україні передано до УІНП. 

Співробітниками державних архівів зібрано 20675 свідчень з "усної 
історії".  

Представниками державної влади, наукових та громадських 
інституцій опрацьовано в читальних залах державних архівів 44674 
документа, що розкривають причини та наслідки геноциду українського 
народу. 

Державними архівами організовано і проведено 231 виставку 
документів та фотоматеріалів, 200 радіо- та телепередач, у періодичній пресі 
розміщено 188 публікацій, що висвітлюють події, пов’язані з Голодомором.  

Держкомархівом та державними архівами опубліковано на офіційному 
веб-порталі Державного комітету 17 документальних виставок on-line, 
присвячених трагічним подіям 1932–1933 років.  

За 2007–2008 роки архівістами видано 17 збірників документів, 
4 електронних видання реєстрів фондів меморіального характеру, видання 
11-ти збірників планується у другому півріччі 2008 року. 

Державними архівами надано необхідну допомогу установам та 
організаціям у роботі над 18 документальними виданнями з цієї тематики, 
опубліковано статті та повідомлення у 12 збірниках наукових праць. 

Директори державних архівів входять до складу колегій і робочих 
(науково-редакційних) груп з підготовки обласних томів Національної книги 
пам’яті і забезпечують щомісячне інформування Українського інституту 
національної пам’яті через облдержадміністрації про стан підготовки і 
видання Національної книги пам’яті та її обласних (міського в м. Києві) 
томів згідно затвердженої форми. Відбір документів до обласних томів 
здійснюється за Методичними рекомендаціями розробленими УІНП. 

Держкомархівом опрацьовується база даних “Електронний архів 
Голодомору: зведений реєстр архівних документів”, яку розміщено на 
офіційному веб-порталі Державного комітету. До бази даних включено 
документи 18 збірників документів та баз даних за 1929–1934 роки, що 
включають 1754 документа.  

В електронному вигляді на офіційному веб-порталі Держкомархіву 
представлені матеріали до Реєстру меморіальних фондів, пов’язаних з 
голодомором, який налічує понад 7 тис. позицій. Робота з поповнення 
реєстру ведеться систематично, по її закінченні планується інтегрувати 
зазначений масив документів до “Електронного архіву Голодомору”. 

З метою забезпечення поліпшення та активізації роботи державних 
архівів з виконання Плану заходів на 2007–2008 роки у зв’язку з 75-ми 
роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні колегія вирішує: 
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1. Керівникам державних архівних установ: 
щомісяця, починаючи з 1 серпня 2008 року, надавати Держкомархіву 

та УІНП звітні матеріали про хід виконання Плану заходів з підготовки до 
вшанування 75-х роковин Голодомору; 

упродовж серпня 2008 року розглянути на колегіях питання участі 
державних архівів у заходах з відзначення 75-річчя Голодомору 1932–
1933 років в Україні; 

долучитися до роботи над новим архівно-документальним проектом 
ініційованим СБУ, що передбачає виявлення та оприлюднення архівних 
матеріалів про організаторів та винуватців Голодомору 1932–1933 років в 
Україні; 

активізувати роботу зі створення Національної та регіональних Книг 
пам’яті та забезпечити передавання відповідних розділів книг УІНП; 

до початку вересня 2008 року завершити роботу з виявлення 
документів про причини і наслідки Голодомору та складання реєстрів фондів 
меморіального характеру; встановлення фактів смертей від голоду за 
книгами 1932–1933 рр. переданими відділами РАЦС; виявлення та 
складання переліків населених пунктів, що постраждали від Голодомору;  

продовжити роботу зі збору свідчень з “усної історії” та забезпечити 
прийняття опрацьованих свідчень очевидців Голодомору на зберігання до 
архівів; 

до 10 листопада 2008 року завершити підготовку збірників архівних 
документів та інших матеріалів, що стосуються Голодомору 1932–1933 
років; 

взяти участь у підготовці та презентації виставки документів та 
друкованих видань “Геноцид українського народу: Голодомор 1932–1933 рр.”, 
що відбудеться у період з 10 по 14 листопада 2008 року в приміщенні 
ЦДАМЛМ; переліки та цифрові копії документів, а також друковані видання 
надіслати до Держкомархіву не пізніше 20 жовтня 2008 року;  

забезпечити упродовж листопада–грудня 2008 року експонування 
електронної версії виставки “Геноцид українського народу: Голодомор 1932–
1933 рр.” в регіонах; 

підготувати для оприлюднення під час презентації виставки звіти про 
роботу у темі Голодомору за 2007–2008 роки, матеріали надіслати у 
паперовому та електронному вигляді Держкомархіву до 27 жовтня 2008 
року. 

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

спільно з УІНП та УНДІАСД (Матяш І. Б.) забезпечити методичний 
супровід процесу публікування в регіонах архівних документів та інших 
матеріалів, що стосуються Голодомору; 

спільно з ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.) та 
Виставковим центром ЦДАВО (Маковська Н. В.) до 27 жовтня 2008 року 
розробити експозиційно-тематичний план виставки документів та дру-
кованих видань “Геноцид українського народу: Голодомор 1932–1933 рр.” та 
забезпечити підготовку експозиції виставки до 10 листопада 2008 року; 

спільно з відділом інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити до 20 листопада 2008 року публікацію на веб-



 32

порталі Державного комітету електронної версії виставки “Геноцид 
українського народу: Голодомор 1932–1933 рр.” та організувати її тиражу-
вання на CD для експонування в регіонах; 

забезпечити щомісячно, до 4 числа місяця, подання звітної інформації 
до УІНП про хід виконання державними архівами Плану заходів на 2007–
2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в 
Україні. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

ДОВІДКА 
про стан виконання державними архівами  

“Плану заходів на 2007–2008 роки  
у зв’язку з 75-ми роковинами  

Голодомору 1932–1933 років в Україні” 
 
На виконання указів Президента України від 4 листопада 2005 року 

№ 1544/2005 “Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в 
Україні”, від 28 листопада 2006 року № 376–V “Про голодомор 1932–1933 
років в Україні”, від 28 березня 2007 року № 250/2007 “Про заходи у зв’язку 
з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні”, від 24 
листопада 2007 року № 1144/2007 “Про оголошення в Україні 2008 року 
Роком пам’яті жертв Голодомору” та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 листопада 2007 року № 1026-р “Про затвердження Плану 
заходів на 2007–2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–
1933 років в Україні” державні архівні установи активно включилися в 
роботу з виконання визначених завдань. 

Державним комітетом розроблено та затверджено наказ від 28 грудня 
2007 року № 187 “Про План заходів державних архівних установ у зв’язку з 
75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні” і доведено до 
відома всіх архівів. 

Відповідно до Плану заходів пріоритетними завданнями державних 
архівів визначено: завершення роботи з взяття на спеціальний облік 
архівних документів, що висвітлюють причини, перебіг та наслідки 
Голодомору; складання реєстрів фондів меморіального характеру, що 
стосуються голодоморів і підготовка зведених реєстрів архівних фондів; 
поповнення і підтримання на веб-порталі Держкомархіву розділу 
“Електронний архів Голодомору 1932–1933 років” шляхом оцифровування 
дотичних документів; участь у дослідженні демографічних наслідків 
Голодомору на підставі встановлення за книгами 1932–1933 рр., прийнятими 
від відділів РАЦС, фактів смертей (їх кількості та причин); виявлення та 
складання переліків населених пунктів, що постраждали від Голодомору; 
збір свідчень з “усної історії”; участь у підготовці відомостей для Зведеного 
та регіональних томів Національної книги пам’яті жертв Голодомору; 
поширення інформації про Голодомор шляхом проведення тематичних 
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виставок документів, теле- та радіопередач, а також підготовки публікації у 
періодичній пресі та збірників документів і довідкових видань. 

Робота з виконання державними архівами розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1026-р “Про затвердження 
Плану заходів на 2007–2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 
1932–1933 років в Україні” координується і спрямовується Українським 
інститутом національної пам’яті (УІНП), яким розроблено і затверджено 
методичні рекомендації до підготовки Національної книги пам’яті 
“Голодомор 1932–1933 років”, що визначають порядок складання переліку 
населених пунктів, що постраждали або зникли, а також заново заселених у 
зв’язку з Голодомором, складання списків громадян, загиблих та 
постраждалих від Голодомору, заповнення програми-запитальника для 
записування свідчень про голод 1932–1933 років та про голод 1946–
1947 років в Україні.  

Методичні рекомендації доведено до відома державних архівів під час 
робочої наради, що відбулася у рамках розширеного засідання колегії 
Держкомархіву (26–27 лютого 2008 року, м. Київ). Дорученням Кабінету 
Міністрів України від 17 березня 2008 року № 15440/0/1–08 затверджено 
форму звіту, що подається Українському інституту національної пам’яті 
обласними (Київською міською) державними адміністраціями. 

На виконання доручень Уряду Держкомархівом розроблено та подано 
Українському інституту національної пам’яті пропозиції до Загально-
державної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932–
1933 років в Україні та увічнення пам’яті його жертв на період до 2012 року. 

Упродовж 2007–2008 років Державним комітетом опрацьовувалося 
питання щодо можливості виявлення і копіювання в російських архівах 
документів та матеріалів, пов’язаних з Голодомором. Результатом 
консультацій з Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) 
стало підписання Плану спільних заходів Державного комітету архівів 
України і Федерального архівного агентства Росії на 2008–2010 рр., яким 
передбачено підготовку бази даних за документами російських та 
українських архівів: “Трагедія радянського села кінця 20-х – початку 30-х 
років”. У роботі над базою спільно з архівістами братимуть участь 
співробітники Інституту історії РАН та Інституту історії України НАН 
України.  

Слід відмітити, що, на думку російської сторони, копіювання 
документів цієї тематики має здійснюватися у рамках Угоди про 
співробітництво між Федеральною архівною службою Росії та Головним 
архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України від 24 грудня1998 
року. З метою виконання таких робіт українська сторона має сформувати 
робочі групи з архівістів та істориків. Російські архіви готові забезпечити 
доступ дослідників до відкритих архівних документів цієї тематики, 
зазначені роботи здійснюватимуться відповідно до національного 
законодавства Російської Федерації. 

Найбільше навантаження з виконання Плану заходів припало на 
державні архіви тих областей, територія яких була охоплена Голодомором 
1932–1933 років, а саме на держархіви Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, 
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Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, Держархів 
м. Києва. 

Проте, державні архіви Волинської, Закарпатської, Івано-Франків-
ської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей, 
Держархів м. Севастополя не лишилися осторонь, і взяли активну участь у 
поширенні інформації про причини та наслідки геноциду Українського 
народу. 

У першому півріччі 2008 року питання про хід виконання Плану 
заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні 
розглянуто на колегіях державних архівів Одеської області та Держархіву 
м. Севастополя.  

Державними архівами прийнято від відділів РАЦС на державне 
зберігання 12307 метричних книг та книг реєстрації актів цивільного стану 
за 1932–1933 роки.  

Державними архівами областей, територія яких була охоплена 
голодом, за книгами реєстрації смертей, кількість яких становить 3502, 
виявлено 610313 фактів смертей від голоду відповідно до переліку діагнозів 
опрацьованих за методиками УІНП. 

Директори державних архівів областей увійшли до складу робочих 
груп з опрацювання книг реєстрації смертей, а в деяких областях – 
очолюють такі робочі групи, створені при облдержадміністраціях. Усіма 
архівами складаються реєстри фондів меморіального характеру, що мають 
документально доповнити Національну книгу пам’яті та її обласні (міський 
в м. Києві) томи. 

Станом на 3 липня 2008 року у відділах реєстрації актів цивільного 
стану Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської, Терно-
пільської, Черкаської областей залишилося 3902 книги за 1932–1933 роки.  

Із загальних списків померлих архівістами виявлено 610313 фактів 
смертей від голоду відповідно до переліку діагнозів, опрацьованих за 
методиками УІНП. Серед численних діагнозів є такі діагнози хвороб від 
голоду як “загальне виснаження”, “виснаження”, “опухання”, “дистрофія”, 
“водянка”. Найбільш поширеними діагнозами були хвороба серця, запалення 
легенів та шлунково-кишкового тракту. Найбільшу кількість таких фактів 
встановлено державними архівами Дніпропетровської (65101), Донецької 
(105404), Київської (40140), Кіровоградської (40132), Луганської (68742), 
Сумської (55793) областей. Списки померлих від голодомору представлено 
на сайтах Миколаївської та Одеської облдержадміністрацій.  

З метою підвищення рівня наукового опрацювання документів і 
введення їх до наукового обігу заступником директора Державного архіву 
Вінницької області підготовлено “Методичні рекомендації щодо складання 
та порядку оформлення списків громадян загиблих, постраждалих від 
Голодомору 1932–1933 рр., а також документів усної історії про українську 
трагедію 30-х років ХХ століття”. 

Робота з виявлення смертей від голоду не здійснювалася Держархівом 
Харківської області, продовжується в державних архівах Київської, 
Одеської, Полтавської областей, повністю завершена державними архівами 
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Вінницької, Житомирської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської 
областей, держархівами мм. Києва та Севастополя.  

Державними архівами виявлено 137622 документів, що висвітлюють 
причини, перебіг та наслідки Голодомору, серед яких 104113 виявлено 
вперше. Найбільшу кількість документів, що містять інформацію про 
причини та наслідки геноциду українського народу виявлено в ЦДАГО 
(1458), державних архівах Вінницької (29261, з них 28100 вперше), Київської 
(40300, з них 40140 вперше), Кіровоградської (15182, з них 1510 вперше), 
Одеської (32036, з них 7156 вперше), Херсонської (6818, з них 6771 вперше), 
Черкаської (2042, з них 1522 вперше), Чернігівської (2427, з них 431 вперше) 
областей. 

ЦДАВО проведено упорядкування документів Надзвичайної Конгре-
сової комісії США з дослідження голодомору в Україні. Сьогодні архівом 
складається опис справ та підготовлено справи для передавання до оправи. 

Робота з виявлення документів з інформацією про Голодомор, його 
причини і наслідки проводилася у регіонах, територія яких не постраждала 
від голоду. Слід відмітити роботу в цьому напрямку державних архівів 
Волинської (92), Закарпатської (15), Івано-Франківської (27), Рівненської (5), 
Чернівецької (52) областей.  

За виявленими державними архівами документами складено і 
передано до управлінь внутрішньої політики облдержадміністрацій переліки 
населених пунктів, що постраждали від Голодомору, до яких увійшло 9085 
міст та селищ, робота продовжується державними архівами Донецької та 
Сумської областей. Найбільша кількість таких населених пунктів міститься 
у переліках, підготов–лених державними архівами Вінницької (396), 
Дніпропетровської (834), Запорізької (882), Кіровоградської (349), 
Миколаївської (347), Одеської (369), Полтавської (1990), Сумської (610), 
Хмельницької (835), Черкась- кої (845),Чернігівської (897) областей. 

Усіма державними архівами переліки населених пунктів, що 
постраждали від Голодомору, та переліки виявлених документів про 
Голодомор 1932–1933 років в Україні передано до УІНП. 

Співробітниками державних архівів зібрано 20675 свідчень з “усної 
історії”. Найбільший цей показник у державних архівах Дніпро-
петровської (9100), Житомирської (840), Миколаївської (3700), Одеської 
(3005), Харківської (537), Хмельницької (1380), Чернігівської (1038) 
областей. 

Свідчення з “усної історії” зібрано також державними архівами 
Волинської (32), Івано-Франківської (2), Львівської (27), Тернопільської (14) 
областей. 

Не проводилася робота в цьому напрямку центральними державними 
архівами, держархівами Запорізької, Луганської, Полтавської, Херсонської 
областей. 

Свідчення очевидців Голодомору зібрані іншими установами та 
організаціями надходять до робочих груп редакційних колегій обласних 
томів Книги національної пам’яті і після опрацювання передаються на 
зберігання до державних архівів областей для створення окремої колекції. 
Так, наприклад, Державним архівом Чернігівської області прийнято 20000 
зібраних в 15 районах області свідчень, з яких 12849 вже опрацьовано. 
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Представниками державної влади, наукових та громадських 
інституцій опрацьовано в читальних залах державних архівів 44674 
документа, що розкривають причини та наслідки геноциду українського 
народу. 

Державними архівами організовано і проведено 231 виставку 
документів та фотоматеріалів, 200 радіо- та телепередач, у періодичній пресі 
розміщено 188 публікацій, що висвітлюють події, пов’язані з Голодомором. 
Найкраще ця робота організована державними архівами Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, 
Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей. 

Державними архівами Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської 
областей було організовано тиражування в електронному вигляді виставок за 
документами архівів і їх експонуваня в райдержадміністраціях та міських 
радах. 

Позитивну оцінку широкої громадськості, а також іноземних 
дослідників новітньої української історії дістала виставка, підготовлена за 
документами ГДА СБУ “Розсекречена пам’ять”. 

Активно проводилася робота з поширення об’єктивної інформації про 
ці трагічні події, увічнення пам’яті їх жертв архівними установами низової 
ланки Дніпропетровської, Житомирської, Сумської, Черкаської, Черні-
гівської областей. 

На офіційному веб-порталі Держкомархіву опубліковано 17 докумен–
тальних виставок on-line, присвячених трагічним подіям 1932–1933 років: 
Галузевий державний архів СБ України: Експозиція виставки архівних 
документів “Розсекречена пам'ять”; Державний архів Донецької області: 
Донбасс: голод 1932–1933 гг.; Державний архів Запорізької області: 
Голодомор 1932–1933 рр. на Запоріжжі. Мовою документів; Державний 
архів Кіровоградської області: Злочин. Забуттю не підлягає; Архівні 
документи про голодомор 1932–1933 років на Кіровоградщині; Спогади 
очевидців голодомору 1932–1933 років; Державний архів Луганської області: 
Трагічні сторінки 1932–1933 рр.; Державний архів Львівської області: 
Виставка на вшанування пам'яті жертв голодомору за матеріалами ДАЛО в 
НУЛП; Державний архів Миколаївської області: Голодомор 1932–1933 рр. на 
Миколаївщині; Державий архів Полтавської області: Історичні матеріали 
“Голодомор 1932–1933 рр. на Полтавщині”; Державний архів Сумської 
області: Виставка архівних документів до 74-ї річниці Голодомору 1932–
1933 років в Україні (з фондів ДАСО); Державний архів Харківської області: 
Голодомор 1932–1933 рр. Харківська область; Державний архів Херсонської 
області: Над пам'яттю не владний час; Державний архів Черкаської області: 
Голодомор 1932–1933 років: Документи з архіву; Державний архів 
Чернігівської області: Голодомор 1932 – 1933 рр. на Чернігівщині мовою 
документів; Буковинська преса про Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: За 
фондами Науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Чернівецької 
області; Контекст трагедії (1929–1933): З фондів Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України): 
фотодокументи та кінодокументи. 
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За 2007–2008 роки архівістами видано 17 збірників документів, 
4 електронних видання реєстрів фондів меморіального характеру, видання 
11-ти збірників планується упродовж третього – початку четвертого 
кварталу поточного року.  

ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА надано допомогу у виявленні документів 
до збірника “Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали”, 
підготовлену головним науковим співробітником Інституту історії України 
НАНУ, д. і. н., професором Р. Я. Пирогом. У передмові до видання подано 
ґрунтовний джерелознавчий огляд документів з історії голоду у фондах 
архівосховищ України. 

Цікавими і змістовними є видання, підготовлені за документами 
державних архівів Вінницької (1), Дніпропетровської (1), Донецької (2), 
Запорізької (1), Луганської (1), Одеської (2), Сумської (4), Тернопільської (1), 
Харківської (1), Черкаської (1) областей. 

На високу оцінку заслуговує видання ГДА СБУ "Розсекречена 
пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД". 

Державними архівами надано необхідну допомогу установам та 
організаціям у роботі над 18 документальними виданнями з цієї тематики, 
опубліковано статті та повідомлення у 12 збірниках наукових праць. 

Не планувалася робота з підготовки збірників документів або 
довідкових видань цієї тематики ЦДАВО, держархівами Житомирської, 
Київської, Кіровоградської, Хмельницької областей. 

Директори державних архівів входять до складу колегій і робочих 
(науково-редакційних) груп з підготовки обласних томів Національної книги 
пам’яті і забезпечують щомісячне інформування УІНП через посередництво 
облдержадміністрацій про стан підготовки до видання Національної книги 
пам’яті та її обласних (міського в м. Києві) томів згідно затвердженої форми. 
Відбір документів до обласних томів здійснюється за Методичними 
рекомендаціями, розробленими УІНП. 

На сьогодні завершено підготовку обласних томів Книги пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 років і електронний варіант відповідних 
розділів передано через посередництво управлінь внутрішньої політики 
облдержадміністрацій до УІНП державними архівами Дніпропетровської, 
Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Чернігівської 
областей, Держархівом м. Києва, триває робота в державних архівах 
Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, 
Херсонської областей.  

На веб-сайті Держархіву Миколаївської області у рубриці “До 75-х 
роковин Голодомору в Україні” розміщено розділ “Редакційна колегія 
обласної Книги вшанування пам’яті жертв Голодоморів ХХ ст.”, який 
висвітлює хід підготовки обласного тому Національної книги пам’яті. 

Що стосується участі центральних державних архівів у підготовці 
зведеного тому Національної книги пам’яті, то ЦДАГО і ЦДАМЛМ не 
беруть участь у цій роботі. Активно співпрацює з УІНП у цьому напрямку 
ЦДКФФА, яким оцифровано 560 документів, з яких 150 відібрано для 
зведеного тому Національної книги пам’яті. Відповідно до запиту УІНП 
ЦДАВО організовано копіювання та передавання відібраних для зведеного 
тому документів. ЦДІАЛ опрацьовано та надано для публікації у 
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регіональному томі Національної книги пам’яті 23 документи та 6 
ілюстрацій. 

Держкомархівом опрацьовується база даних “Електронний архів 
Голодомору: зведений реєстр архівних документів”, яку розміщено на 
офіційному веб-порталі Державного комітету. Зазначена робота перебуває у 
стадії завершення, державними архівами лишилося неопрацьованими 
близько 20–30% справ, в яких можуть містится відомості про події, пов’язані 
з Голодомором. Повний реєстр планується опублікувати на веб-порталі 
Держкомархіву до кінця четвертого кварталу 2008 року. 

Сьогодні до бази даних включено документи 18 збірників документів 
та баз даних за 1929–1934 роки, що включають 1754 документа.  

В електронному вигляді на офіційному веб-порталі Держкомархіву 
представлені матеріали до Реєстру меморіальних фондів, пов’язаних з 
Голодомором з фондів ЦДАВО, держархівів Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, 
Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, який налічує понад 7 тис. 
позицій. Робота з поповнення реєстру ведеться систематично, по її 
закінченні планується інтегрувати зазначений масив документів до 
“Електронного архіву Голодомору”. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що основні 
планові показники з підготовки до відзначення 75-річчя Голодомору 1932–
1933 років в Україні державними архівами виконуються.  

Проте, слід зазначити, що державними архівами недостатньо уваги 
приділяється забезпеченню широкого висвітлення в державних друкованих 
та електронних засобах масової інформації питання їхньої участі у цих 
заходах. Про хід виконання планованих заходів державні архіви звітуються 
перед облдержадміністраціями та УІНП, і зовсім не інформують про стан 
справ Державний комітет. Виконання Плану заходів у зв’язку з 75-річчям 
Голодомору 1932–1933 років розглядалося на засіданнях колегій лише двох 
архівів. Поза увагою Держкомархіву лишилися питання підготовки 
державними архівами збірників документів та довідкових видань. Планом 
організаційної роботи Держкомархіву на четвертий квартал 2008 року 
необхідно передбачити проведення у період з 10 по 14 листопада 2008 року у 
приміщенні ЦДАМЛМ виставки документів “Геноцид українського народу: 
Голодомор 1932–1933 рр.” за участі центральних державних архівів та 
державних архівів областей, мм. Києва та Севастополя. 
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Про утворення міжвідомчої робочої групи  
для роботи з історичними документами,  

пов’язаними із гетьманським періодом в історії України  
в архівосховищах іноземних держав 

від 7 серпня 2008 р. № 167 
 

На виконання пунктів 2, 3 статті 1 Указу Президента України “Про 
відзначення 300-річчя подій, пов’язаних із воєнно-політичним виступом 
гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу” та 
доручення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2008 року  
№ 43870/125/1-07, 

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити міжвідомчу робочу групу для роботи з історичними 

документами, пов’язаними із гетьманським періодом в історії України в 
архівосховищах іноземних держав у складі: 

Музичук О. В.  директор ЦДІАК України (керівник групи) 
Демченко Л. Я.  заступник директора ЦДІАК України 
Вовк О. Б.   начальник відділу давніх актів ЦДІАК України 
Савчук Ю. К. Голова Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через 
державний кордон України, к. і. н. (за 
згодою) 

Горобець В. М. старший науковий співробітник Інституту 
історії України НАН України, д. і. н. (за 
згодою) 

Чухліб Т. В. науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України, к. і. н. (за згодою) 

 
2. Директору ЦДІАК України (Музичук О. В.) забезпечити: 
– проведення у вересні 2008 року робочої наради міжвідомчої робочої 
групи з метою координації діяльності її членів та вироблення плану 
роботи в іноземних архівосховищах на 2008–2009 роки; 
– постійне, щомісяця, до 28 числа, інформування Держкомархіву про 
проведену роботу. 
3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

(Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи міжвідомчої робочої 
групи з МЗС України та іноземними архівними службами. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод  
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На додаток до наказу Держкомархіву  
від 25.04.2006 р. № 62 

від 11 серпня 2008 р. № 169 
 
З метою активізації виконання завдань, визначених наказом 

Держкомархіву від 25 квітня 2006 року № 62, 
НАКАЗУЮ: 
1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держ-

комархіву (Ю. А. Прилепішева), УНДІАСД (І. Б. Матяш): 
забезпечити видання попередньої інформації про метричні книги по 

мірі її надходження від архівів у вигляді робочих зошитів, першого випуску 
до кінця 2008 року, другого – у 2010 році; 

до кінця 2011 року розробити та затвердити План підготовки 
багатотомного видання “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються 
у державних архівах України”, передбачивши у ньому окремі томи з 
інформацією про метричні книги, що знаходяться у фондах ЦДІАК та 
ЦДІАЛ. 

2. ЦДІАК (О. В. Музичук) до кінця 2011 року завершити роботу над 
базою даних про метричні книги, що знаходяться у фондах ЦДІАК та 
ЦДІАЛ. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
Про склад колегії Центрального державного  

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного 
від 18 серпня 2008 р. № 171 

 
Відповідно до пункту 10 Положення про Центральний державний 

кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, затвердженого наказом 
Державного комітету архівів України 25.04.2002 № 31, пункту 6 Примірного 
положення про колегію держархіву, затвердженого наказом Держкомархіву 
України від 12.12.2005 № 150 та у зв‘язку з кадровими змінами, 

НАКАЗУЮ : 
1. Затвердити склад колегії Центрального державного кінофото-

фоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України) у кількості 
16 осіб: 

Топішко  
Ніна Олександрівна 

– директор архіву, голова колегії; 

Данилюк 
Ірина Петрівна 

– завідувач сектора організаційно-кадрової 
роботи архіву, секретар колегії. 

   Члени колегії:  
Новохатський 
Костянтин Євгенович 

– заступник Голови Держкомархіву; 
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Божук 
Галина Іванівна 

– заступник директора архіву;  

Лисенко  
Ольга Степанівна 

– заступник директора архіву; 

Власова  
Валентина Миколаївна 

– начальник фінансово-економічного 
відділу архіву; 

Голенко  
Лариса Анатоліївна 

– начальник відділу інформаційних 
технологій архіву; 

Ємельянова  
Тетяна Олександрівна 

– завідувач сектора публікації документів 
архіву; 

Казімірова 
Ірина Олександрівна 

– завідувач сектора зберігання та обліку 
відеодокументів архіву; 

Камінщук  
Тетяна Павлівна 

– завідувач сектора зберігання та обліку 
фонодокументів архіву; 

Корбутяк  
Наталія Василівна 

– завідувач сектора зберігання та обліку 
кінодокументів архіву; 

Невмержицька 
Ніна Петрівна 

– начальник відділу забезпечення 
збереженості документів архіву; 

Панченко 
Наталія Григорівна 

– завідувач сектора зберігання та обліку 
фотодокументів архіву;  

Селіфонов  
Олексій Іванович 

– начальник відділу довідкового апарату 
архіву; 

Славинська  
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу використання 
інформації документів архіву;  

Шелест  
Антоніна Миколаївна 

– начальник відділу формування НАФ та 
діловодства архіву.  

2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Держкомархіву України від 
10.05.2006 № 72 “Про склад колегії Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г. С. Пшеничного”. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови комітету Новохатського К. Є. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 19 серпня 2008 р. “Про стан організаційної роботи  

у Державному архіві Тернопільської області” 
від 27 серпня 2008 р. № 175 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 

архівів України від 19 серпня 2008 р. “Про стан організаційної роботи у 
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Державному архіві Тернопільської області”. 
2. Контроль за виконаням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
РІШЕННЯ 

Колегії державного комітету 
архівів України 

 
м. Київ  

19 серпня 2008 р. 
 

Про стан організаційної роботи 
у Державному архіві Тернопільської області 

 
Заслухавши і обговоривши доповідь заступника начальника управління, 

начальника організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву Богунової Н. К. 
та співдоповідь директора держархіву Тернопільської області 
Хаварівського Б. В., колегія констатує, що керівництвом Держархіву 
приділяється певна увага організації роботи щодо забезпечення 
функціонування архіву та виконання основних показників розвитку архівної 
справи в області. 

Тернопільська область має розвинену мережу архівних установ, до 
якої входять 27 архівних установ: держархів Тернопільської області, 17 
архівних відділів районних державних адміністрацій, відділ архівної справи 
і діловодства Тернопільської міської ради, 8 трудових архівів. 

В архіві впроваджено основні нормативні документи, які 
регламентують діяльність архіву та його працівників. 

Розроблено та затверджено розпорядженням голови 
облдержадміністрації Положення про держархів області. На основі 
положення про архів, його структури розроблено положення про відділи. 
Положення про структурні підрозділи, які відповідають головним завданням 
і функціям архіву, затверджено наказами директора архіву. Розподіл 
функціональних обов’язків між структурними підрозділами в архіві 
здійснено раціонально. 

Структуру держархіву, яка складається з п’яти відділів, розроблено з 
урахуванням завдань і функцій архіву та затверджено наказом директора. 
Штатний розпис затверджено головою облдержадміністрації. 

На кожного працівника архіву розроблено посадові інструкції, які 
охоплюють функції і напрямки діяльності відповідного підрозділу, 
відповідають вимогам типових кваліфікаційних характеристик посад 
державних службовців. Усі посадові інструкції затверджено директором 
архіву. 

Посадову інструкцію директора архіву погоджено заступником 
голови, керівником апарату облдержадміністрації. 

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступником. 
Затверджено наказом директора архіву Регламент, що визначає 

порядок затвердження планів та звітів роботи держархіву, порядок 
надходження і попереднього розгляду документів, порядок підготовки 
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матеріалів на розгляд колегії, ЕПК, науково-методичної ради, порядок і 
терміни виконання документів, організацію контролю за виконанням 
документів і зняття документів з контролю. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
держархіву області схвалено на загальних зборах колективу та затверджено 
наказом директора. 

Основну діяльність архіву організовано відповідно до річного плану. 
Розроблення і затвердження планових документів здійснюється згідно із 
збірником форм планово-звітної документації. Плани-звіти роботи 
структурних підрозділів, працівників затверджуються директором. Плани 
роботи архіву з основних напрямів діяльності на квартал затверджуються 
заступником голови облдержадміністрації і надаються для включення до 
планів роботи облдержадміністрації. 

Підготовлено та введено в дію положення про дорадчі органи 
(колегію, ЕПК, Науково-методичну раду). 

Положення про колегію держархіву приведено у відповідність із 
Примірним положенням про колегію державного архіву, затвердженим 
наказом Держкомархіву від 12.12.2005 р. № 150, і затверджено наказом 
директора від 31.01.2006 р. № 19. Склад колегії затверджено розпорядженням 
голови облдержадміністрації. До складу колегії входять провідні фахівці 
архіву. Робота колегії здійснюється згідно із річним планом, затвердженим 
директором архіву. Починаючи з 2008 року рішення колегії проводяться в 
життя наказами директора. 

Науково-методичну роботу в держархіві області забезпечує науково-
методична рада, створена на підставі наказу директора архіву від 28.05.2002 
р. № 40. До складу ради входять провідні спеціалісти архіву. 

Наслідком завершення роботи Держархіву у 2006 році над каталогом 
виставки до 61-ої річниці Перемоги над нацистською Німеччиною стало 
отримання ним у 2007 році другої премії на конкурсі науково-методичних і 
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, 
археографії. 

На засідання експертно-перевірної комісії, крім описів справ, актів 
про вилучення до знищення справ (документів), номенклатур справ, 
положень про ЕК установ та архівні підрозділи, інструкцій з діловодства, 
виносяться питання про результати перевірок архівних відділів 
райдержадміністрацій, відділу архівної справи і діловодства Тернопільської 
міської ради, установ, організацій та підприємств – джерел формування 
НАФ, заслуховуються звіти начальників архівних відділів про стан архівної 
справи та діловодства. 

Усі архівні відділи райдержадміністрацій Тернопільської області є 
юридичними особами. Вони розробили свої положення з урахуванням змін, 
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08. 2007 р. №1055 та 
затвердили їх розпорядженнями голів райдержадміністрацій. Не внесено 
зміни лише до Положення відділу архівної справи і діловодства 
Тернопільської міської ради (який теж є юридичної особою). 

З метою організації контролю за діяльністю архівних відділів та 
надання їм організаціно-методичної допомоги протягом 2006 – 2008 років 
здійснено 13 комплексних, 1 контрольну, 4 тематичні перевірки. Результати 
перевірок оформляються довідками, які надсилаються до райдержадміні-
страцій для реагування. Починаючи з 2008 року підсумки перевірок 
виносяться на розгляд колегій райдержадміністрацій і держархіву області. 
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Запроваджено заслуховування піврічних звітів архівних відділів щодо 
виконання планів розвитку архівної справи на засіданнях колегії держархіву. 
Рішення колегії, довідки, направляються для реагування головам 
райдержадміністрацій. 

Призначення на посади начальників архівних відділів райдержадміні-
страцій та відділу архівної справи і діловодства Тернопільської міської ради, 
кадровий резерв на ці посади погоджується з керівництвом держархіву, 
призначені керівники проходять стажування на базі архіву. 

Держархів активно співпрацює з органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади у питаннях створення та організації діяльності 
трудових архівів. Працівникам трудових архівів постійно надається консуль-
таційна та методична допомога, в т.ч. з виїздом на місця, проводяться 
перевірки їх роботи. 

За 2006-2008 роки проведено 4 перевірки роботи трудових архівів, які 
сприяли прийняттю відповідних рішень органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування, що позитивно вплинуло на забезпечення збереженості 
документів ліквідованих установ, підприємств і організацій, створення і 
поліпшення діяльності трудових архівів. 

Станом на 1 серпня 2008 р. створено 8 трудових архівів (з них у 
Кременецькому та Чортківському районах – у 2008 році). 

Заслуговує на увагу досвід роботи держархіву з питань популяризації 
архівної справи, взаємодії з громадськістю. Тривалий час держархів 
співпрацює з вузами міста: Тернопільським національним педагогічним 
університетом ім. В. Гнатюка, університетом “Україна”, Тернопільською 
академією народного господарства, Тернопільською медичною академією 
ім.В.Горбачевського, а також з обласними організаціями “Меморіалом” 
ім.В.Стуса, братством вояків УПА Подільського краю “Лисеня”, спілками 
письменників та художників України, політв’язнів та репресованих. 

Ведуться спільні дослідження з питань історії Західно-Української 
Народної Республіки із Львівським державним університетом внутрішніх 
справ. Тісна співпраця відбувається з представниками релігійних організацій. 

Підтримуються тісні контакти зі ЗМІ області та міста, найважливіші 
події з життя архіву, матеріали виставок розміщуються на сайті 
облдержадміністрації та Держкомархіву України. Статті про виставки, 
діяльність архіву публікуються в інформаційному віснику держархіву, 
місцевих газетах. На документах архіву готується велика кількість теле-, 
радіопередач. Його працівники беруть участь у прес-конференціях, 
презентаціях, круглих столах, які проводяться у приміщенні архіву за участі 
відомих людей країни. 

Здійснюється комплекс заходів щодо подальшого вдосконалення 
роботи з кадрами. Держархів активно співпрацює з навчальними закладами, 
займається підготовкою кадрів. Завдяки цьому, 9 випускників 
Тернопільського національного педагогічного університету стали 
співробітниками архіву. 

Для студентів вузів щорічно проводяться екскурсії по виставках архіву 
(55 за останні три роки). Студенти історичного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету та Юридичного інституту 
Тернопільської академії народного господарства проходять практику на базі 
архіву, готують дипломні роботи, використовуючи його документи. 

Водночас колегія зазначає, що в організаційній роботі Держархіву 
Тернопільської області існують недоліки та невирішені проблеми. 
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Нормативна база організації діяльності архіву потребує доопрацювання. 
Неефективно діє система контролю за організацією роботи колегії та 

за виконанням її рішень. 
Структуру архіву не погоджено облдержадміністрацією. 
Розподіл обов’язків між директором і його заступником не є повним. 
Потребує активізації науково-методична робота. У 2008 році вона не 

планувалася взагалі. 
Положення та назва відділу архівної справи і діловодства 

Тернопільської міської ради не приведено у відповідність до нормативних 
актів. 

У 2008 році не укладено Колективний договір між адміністрацією та 
профспілковим комітетом Держархіву Тернопільської області. 

Створено лише 8 трудових архівів, що складає 47% від необхідної 
кількості. 

Аналізуючи стан виконання Програми розвитку архівної справи у 
Тернопільській області на 2007–2010 роки, слід зазначити, що існує 
негативна тенденція щодо зменшення коштів, закладених до бюджету. У 
порівнянні з 2007 роком їх кількість зменшилася у 6,5 разів (з 97% до 15,2% 
від потреби). 

Колегія вирішує: 
1. Узяти до відома довідку про результати ознайомлення із станом 

організаційної роботи Держархіву Тернопільської області, опублікувати її у 
“Віснику Держкомархіву”. 

2. Директору Держархіву Тернопільської області (Хаварівський Б. В.): 
– обговорити на черговому засіданні колегії архіву це рішення; 
– до 01.09.2008 р.: 
– внести зміни до Регламенту, Плану-звіту організаційної роботи 

Державного архіву Тернопільської області, Концепції інформатизації 
архівної справи у Тернопільській області на 2007–2010 роки; 

 – погодити з облдержадміністрацією структуру архіву; 
 – здійснити перерозподіл обов’язків між керівництвом архіву 

відповідно до Положення про держархів, внести зміни і доповнення у 
положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників 
архіву; 

– укласти Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 
комітетом Держархіву Тернопільської області, передбачивши ньому 
механізм доплат за шкідливі умови роботи; 

– до кінця 2008 року створити сайт держархіву; 
– забезпечити приведення Положення та назви відділу архівної справи 

і діловодства Тернопільської міської ради у відповідність до норма-тивних 
актів; 

продовжити роботу, спрямовану на: 
 – реалізацію Програми розвитку архівної справи у Тернопільській 

області на 2007–2010 роки; 
 – активізацію науково-дослідної роботи; 
– створення трудових архівів зі статусом юридичної особи. 

 
Голова колегії 

Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 
Секретар колегії Т. В. Галицька 
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ДОВІДКА 

про стан організаційної роботи  
у Держархіві Тернопільської області 

м. Тернопіль  
30 липня 2008 р. 

Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на ІІІ 
квартал 2008 року з 27 по 31 червня 2008 року було проведено перевірку 
стану організаційної роботи у держархіві Тернопільської області за період 
2006–2008 років. Перевірено також роботу архівних відділів Збаразької 
Теребовлянської, Кременецької райдержадміністрацій, відділу архівної 
справи і діловодства Тернопільської міської ради, трудового архіву 
м.Тернополя. 

Тернопільська область має розвинену мережу архівних установ, до 
якої входять 27 архівних установ: держархів Тернопільської області, 17 
архівних відділів районних державних адміністрацій, відділ архівної справи 
і діловодства Тернопільської міської ради, 8 трудових архівів. 

У держархіві розроблено та впроваджено основні нормативні 
документи з організації роботи архіву. 

Положення про держархів розроблено на підставі Типового 
положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2002 р. 
№ 1641 зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.08.2007 р. №1055 “Про внесення змін до типових положень про 
місцеві державні архівні установи”, та затверджено розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 07.12.2007 р. №794. 

Регламент, затверджений наказом директора архіву області від 
08.02.2008 р. № 24, визначає порядок затвердження планів та звітів роботи 
держархіву, порядок надходження і попереднього розгляду документів, 
порядок підготовки матеріалів на розгляд колегії, ЕПК, науково-методичної 
ради, порядок і терміни виконання документів, організацію контролю за 
виконанням документів і зняття документів з контролю. Водночас у 
Регламенті не прописано, зокрема, порядок роботи із заявами і зверненнями 
громадян, порядок тиражування документів. 

Структура архіву, яка складається з п’яти відділів, розроблена з 
урахуванням завдань і функцій архіву та затверджена наказом директора архіву 
09.06.2008 р. №71, але не погоджена облдержадміністрацією. 

Штатний розпис на 35 осіб затверджено головою облдерж-
адміністрації 7 квітня 2008 р. 

На основі положення про архів, його структури розроблено положення 
про відділи (організації і координації архівної справи, формування НАФ та 
діловодства, інформації та використання документів, зберігання, обліку та 
довідкового апарату, фінансово-господарський). Положення про структурні 
підрозділи затверджено відповідними наказами директора архіву (з березня 
по червень 2008 року). Вони відповідають головним завданням і функціям 
архіву. Розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами 
в архіві здійснено раціонально. 
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Посадові інструкції розроблено на кожного працівника архіву, вони 
загалом охоплюють функції і напрямки діяльності відповідного підрозділу. 
Посадові інструкції державних службовців архіву відповідають вимогам 
типових кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Усі 
посадові інструкції затверджено директором архіву у 2008 році. 

Посадову інструкцію директора архіву погоджено заступником 
голови, керівником апарату облдержадміністрації 17.01.2006 р. 

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступником 
(наказ директора архіву від 12.02.2008 р. № 25). Не включено до посадових 
обов’язків, зокрема, питання з надання платних послуг, зв’язків зі ЗМІ, 
організації роботи науково-методичної ради, ЕПК, методичної допомоги 
трудовим архівам, автоматизації інформатизаційних процесів, випуску 
довідково-інформаційних видань, здійснення грошової оцінки документів 
НАФ. 

Основну діяльність держархіву організовано відповідно до річного 
плану. Розроблення і затвердження планових документів здійснюється згідно 
із збірником форм планово-звітної документації. Крім того, складено план-
звіт організаційної роботи держархіву, але він потребує доопрацювання у 
частині звітності виконання завдань. 

Щомісячні плани роботи архіву з основних напрямів діяльності 
затверджуються заступником голови облдержадміністрації та надаються 
обласній державній адміністрації для включення до планів роботи 
облдержадміністрації. 

Підготовлено та введено в дію положення про дорадчі органи 
(колегію, ЕПК, Науково-методичну раду). 

Положення про колегію держархіву приведено у відповідність із 
Примірним положенням про колегію державного архіву, затвердженим 
наказом Держкомархіву від 12.12.2005 р. № 150, і затверджено наказом 
директора архіву від 31.01.2006 р. № 19. Склад колегії затверджено 
розпорядженням голови облдержадміністрації 31.01.2007 р. № 32. До складу 
колегії входять провідні фахівці архіву. Доцільно включити до складу колегії 
науковців, представників громадських організацій. 

Робота колегії здійснюється згідно з річним планом, затвердженим 
директором архіву. Згідно з Положенням про колегію держархіву, засідання 
мають проводитися не рідше одного разу на місяць. Однак, у 2006 році було 
проведено усього 5 засідань, у 2007 – 4, станом на червень 2008 року – 3. Усі 
засідання оформлено протоколами. Існує позитивна динаміка підготовки та 
організації роботи колегії. Починаючи з 2008 року рішення колегії 
проводяться в життя наказами директора, мають конкретні завдання та 
конкретних виконавців. Але, контроль за виконанням її рішень необхідно 
систематизувати. 

На засіданнях колегії розглядаються питання про підсумки діяльності 
архіву, архівних відділів райдержадміністрацій, міської ради, стан виконання 
антикорупційного законодавства, виконання звернень громадян. 

Науково-методичну роботу в держархіві області забезпечує науково-
методична рада, яка створена на підставі наказу директора архіву від 28.05.2002 
р. № 40. До складу ради, затвердженому наказом від 08.02.2006 р. № 22, 
входять провідні спеціалісти архіву. Робота ради планується на рік (план 
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затверджено наказом від 26.01.2008 р. №16). У 2006 році було проведено 14 
засідань, у 2007 – 13, у 2008 році проведено 6 засідань. Усі засідання 
оформлено протоколами. 

У 2006 році держархівом області розроблено Робочу інструкцію з 
проведення перевіряння наявності документів в архіві, у 2007 – Примірну 
номенклатуру справ архівного відділу райдержадміністрації, Тернопільської 
міської ради. На 2008 рік науково-дослідна та методична робота не 
планувалася. 

У зв’язку з цим правильною видається постановка питання про 
організацію більш плідної науково-дослідної роботи. 

У 2007 році архівом було отримано другу премію на конкурсі науково-
методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документо-
знавства, археографії за 2006 рік за підготовку каталогу виставки до 61-ої 
річниці Перемоги над нацистською Німеччиною “І час не лікує пам’ять” 
(наказ Держкомархіву від 25.06.2007 р. № 100). У конкурсі на здобуття 
премії імені Василя Веретеннікова архів участі не брав. 

Положення про експертно-перевірну комісію держархіву приведено у 
відповідність із Типовим положенням про експертно-перевірну комісію 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву 
області, міста Києва і Севастополя, затвердженим наказом Держкомархіву 
від 17.12.2007 р. № 184, затверджено наказом директора держархіву області 
від 17.02.2008 р. № 26 і зареєстровано у Головному управлінні юстиції у 
Тернопільській області 07.03.2008 р. за № 6/608. Склад ЕПК поновлено 
наказом директора держархіву від 17.03.2008 р. № 32. 

Робота ЕПК здійснюється згідно з річним планом, затвердженим 
директором архіву. Засідання комісії проводяться двічі на місяць. 

На розгляд комісії, крім описів справ, актів про вилучення до 
знищення справ (документів), номенклатур справ, положень про ЕК установ 
та архівні підрозділи, інструкцій з діловодства, виносяться питання про 
результати перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та 
Тернопільської міськради, установ, організацій та підприємств – джерел 
формування НАФ. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку архівної справи в області 
визнано інформатизацію архівної галузі у рамках Державної програми 
розвитку архівної справи на 2006–2010 роки. Найважливішими проблемами 
тут є створення матеріально-технічної бази, забезпечення архівних установ 
програмними засобами, створення інформаційної системи архівних установ 
області, кадрове забезпечення. Перші кроки вже здійснено: підготовлено 
Концепцію інформатизації архівної галузі у Тернопільській області, але в ній 
відсутні фінансово-економічні обрахунки. Держархів обладнано 
відповідними технічними засобами, створено локальну комп’ютерну 
мережу. На сьогодні держархів не має свого сайту, оперативна інформація 
надається на сайт Тернопільської облдержадміністрації. 

Розроблено та схвалено на загальних зборах колективу 25 березня 
2008 року (протокол №2) Правила внутрішнього трудового розпорядку для 
працівників держархіву області. Їх затверджено наказом директора від 
25.032008 р. № 41. 

У 2008 році Колективний договір між адміністрацією та проф-
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спілковим комітетом держархіву області не укладено. 
Видано наказ від 11.01. 2008 р. №6 “Про створення в Державному 

архіві Тернопільської області сприятливих умов для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями”, відповідно до якого, працівники зобов’язані не 
допускати порушення термінів розгляду звернень осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, приймати людей з обмеженими фізичними 
можливостями на першому поверсі приміщення, допомагати у написанні 
заяв на спеціально для цього облаштованому місці. 

Керівництво архіву постійно бере участь у засіданнях колегій 
облдержадміністрації. У 2006 році було прийнято розпорядження голови 
облдержадміністрації за № 383 про заходи щодо збереження національних 
архівних цінностей в області. 

Питання “Про хід виконання розпорядження Президента України від 
13.04.2005 р. № 957 “Про невідкладні заходи щодо збереження національних 
архівних цінностей України” заплановано розглянути на засіданні колегії 
облдержадмінстрації у жовтні 2008 року. 

Держархів неодноразово звертався до облдержадміністрації з листами 
про включення для розгляду на засіданнях постійнодіючих комісій питань 
щодо виділення коштів для завершення будівництва нового приміщення 
держархіву, створення мережі трудових архівів, надання коштів для 
забезпечення їх діяльності, надання додаткових приміщень під 
архівосховища, збільшення граничної чисельності працівників. 

Держархівом здійснюється науково-методичне керівництво і контроль 
за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, міської ради та 
трудових архівів. 

Слід зазначити, що усі архівні відділи райдержадміністрацій та відділ 
архівної справи і діловодства Тернопільської міської ради зареєстровано як 
юридичні особи. 

Архівні відділи райдержадміністрацій мають затверджені (з жовтня 
2007 по липень 2008 року) положення, розроблені відповідно до вимог 
Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.10.2002р. №1616, з урахуванням змін у зв’язку з прийняттям 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 р. №1055. Зміни не 
внесено лише у Положення відділу архівної справи і діловодства 
Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 
28.09.2006 р. №5/2/48. Крім того, назва відділу не відповідає назві, 
встановленій нормативними документами. 

Призначення на посади начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міської ради, кадровий резерв на ці посади 
обов’язково погоджується з керівництвом держархіву, призначені керівники 
проходять стажування на базі архіву. 

Засобом дієвого контролю за діяльністю архівних відділів є 
проведення перевірок їх діяльності.  

У 2006 році здійснено 5 комплексних, 1 контрольну перевірки, у 2007 
році – 3 комплексні перевірки, 2 тематичних. У 2008 – 5 комплексних, 2 
тематичні. Результати перевірок оформляються довідками, які надсилаються 
до райдержадміністрацій для реагування. Починаючи з 2008 року підсумки 
перевірок виносяться на розгляд колегій райдержадміністрацій і держархіву. 
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З виїздом на місця надається також організаціно-методична допомога 
з питань прийому-передачі документів, комплектування, підготовки 
виставок, створення трудових архівів. Таку допомогу було надано у 2007 
році 6 архівним відділам, у 2008 – 4. 

Держархівом запроваджено піврічні звіти архівних відділів з 
виконання планів розвитку архівної справи в районах, місті. Підсумки 
розглядаються на засіданнях колегії держархіву. 

Для оперативного контролю за станом архівної справи в області 
заступником директора щоквартально проводиться аналіз основних 
показників виконання плану розвитку архівної справи, на підставі якого 
коригується план надання організаційно-методичної допомоги керівникам 
архівних відділів райдержадміністрацій, міської ради, трудових архівів. 

Для керівників архівних відділів райдержадміністрацій, Терно-
пільської міської ради щорічно проводяться семінари та курси підвищення 
кваліфікації з питань архівної справи та діловодства. Зокрема, у жовтні 2007 
року, у рамках семінару з питань ділового мовлення, проведено виїзне 
практичне заняття на базі архівного відділу Кременецької райдерж-
адміністрації. 

Держархів плідно співпрацює з органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади у питаннях створення і діяльності трудових 
архівів. 

В області створено 8 трудових архівів: у Гусятинському, 
Заліщицькому, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастириському, 
Підволочиському, Чортківському районах (з них у Кременецькому та 
Чортківському районах – у 2008 році). 

Працівникам трудових архівів постійно надається консультаційна та 
методична допомога, в т.ч. з виїздом на місця. 

За 2006–2007 роки проведено чотири перевірки трудових архівів. На 
2008 рік заплановано проведення 4 перевірок, дві з яких (у Підволочиському 
та Чортківському районах) вже відбулися. 

За результатами перевірок складаються довідки, з якими ознайомлю-
ються працівники трудових архівів та голови райдержадміністрацій, райрад, 
міський голова. 

Перевірки сприяли прийняттю відповідних рішень і розпоряджень 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які позитивно 
вплинули на вирішення питань забезпечення збереженості документів 
ліквідованих установ, створення і діяльності трудових архівів. 

Заслуговує на увагу досвід держархіву щодо популяризації архівної 
справи. 

Держархів області тісно співпрацює з вузами міста: Тернопільським 
національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка, університетом 
“Україна”, Тернопільською академією народного господарства, Терно-
пільською медичною академією ім. В. Горбачевського, веде спільні 
дослідження з питань історії Західно-Української Народної Республіки з 
С. Кондратюком, кандидатом економічних наук, доцентом, заступником 
начальника факультету Львівського державного університету внутрішніх 
справ. 

Тісна співпраця відбувається з представниками релігійної спільноти, 
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зокрема, з Протоієрем Васильом Бутковським, настоятелем храму “Різдва 
Пресвятої Богородиці”, УПЦ, Київський Патріархат, Хмельницька Єпархія. 

Рецензування багатьох архівних видань здійснює кандидат історичних 
наук П. Гуцал, викладач Тернопільського національного педагогічного 
університету. 

Держархівом підтримуються тісні контакти зі ЗМІ області та міста. 
Найбільш плідно архів співпрацює з обласними газетами: “Вільне життя”, 
“Свобода”, “Нова Тернопільська газета”, “Місто”, “20 хвилин”, з 
телекомпаніями “TV-4”, “ТТБ”, обласним радіо. Найважливіші події з життя 
архіву, матеріали виставок розміщуються на сайті облдержадмінстрації та 
Держкомархіву. Статті про виставки, про діяльність архіву публікуються у 
газеті “Архіваріус” – інформаційному віснику держархіву, місцевих газетах 
(за період 2006–2008 роки 64 публікації). Також на матеріалах держархіву 
області готується велика кількість теле-, радіопередач (за період 2006–2008 
роки – 46 телепередач, 48 радіопередач, 67 виставок). 

У 2007 році на День журналіста директором архіву Б. Хаварівським 
було вручено почесні грамоти кращим журналістам та редакціям 
Тернопільських ЗМІ, що співпрацюють з архівом. Він також є членом 
обласної видавничої ради, редакційної ради інформаційно-методичного 
вісника Тернопільської обласної ради “Рада”. 

Архів активно співпрацює з громадськими організаціями та 
об’єднаннями: обласною організацією “Меморіал” ім. В. Стуса, обласною 
спілкою політв’язнів та репресованих, обласною організацією братства 
вояків УПА Подільського краю “Лисеня”, обласними організаціями спілок 
письменників та художників України. Разом з цими організаціями 
відзначаються ювілейні та пам’ятні дати з історії Тернопільщини та України. 
Держархівом створюються фото- та відеодокументи з відзначення цих подій. 

За матеріалами архіву, спільно з науковцями історичного факультету 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
створено учбовий документальний фільм “Загаєцький монастир”, якій 
транслювало і місцеве телебачення. 

Працівники архіву беруть участь у прес-конференціях, презентаціях, 
круглих столах, які проводяться у приміщенні архіву за участі відомих людей 
країни: Р. Лубківського, поета, перекладача, державного та громадського діяча, 
голови Комітету з Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреата 
багатьох державних та закордонних премій; І. Марчука, народного художника 
України, члена Спілки художників України, лауреата Національної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка; В. Вознюка, поета, письменника, директора музею 
ім. О. Кобилянської; В. Барни, поета, журналіста, члена Спілки письменників та 
Спілки журналістів України. 

Держархів активно співпрацює з навчальними закладами і займається 
підготовкою кадрів. Завдяки цьому, 9 випускників Тернопільського 
національного педагогічного університету працюють у держархіві. 

Для студентів вузів щорічно проводяться екскурсії по виставках архіву 
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(55 за останні три роки). Студенти історичного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету та Юридичного інституту 
Тернопільської академії народного господарства проходять практику на базі 
держархіву, готують дипломні роботи, працюючи з документами та 
літературою в читальному залі держархіву. 

Програму розвитку архівної справи у Тернопільській області на 2007–
2010 роки схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 
16.06.2006р. № 365, затверджено рішенням третьої сесії п’ятого скликання 
Тернопільської обласної ради від 28.11.2006 р. № 72. 

Держархівом області внесено пропозиції щодо включення коштів у 
сумі 1 126 тис. грн. на 2007 рік для реалізації Програми. 

Відповідно до лімітної довідки Мінфіну у кошторисі держархіву 
Тернопільської області на 2007 рік було заплановано кошти в сумі 1 091,3 
тис.грн.(97% від потреби). Надано кошти в сумі 649,9 тис.грн. (59 % від 
кошторису). Кошти використано на придбання обладнання та матеріалів для 
ремонту і реставрації документів, металевого стелажного обладнання, 
витратних матеріалів для проведення виставок, встановлення сигналізації, 
проведення поточного ремонту п’яти кабінетів та читального залу 
держархіву області. 

У кошториси архівних відділів райдержадміністрацій внесено 
відповідно до регіональної програми на 2007 рік кошти в сумі 151 тис. 
грн.(100% від потреби), надано 106,48 тис.грн.(70,5%). Це дало можливість 
встановити нові охоронно-пожежні сигналізації в 5, провести ремонти 
приміщень в 9 архівних відділах райдержадміністрацій. Розпочато 
капітальний ремонт в Архівному відділі Борщівської райдержадміністрації. 
Крім того, в архівних відділах встановлено парове опалення, нові двері і 
вікна, збільшено протяжність стелажного обладнання на 194 п.м. 

На 2008 рік держархівом внесено пропозиції включити до бюджетного 
запиту кошти в сумі 1 033 тис.грн. Відповідно до лімітної довідки Мінфіну у 
кошторисі держархіву на 2008 рік заплановано кошти в сумі 156,9 тис.грн., 
що складає 15,2% від потреби. У першому півріччі 2008 року держархіву 
області надано кошти в сумі 18,1 тис. грн. (11,5% від кошторису). В 
кошториси архівних відділів райдержадміністрацій внесено відповідно до 
регіональної програми на 2008 рік кошти в сумі 34 тис. грн., що складає 22% 
від потреби, надано 3,5 тис. грн. (10,3% від кошторису). 

У 2007 році продовжувалося будівництво нового приміщення 
держархіву області (з держбюджету виділено 4 млн. грн., з місцевого – 200 
тис. грн.) Для завершення робіт потрібно 19 млн. грн. За надані кошти 
проведено зовнішнє утеплення стін, ремонт даху, встановлення вікон, 
декоративне оздоблення фасаду. Корпорацією “Терно-Корс” здійснено 
переробку проектно-кошторисної документації відповідно до сучасних 
вимог. 

У 2008 році держархів області (16.01.2008 р. №28) звернувся до 
народних депутатів Верховної Ради України (Гуменюка О. І., Деревляного В. Т., 
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Джоджика Я. І., Стойка І. М., Сухого Я.М., Чорновола Т.В., Яворівського В.О.) 
та Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю. В. (від 16.07.2008 р. № 355) із 
проханням включити до бюджету України на 2008 рік кошти в сумі 19 млн. 
грн. для завершення будівництва. 

Пропозиції: 
1. Доопрацювати нормативні документи з організації діяльності 

держархіву: Регламент, План-звіт організаційної роботи держархіву 
Тернопільської області, Концепцію інформатизації архівної галузі у 
Тернопільській області на 2007–2010 роки (фінансово-економічні 
розрахунки). 

2. Погодити в обладміністрації структуру держархіву. 
3. Здійснити перерозподіл обов’язків у керівництві відповідно до 

Положення про держархів області. 
4. Організувати роботу колегії відповідно до Положення про неї, 

щоквартально розглядати питання контролю за виконанням її рішень, ввести 
до складу колегії Держархіву представників наукових і громадських 
організацій. 

5. Привести Положення та назву відділу архівної справи і діловодства 
Тернопільської міської ради у відповідність до нормативних актів. 

6. Укласти Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 
комітетом Держархіву Тернопільської області. 

7. Створити сайт держархіву. 
8. Продовжити роботу, спрямовану на: 
– реалізацію Програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки; 
– активізацію науково-дослідної роботи; 
– вирішення питання щодо створення трудових архівів. 
 

Заступник начальника управління,  
начальник організаційно-аналітичного  

відділу Держкомархіву 
Н. Богунова 

Директор Держархіву Тернопільської області 
Б. Хаварівський 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 19.08.2008 “Про результати участі делегації українських 

архівістів у XVI Міжнародному конгресі архівів  
“Архіви, управління та розвиток:  

відображення майбутнього суспільства”,  
21–27 липня 2008 р. 

(м. Куала-Лумпур, Малайзія) 
від 27 серпня 2008 р. № 176 

 
1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 19 серпня 2008 року “Про результати участі делегації 
українських архівістів у XVI Міжнародному конгресі архівів “Архіви, 
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управління та розвиток: відображення майбутнього суспільства”, 21–27 
липня 2008 року (м. Куала-Лумпур, Малайзія)” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету 
архівів України 

 
м. Київ 

19 серпня 2008 р. 

Про результати участі делегації українських архівістів  
у XVI Міжнародному конгресі архівів  

“Архіви, управління та розвиток:  
відображення майбутнього суспільства”,  

21–27 липня 2008 року (м. Куала-Лумпур, Малайзія) 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника Управління 
інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів 
України Ю. А. Прилепішевої про результати участі делегації українських 
архівістів у XVI Міжнародному конгресі архівів “Архіви, управління та 
розвиток: відображення майбутнього суспільства”, 21–27 липня 2008 року 
(м. Куала-Лумпур, Малайзія), колегія відзначає, що члени делегації у межах 
компетенції забезпечили відстоювання національних інтересів нашої 
держави у гуманітарній та культурній сферах, виконали завдання, визначені 
дорученням Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року 
№ 25713/1/1–08 та технічним завданням, затвердженим МЗС України. 

У роботі конгресу взяла участь делегація українських архівістів у 
складі 16 осіб, яка презентувала на форумі архіви різного рівня (центральні, 
обласні та міські), очолив делегацію Голова Державного комітету О. А. Удод.  

Цього року Організаційний комітет з проведення Міжнародного 
конгресу архівів запропонував учасникам конгресу розглянути та 
обговорити під час пленарних засідань, на спеціальних секціях та засіданнях 
дискусійних груп такі питання: напрямки управління та збереження 
електронної інформації (документації); нові підходи до оцінювання 
(експертизи) документів, у тому числі документів з приватних колекцій; 
демократизація (доступність) архівної інформації в постконфліктних 
суспільствах; архівна освіта; архівні стандарти та словники; Архіви та 
Програми ЮНЕСКО; архівування веб-сайтів – нове завдання архівів; 
документування та архівне управління; нова стратегія діяльності МРА та 
інші питання. 

24 липня 2008 року Голова Державного комітету О. А. Удод виступив 
із доповіддю на Круглому столі, організованому Євро-Азійським 
регіональним відділенням МРА (ЄВРАЗІКА), на тему: “Архіви України у 
період демократичних перетворень: досягнення та проблеми”. 
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Як керівник делегації, О. А. Удод взяв участь у засіданнях Генеральної 
асамблеї МРА, Європейського (EURBICA) регіонального відділення МРА та 
заходах організованих ЄВРАЗІКою, провів консультації з керівниками 
державних архівних служб Австрії, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Латвії, 
Литви, Малайзії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Чорногорії, Сербії, 
Угорщини, Чехії, узгодив питання підписання у 2009 році Угоди про 
співробітництво між державними архівними службами України та 
Чорногорії. 

Серед учасників конгресу було розповсюджено англомовну версію 
довідника “Архіви України”, двомовний електронний довідник “Архіви 
України. Довідкові видання за 2000–2007 роки”, англомовні довідково-
інформаційні буклети про архіви, а також нову редакцію англомовного 
довідника “Archival Legislation of Ukraine. 2001–2007” та останнє число 
науково-практичного журналу “Архіви України”. Частина цих видань була 
представлена у Виставковому центрі конгресу. 

З метою активізації роботи державних архівів у сфері зовнішніх 
зв’язків, колегія вирішує: 

1. Схвалити діяльність делегації українських архівістів на 
XVI Міжнародному конгресі архівів “Архіви, управління та розвиток: 
відображення майбутнього суспільства”. 

2. Рекомендувати керівникам архівних установ – членам делегації 
протягом вересня–жовтня 2008 року виступити у засобах масової 
інформації з інформацією про Конгрес, питання, які на ньому розглядалися, 
про його рішення і участь у його роботі українських архівістів. 

Про проведену роботу інформувати Держкомархів до кінця жовтня 
2008 року. 

3. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву (Т. П. Прись) спільно з Управлінням формування та 
зберігання НАФ (С. В. Сельченкова), відділом інформаційних технологій 
Держкомархіву (Ю. І. Забенько), ЦДЕАУ (А. Г. Лавренюк) до кінця 2008 року 
опрацювати за матеріалами Конгресу досвід іноземних архівних установ з 
впровадження інформаційних технологій у діяльність архівів, забезпечення 
управління електронними документами та їх належного зберігання. 

4. Управлінню формування та зберігання НАФ (С. В. Сельченкова) до 
кінця 2008 року вивчити питання щодо відновлення роботи з підготовки та 
подання в установленому порядку проекта Закону України “Про 
діловодство”. 

5. Сектору кадрового забезпечення (О. В. Баранова) спільно з 
УНДІАСД (І. Б. Матяш): 

до кінця 2008 року вивчити питання щодо можливості організації у 
2009–2010 роках підвищення кваліфікації та вивчення працівниками 
Держкомархіву та державних архівних установ, що займаються питаннями 
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, офіційних мов 
держав – членів ЄС та НАТО (англійська, німецька, французька); 

проаналізувати упродовж вересня 2008 року рівень забезпечення 
Держкомархіву та установ його системи фахівцями, які вільно володіють 
іноземними мовами та стародавніми мовами. 



 56

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

спільно з ЦДАВО (Н. В. Маковська) упродовж вересня 2008 року 
вивчити досвід іноземних архівних установ з розширення виставкової 
діяльності архівів та використати їх досвід при підготовці Плану заходів з 
активізації виставкової діяльності архівних установ; 

спільно з фінансово-економічним відділом Держкомархіву 
(В. А. Стадник) до кінця 2008 року вивчити економічний ефект від 
виконання архівними установами запитів соціально-правового характеру;  

проаналізувати досвід організації Конгресу та використовувати його 
під час підготовки і проведення міжнародних заходів з участю державних 
архівних установ України; 

згідно з домовленостями, досягнутими під час Конгресу, опрацювати 
питання щодо укладення у 2009 році угод про співробітництво з державними 
архівними службами Словаччини і Чорногорії, підписання нової редакції 
Угоди про співробітництво з державною архівною службою Румунії; 

завчасно розпочати підготовку до участі української делегації у 
наступному ХVII Міжнародному конгресі архівів у 2012 році у м. Брісбен, 
Австралія. 

7. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Ю. І. Забенько) 
до кінця вересня 2008 року опублікувати на веб-порталі Держкомархіву у 
розділі “Міжнародні контакти” довідку про результати участі делегації 
українських архівістів у ХVI Міжнародному конгресі архівів та проект 
стратегії МРА на 2008–2018 роки. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 

 
Д О В І Д К А 

про результати участі делегації українських архівістів  
у XVI Міжнародному конгресі архівів  

“Архіви, управління та розвиток:  
відображення майбутнього суспільства”,  

21–27 липня 2008 року (м. Куала-Лумпур, Малайзія) 

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 21 травня 
2008 року № 25713/1/1-08 та від 23 травня 2008 року № 25713/2/1-08, 
делегація українських архівістів у складі 16 осіб, яка презентувала на форумі 
архіви різного рівня (центральні, обласні та міські), взяла участь у роботі 
ХVІ Міжнародного конгресу архівів “Архіви, управління та розвиток: 
відображення майбутнього суспільства”, 21–27 липня 2008 року, Куала-
Лумпур, Малайзія. Очолив делегацію Голова Держкомархіву Удод 
Олександр Андрійович. 

22 липня 2008 року в Конференц-центрі Куала-Лумпур відбулося 
урочисте відкриття 16-го Міжнародного конгресу архівів “Архіви, 
управління та розвиток: окреслення майбутнього суспільства”.  
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Всесвітній форум архівістів, проводиться раз на чотири роки 
Міжнародною радою архівів і без перебільшення за останнє десятиріччя 
перетворився на діловий самміт керівників національних архівних служб та 
державних архівів, на якому обговорюються найактуальніші питання 
розвитку архівної справи, поширюється досвід окремих держав світу у 
розбудові законодавчої, організаційної, технологічної, матеріальної, 
методичної бази діяльності архівів.  

Цього року участь у роботі Міжнародного конгресу архівів взяли 
керівники архівних служб, об’єднань та інших професійних організацій 
архівістів із 140 країн світу, загальна кількість учасників становила 
приблизно 1400 осіб.  

З вітальним словом до учасників церемонії відкриття Всесвітнього 
форуму звернулися Міністр єдності, культури, мистецтва та спадщини 
Малайзії п. Сері Хаджі Мохд Шафі, Хаджі Абдал, його заступник п. Тенг 
Бун Сун та Генеральний секретар міністерства Музахет Масрурі, Президент 
Міжнародної ради архівів п. Лоренц Міколецький, Генеральний директор 
Національного архіву Малайзії п. Сайдек Джаміль. 

Цей конгрес відрізняється від попередніх тим, що дата його 
проведення співпала з 60-річчям Міжнародної ради архівів – всесвітньої 
неурядової організації, членами якої є 1500 установ та індивідуальних членів 
з 190 країн світу і їх територій. За роки існування МРА було організовано і 
проведено багато професійних дискусій направлених на підтримку розвитку 
архівної справи в країнах, що розвиваються; опубліковано низку наукових та 
методичних посібників, які стали неоціненними довідниками та 
посібниками для архівістів; розроблено та впроваджено в діяльність 
архівних служб країн – членів МРА стандарти з описування архівних 
документів. Чимало зусиль докладено керівництвом МРА для забезпечення 
піднесення професії архівіста на високий рівень, визнання суспільством її 
значення та важливості у сфері управління інформацією. 

Головною метою чергового Міжнародного конгресу архівів стало 
зосередження уваги його учасників на обговоренні питань управління 
документами та архівами, впровадження цифрових технологій у діяльність 
архівів та забезпечення належного зберігання електронних документів, 
зокрема здійснення управління документною інформацією, що утворилася 
на електронних носіях, державної підтримки та популяризації діяльності 
архівів, перспектив розвитку архівної освіти, поглиблення співробітництва 
між архівами та іншими зацікавленими у співпраці професійними та 
державними організаціями і установами. 

Програмою конгресу було передбачено проведення секційних засідань 
регіональних відділень, комітетів, комісій та робочих груп Міжнародної 
ради архівів, різні презентаційні заходи.  

Умовно секції було розподілено за чотирьма тематичними 
напрямками: архіви, управління, розвиток, майбутнє. Організатори конгресу 
забезпечили переклад виступів на англійську, французьку, іспанську, 
малайську мови, обов’язково одна чи дві секції перекладалися російською 
мовою. 

Проблеми стихійного лиха та подолання його наслідків розглядалися 
на круглому столі “Подолання наслідків стихійних лих: хрестоматійні 
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пропозиції та реальність”, де обговорювався досвід подолання наслідків 
урагану Катрін та уроки, отримані архівістами у ході цієї роботи. Учасникам 
було запропоновано моделі зменшення збитків від непередбачених 
стихійних лих. 

Кілька секцій та круглих столів було присвячено розгляду питань 
управління документами та архівами на сучасному етапі, впливу на 
управління архівами новітніх технологій і виробленню спільних 
концептуальних підходів для вирішення проблем, пов’язаних з переходом 
міністерств та відомств до електронного документування.  

У доповіді Національного архівіста Канади Яна Вілсона, присвяченій 
кризовому стану діловодства Канади, наголошувалося на необхідності 
закріпити за архівами право управління електронними документами. Він 
зауважив, що введення електронних технологій поставило Уряд Канади 
перед загрозою втрати загальної концепції офіційного документа, перед 
загибеллю поняття традиційного діловодства. Відсутність юридичного, 
правового статусу електронного документа призвела до неможливості 
відновити діяльність міністерств та відомств за останні роки та 
задовольнити потреби громадян Канади в підтвердженні їхніх юридичних 
прав та інтересів. Практично держава втратила контроль за документами і 
постала перед проблемою забезпечення документування діяльності Уряду та 
постійного і надійного зберігання документального масиву, що утворився на 
електронних носіях. Рішення було віднайдено керівництвом архівної служби 
Канади, яке увійшло до Уряду з ініціативою введення “жорсткого”, 
централізованого управління електронним діловодством та архівною 
справою в країні та закріпленням на рівні законодавства цієї функції за 
державною архівною службою Канади. Архівістами, з урахуванням досвіду 
ведення паперового діловодства, було опрацьовано нові підходи до 
електронного діловодства, управління електронною документацією та 
складено переліки електронних документів (приблизно 10–15% від загальної 
кількості, що утворюються в організаціях), що підлягають обов’язковому 
передаванню на державне зберігання до архівної установи. 

Питанням електронного діловодства було присвячено також секції 
“Принципи та функціональні вимоги до документів в офісному 
електронному середовищі”, “Архіви та суспільство: визначення меж”, 
“Документознавство: питання та відповіді”, “Зв’язок між захистом даних та 
збереженням документів”. 

Слід відмітити, що у більшості країн – членів МРА архівні служби 
законодавчо закріпили за собою право управління та контролю за 
електронним діловодством. 

Сьогодні в Україні і досі це питання є невирішеним на законодавчому 
рівні, хоча відповідно до національного законодавства в сфері архівної 
справи, функції управління діловодством покладено на Держкомархів. 

Перспективним напрямком роботи архівних установ світу на 
сучасному етапі стає також інтерпретація документальної національної 
спадщини за допомогою всесвітньої мережі “Інтернет”. Так, наприклад 
австралійські архівісти вважають, що у найближчому майбутньому здобуття 
освіти, зокрема дослідження національної історії здійснюватиметься в 
режимі “он-лайн” (“Історія – розповідач і зберігач”, Маргарет Флемінг, 
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Національний архів Австралії). Цікавим є досвід австралійських архівістів у 
напрямку перебудови виставкової діяльності архівів. Вони запровадили 
участь у ній разом з архівістами, науковцями та істориками, представників 
громадськості. На думку доповідача Дарсі Жо (Національний архів 
Австралії), який присвятив свою доповідь тематиці відкритості архівів 
(“архіви на показ”), впровадження новітніх технологій у діяльність архівів 
веде до віртуального майбутнього і виставки мають відображати 
суспільство, його історичне минуле та сучасний розвиток, бути доступними 
широкому загалу. Виставки “он-лайн” як раз і дають таку можливість, не 
виходячи з дому дослідити національну історію. 

Перехід до електронного діловодства поставив перед архівістами 
проблемні питання в галузі здійснення експертизи документів. Утворення 
великого масиву електронних документів в органах управління призвело до 
зміни критеріїв експертизи цінності документів. Національний архів 
Нідерландів, доповідач Рууд Яап запропонував на розсуд учасників конгресу 
запровадження широкої експертизи цінності документів, включення до 
експертних груп не тільки архівістів та діловодів, а й представників 
громадськості. На його думку, громадяни, як члени суспільства, мають 
визначати, які документи підлягають обов’язковому передаванню на 
державне зберігання, і які з них у майбутньому дадуть можливість всебічно 
дослідити історію розвитку країни. 

Питанню науково-довідкового апарату архівів та використанню 
мережі “Інтернет” для оприлюднення інформації про склад і зміст 
документів архівів приділено увагу архівістів Великобританії та Росії.  

Унікальні системи документування створено в Китаї та Кореї. Хоча 
методи забезпечення зберігання історії людства універсальні у всьому світі, 
теорія та методика управління архівами у Східній Азії дещо відрізняється 
від традиційних стандартів, прийнятих у світі. Про досвід Китая на конгресі 
доповів Чунфен Ксу, Перший історичний архів Китаю, Кореї Санмін Лі, 
Дослідний інститутдокументації та архівів Кореї, Хан-Ньєн О, Університет 
Чунбук, Квінсун Сі, Національний архів Кореї. Основою розвитку архівної 
справи у майбутньому вони вбачають підвищення кваліфікації архівістів, їх 
підготовку та перепідготовку в режимі “он-лайн”. 

Важливі питання розглядалися на секції “Архіви та суспільство: де 
межі” , доповідачі: Ендрю Флінн, Університетський коледж, Лондон, Даура 
Міллар, Архівний консультант, Канада, Елізабет Шепперд, Університетський 
коледж, Лондон. Вони зупинилися на проблемі переорієтації програм 
підготовки архівістів, розширенні кола дисциплін, якими мають оволодіти 
майбутні архівісти. Вони підкреслити нові аспекти ролі та відповідальності 
архівістів, особливо в контексті бурхливого розвитку та впливу 
інформаційного середовища на діяльність архівів, розширення доступу до 
документної інформації через мережу Інтернет. Занепокоєння у них 
викликали питання забезпечення збереження таємниці інформації про особу, 
збереження національної ідентичності тощо. 

На семінарах “Управління даними”, “Архівація веб-сайтів” було 
зосереджено увагу на проблемах застосування оцифровування документів в 
архівній сфері. 
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Проблеми архівної освіти розглядалися на секціях “Освіта, архіви та 
культурне різноманіття”, “Практика та дослідження”, “Еволюція або 
зникнення: нові напрямки архівних досліджень”, “Перегляд теорії архівної 
практики та освіти”. 

Загалом рівень виступів на конгресі був неоднозначним, окремі 
доповідачі розкривали теми, давно вирішені архівною наукою та практичним 
досвідом українських архівістів та колег ближнього зарубіжжя. Корисним 
був досвід використання новітніх технологій з метою забезпечення 
збереження документів, відновлення текстів та управління електронними 
документами. Цікавими є напрацювання окремих країн у сфері 
стандартизації архівної галузі, хоча вони і потребують уніфікації та 
приведення у відповідність до міжнародних стандартів. 

Делегація українських архівістів взяла участь у пленарних засіданнях 
та секціях, у роботі дискусійних груп, у засіданнях Європейського 
(EURBICA) та заходах Євро-Азійського (ЄВРАЗІКА) регіональних відділень 
МРА, членом яких є Держкомархів України.  

Головою Державного комітету Удодом О. А. виголошено доповідь на 
круглому столі, організованому Євро-Азійським регіональним відділенням 
МРА (ЄВРАЗІКА) на тему: “Архіви України у період демократичних 
перетворень: досягнення та проблеми”, що відбувся 24 липня. У доповіді 
проаналізовано досягнення та проблеми державної архівної служби України 
з часу здобуття незалежності у 1991 році до липня 2008 року. 

Удод О. А. взяв участь в обговоренні співробітництва архівних 
установ з бібліотеками та музеями у напрямку забезпечення збереження 
національної історико-документальної спадщини на секційному засіданні 
“Архіви, бібліотеки та музеї”, яке проходило 22 липня.  

Керівник делегації українських архівістів взяв участь у засіданні 
Генеральної асамблеї МРА, де обговорювалися сучасні проблеми у сфері 
управління архівами та документами, а також нові пріоритетні напрямки 
діяльності МРА, підводилися підсумки її діяльності у 2004–2008 роках та 
розглядався план роботи та стратегія діяльності МРА на 2008–2018 роки. 

З метою презентації українських архівів та поширення інформації про 
склад та зміст архівних фондів серед учасників конгресу було 
розповсюджено англомовну версію довідника “Архіви України”, двомовний 
електронний довідник “Архіви України. Довідкові видання за 2000–
2007 роки”, англомовні довідково-інформаційні буклети про архіви, а також 
нову редакцію англомовного довідника “Archival Legislation of Ukraine. 
2001–2007” та останнє число науково-практичного журналу “Архіви 
України”. Частина цих видань була представлена у Виставковому центрі 
конгресу. 

У ході конгресу відбулися консультації з керівниками державних 
архівних служб Австрії, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Латвії, Литви, Малайзії, 
Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Чорногорії, Сербії, Угорщини, Чехії, що 
стосувалися перспектив подальшого розвитку співробітництва з архівними 
установами цих країн.  

У ході робочих зустрічей з керівниками Національного архіву 
Чорногорії та Відділу архівів та діловодства МВС Словацької Республіки 
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обговорено питання можливості укладення міжвідомчих міжнародних угод 
про співробітництво у 2009 році. 

Голова Держкомархіву Удод О. А., користуючись нагодою, подякував 
Генеральному секретарю МРА у 2005–2008 роках Ян ван Альбаді за 
співпрацю та підтримку ініціатив державної архівної служби України, 
зокрема обрання її представників до складу різних комiтетiв МРА, зокрема, 
до Комiтетів з архiвного законодавства, iз збереження архiвних документiв у 
зонi помiрного клiмату, з професiйної пiдготовки, архівів науки і технології, 
літературних архівів. 

Підсумком роботи Міжнародного конгресу архівів стало переобрання 
керівного складу МРА. Президентом МРА на 2008–2010 роки обрано Яна 
Вілсона, який з 1999 року є Національним архівістом Канади, з 2004 – 
очолював бібліотечну та архівну службу Канади, у 2000–2004 роках був 
обраний Віце-президентом Круглого столу архівів МРА; Віце-Президентом 
Круглого столу архівів на 2008–2012 роки обрано – Нолду Ромер-Кенепу, 
директора Національного архіву Антільських островів (Нідерланди); Віце-
Президентом МРА з управління та реклами на 2008–2010 роки обрано – 
Абдулу Ель-Рейяса, Генерального директора Центру документування та 
досліджень Об’єднаних Арабських Еміратів; Віце-Президентом з програм 
МРА на 2008–2010 роки обрано – Льюїса Беллардо, заступника директора 
Національних архівів США; Генеральним секретарем МРА обрано – Девіда 
Лейча, колишнього заступника Генерального секретаря МРА, представника 
Національного архіву Великобританії, заступником Генерального секретаря 
МРА обрано – Дідьє Гренджа, директора Міського архіву Женеви. 

На засіданні Генеральної асамблеї МРА учасниками обговорено 
проект стратегічного курсу МРА на 2008–2018 роки, який включатиме серію 
дворічних бізнес-планів, що мають поставити перед керівними органами 
МРА конкретні завдання спрямовані на прийняття важливих управлінських і 
фінансових реформ та забезпечити надійне підгрунття для розбудови 
діяльності МРА і утворення нової команди лідерів. 

У проекті стратегічного плану розвитку МРА (переклад повного 
тексту українською мовою додається) на наступні роки визначено такі 
пріоритетні напрямки: 

1. Налагодження контактів та взаємовідносин з органами 
державного управління та широкою громадськістю, що має привернути 
увагу керівників урядів до проблем архівів, сприяти розробленню та 
впровадженню нової організаційної структури та професійної програми, 
спрямованих на адаптацію архівістів до змін, що відбуваються у суспільстві 
в цілом, що забезпечить ефективність діловодства, переведення його на 
якісно новий рівень, створить умови для подальшого удосконалення 
управління архівною справою, збереження документальної спадщини 
людства, забезпечить верховенство права та доступ громадян до інформації. 

МРА вважає головною метою своєї діяльності піднесення значення 
архівів як засобу інформаційного управління як в державному так і в 
приватному секторах, у переконанні суспільства у тому, що якщо архіви не 
будуть збережені, воно втратить свою пам’ять, історію. 

2. Використання нових технологій, що передбачатиме удосконалення 
програм з їх використання у діяльності архівів, і має стати відповіддю на 
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виклик ХХІ століття. У 2008–2010 роках МРА вважає найактуальнішими 
завданнями пошук рішення проблеми збереження електронних документів 
та подолання труднощів в управлінні великим масивом документів і архівів в 
електронному вигляді; використання всесвітньої мережі Інтернет для 
забезпечення доступу до ретроспективної інформації найбільш широкої 
аудиторії. 

3. Удосконалення архівної професійної освіти, що включатиме 
розширення її можливостей, розробку нових стандартів та підходів до 
підготовки високопрофесійних архівістів. При цьому передбачається 
використати найкращий світовий досвід та напрацювання в напрямку 
захисту, управління документами, оцінки, збереженості, готовності до 
катастроф, архівного описування та доступу. 

4. Розширення мережі МРА за рахунок прийняття нових членів, 
переконання тих, хто вже є членами МРА у необхідності лишатися в цій 
організації та продовжувати свою активну діяльність в її складі, 
забезпечення активного спілкування між членами МРА за допомогою 
перебудови офіційного веб-сайту МРА, що сприятиме безпосередньому 
інформуванню її членів про основні події, роль Секретаріату МРА при цьому 
планується трохи звузити. 

5. Покращення ефективності роботи та звітності МРА через 
забезпечення відкритості прийнятих її керівними органами рішень, 
доведення їх до членів МРА та надання відповідних роз’яснень.  

6. Розбудова співробітництва між архівістами світу та зацікавленими 
у співпраці установами та організаціями, розробка спільних ініціатив з 
іншими міжнародними неурядовими організаціями, зокрема відновлення 
взаємовідносин з ЮНЕСКО та розширення співробітництва з іншими 
організаціями системи ООН. 

Членами асамблеї було затверджено бюджет та членські внески на 
2009 рік, а також визначено місце проведення Круглих столів архівів у 
2009 (Мальта) та 2010 (Норвегія) роках, наступного Міжнародного конгресу 
архівів у 2012 (Брісбен, Австралія) році. 

У ході участі у роботі ХVІ Міжнародного конгресу архівів “Архіви, 
управління та розвиток: відображення майбутнього суспільства” делегація 
українських архівістів у межах компетенції забезпечила відстоювання 
національних інтересів нашої держави у гуманітарній та культурній сферах, 
виконала завдання, визначені дорученням Кабінету Міністрів України від 
21 травня 2008 року № 25713/1/1–08 та технічним завданням, затвердженим 
МЗС України. 

Членами делегації під час роботи Міжнародного конгресу було 
встановлено прямі контакти з керівниками архівних установ інших країн, 
зокрема Бельгії, Болгарії, Росії, Сербії, Туреччини, що мають обопільний 
інтерес щодо співробітництва, а також розповсюджено довідково-
інформаційну літературу про державні архіви України, надано учасникам 
конгресу необхідну інформацію про досвід роботи українських архівів та 
подальші напрямки її удосконалення у сфері збереження документальної 
спадщини.  

Слід відмітити активну участь у роботі конгресу директора ЦДІАК 
України (О. В. Музичук) та директорів держархівів Донецької (Н. Д. Бу-
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ценко) та Миколаївської (Л. Л. Левченко) областей, які відвідали найбільшу 
кількість секцій.  

О. В. Музичук проведено консультації з архівістами Бельгії, Естонії, 
Туреччини з питань опрацювання у 2009 році працівниками архіву 
документів їх Національних архівів, що пов’язані з історією України; надано 
інтервью для Бюлетеня Конгресу. 

Л. Л. Левченко у ході зустрічі з керівниками архівних служб Болгарії 
та Сербії досягнуто домовленостей про підготовку спільних публікацій, з 
директорами федеральних архівів Росії про взаємний обмін копіями 
документів, що представляють інтерес для обох сторін. 

Обмеженість кількості секцій та круглих столів, на яких 
забезпечувався переклад російською мовою та відсутність знання 
основних мов Конгресу не давала можливості більшості членів 
делегації відвідати усі заходи, передбачені програмою Конгресу. 

 
 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  

від 19.08.2008 “Про стан виконання соціально-правових запитів 
держархівами України” 
від 27 серпня 2008 р. № 177 

 
1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 19 серпня 2008 року “Про стан виконання соціально-правових 
запитів держархівами України” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 

 
 

РІШЕННЯ 
колегії Державного комітету 

архівів України 
м. Київ 

19 серпня 2008 р. 

Про стан виконання соціально-правових запитів  
держархівами України 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника Управління 
інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів 
України Ю. А. Прилепішевої про стан виконання соціально-правових 
запитів держархівами України, колегія відзначає, що державні архіви 
приділяють велику увагу виконанню запитів юридичних осіб та громадян, 
спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів.  

Задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до 
ретроспективної документної інформації, посідає провідне місце в роботі 
державних архівів. Архівні довідки та копії документів сприяють 
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забезпеченню прав громадян, гарантують соціальний захист, дозволяють їм 
оформлювати пенсії, переглядати її розмір, отримувати компенсаційні 
виплати, користуватися різноманітними пільгами. 

У 2007 – на початку 2008 року тематика соціально-правових запитів, 
що надходять на адресу держархівів, змінилася. Кількість запитів щодо 
колишніх остарбайтерів, розкуркулених чи репресованих осіб (або їх 
нащадків) істотно зменшилася і відповідно становить 1%–2% від загальної 
кількості запитів, 2% дорівнює кількість запитів щодо підтвердження 
отримання державних нагород та відзнак. 

Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу та розміру 
заробітної плати у першому півріччі 2008 року зменшилася до 35%. У 2002–
2005 роках кількість запитів громадян зазначеної тематики дорівнювала 50–
80% від загальної кількості запитів.  

Продовжує зростати кількість запитів щодо підтвердження права 
власності на нерухоме майно (25%), громадянського стану (народження, 
одруження, національність, інше) (19%).  

У зв’язку з надходженням на зберігання до державних архівів книг 
актів запису громадянського стану по 1932 (1933) рік включно, у 2008 році 
збільшилася кількість звернень громадян до архівів з підтвердження актів 
громадянського стану за цей період. 

Незначний відсоток, менше 0,5%, становлять запити щодо 
підтвердження участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Упродовж першого півріччя 2008 року держархіви отримали 
247310 запитів соціально-правового характеру (плановими показниками 
передбачено виконання держархівами у поточному році 209936 запитів 
такого характеру). З них розглянуто 243382, на 206193 запити надано 
позитивну відповідь. Кількість виконаних запитів перевищує кількість 
запитів, що надійшли у зв’язку з тим, що у січні 2008 року виконувались 
запити, що надійшли у грудні 2007 року. 

Практично на 85% запитів соціально-правового характеру заявники 
отримали позитивну відповідь.  

Центральними держархівами виконано 1894 запити соціально-
правового характеру, держархівами областей – 52192 запити, архівними 
відділами райдержадміністрацій і міськрад – 193224 запити. Найбільше 
навантаження припало на ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, держархіви Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Львівської, 
Одеської, Рівненської, Чернівецької областей, м. Києва.  

Серед архівних установ низової ланки від 8 до 23 тис. запитів 
соціально-правового характеру виконано архівними відділами 
райдержадміністрацій і міських рад Автономної Республіки Крим (8243), 
Дніпропетровської (14632), Донецької (23361), Житомирської (8454), Івано-
Франківської (9709), Київської (8949), Луганської (12117), Львівської (9939), 
Одеської (10208), Харківської (10438), Хмельницької (11469) областей. 

Трудовими архівами виконано 150 тис. таких запитів. 
Близько 37 тис. громадян з об’єктивних причин не отримали 

позитивних відповідей на свої запити. Причина негативних відповідей – 
відсутність необхідних документів у фондах архівів або помилкове 
надсилання запитів до архівів.  
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Повторні звернення громадян до архівних установ у першому півріччі 
2008 року склали 3 %, скарги – 1%, помилково надіслані (непрофільні) – 10%. 

Як правило, до довідкової роботи залучаються співробітники 
практично усіх структурних підрозділів державних архівів. У середньому 
виконанням запитів соціально-правового характеру займається 6–7 
працівників держархівів областей, з яких 4 – працівники відділів інформації, 
в архівних установах низової ланки – 1–2 працівники, в день виконується від 
5 до 15 таких запитів. Це свідчить про необхідність збільшення штатних 
одиниць архівів, створення у структурі відділів інформації секторів по 
роботі із зверненнями громадян. 

З метою поліпшення роботи щодо виконання запитів у держархівах 
АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 
Кіровоградської, Луганської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей, 
м. Севастополя ведеться електронний облік звернень громадян і контроль за 
вирішенням порушених у них питань. Державні архіви постійно 
поповнюють електронні бази даних, що використовуються при виконанні 
запитів, та довідкові картотеки. 

Існують проблеми у роботі з місцевими органами ПФУ у архівістів 
Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Чернівецької областей. 

Держархівами недостатньо уваги приділяється аналізу та узагальненню 
звернень громадян; відсутня електронна інформаційно-пошукова система обліку 
звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань; 
повільними темпами розвивається співпраця із ЗМІ. 

З метою поліпшення роботи державних архівів з виконання запитів 
соціально-правового характеру, колегія вирішує: 

1. Керівникам державних архівів забезпечити постійне виконання 
пункту 2 рішення колегії Держкомархіву від 17 січня 2008 року “Про стан 
роботи із зверненнями громадян”. 

2. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
(Т. П. Прись) до кінця 2008 року опрацювати питання щодо можливості 
створення у структурі відділів інформації державних архівів областей 
секторів по роботі із зверненнями громадян. 

3. Управлінню інформації та міжнародного співробітницва 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити:  

постійне надання методичної допомоги державним архівним 
установам з питань виконання запитів соціально-правового характеру; 

упродовж вересня 2008 року звернутися до ПФУ за роз’ясненням щодо 
порядку оформлення документів, що підтверджують розмір заробітної плати 
та трудовий стаж, з інших спірних питань, що виникли у роботі держархівів 
з місцевими органами ПФУ. 

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Ю. І. Забенько) розробити у 2009 році єдину для всіх держархівів 
електронну інформаційно-пошукову систему обліку звернень громадян і 
контролю за вирішенням порушених у них питань. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
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ДОВІДКА 
про стан виконання соціально-правових запитів  

держархівами України 

Державний комітет архівів України та підпорядковані йому державні 
архіви приділяють велику увагу виконанню запитів юридичних осіб та 
громадян, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів. 
Надання відповідей на запити юридичних осіб та заяви громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, задоволення інтересів населення, 
пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, 
посідають провідне місце в роботі державних архівів. Архівні довідки та 
копії документів сприяють забезпеченню прав громадян, гарантують 
соціальний захист, дозволяють їм оформлювати пенсії, переглядати її розмір, 
отримувати компенсаційні виплати, користуватися різноманітними пільгами. 

Проголошення державної незалежності України, формування 
громадянського суспільства та розбудова правової держави, здійснення 
реформ політичної та економічної систем тісно пов’язані зі складним 
процесом суспільних перетворень, що в свою чергу обумовлює необхідність 
пошуку оптимальних шляхів утвердження нового змісту соціальної політики 
держави. Однією з її складових є соціальний захист населення, спрямований 
на забезпечення добробуту кожного члена суспільства за допомогою 
комплексу організаційно-правових та економічних заходів.  

Законами України “Про пенсійне забезпечення”, “Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про 
ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та 
інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території 
інших держав, сімей загиблих військовослужбовців”, “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про пенсії за особливі заслуги 
перед Україною”, “Про звернення громадян” та іншими законодавчими 
актами і постановами уряду встановлено нові додаткові пільги для окремих 
категорій населення, розширено коло осіб, що користуються ними.  

Ці законодавчі акти та постанови уряду, спрямовані на забезпечення 
соціального захисту населення, спричинили появу нових категорій запитів 
соціально-правового характеру та збільшення їх кількості. Одним з головних 
завдань державних архівів на сучасному етапі стає здійснення швидкого й 
чіткого обслуговування юридичних осіб та громадян України, які 
звертаються за архівними довідками з метою задоволення своїх прав і 
законних інтересів. Архівні довідки мають суттєве значення для 
продовження навчання і працевлаштування громадян в Україні та поза її 
межами, нарахування пенсій і т. п. 

У середині 1990-х – на початку 2000-х років значну частину серед 
соціально-правових запитів становили ті, що пов’язані з процесом 
реабілітації громадян, які постраждали від репресій та депортації 1930−50-х 
років, поверненням реабілітованим або їх спадкоємцям незаконно 
вилученого майна та виплатою компенсацій за нього, підтвердженням 
статусу ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941−1945 років, учасників 
бойових дій, в’язнів нацистських концтаборів, тюрем та гетто, а також 
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запити громадян, примусово вивезених на роботи до Німеччини та інших 
країн Центральної і Східної Європи під час Другої світової війни. Довідки, 
надані державними архівами на ці запити стали основною підставою для 
визнання прав громадян на компенсаційні виплати та отримання ними 
соціальних пільг.  

У період з 1992 по 2001 роки до держархівів звернувся 1 180 471 
заявник, у тому числі 1 134 902 українських громадянина і 45 569 громадян 
з-за кордону (Росія, Білорусь, Казахстан, Ізраїль, Польща тощо) із запитами, 
спрямованими на соціальний захист жертв нацистських переслідувань, 
передусім колишніх остарбайтерів, яким було надано 836581 позитивну 
довідку. 

Архівами була проведена велика і відповідальна робота, результатом 
якої стало створення документального підґрунтя для здійснення Німеччиною 
компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань та примусовим 
працівникам Третього рейху. Інформаційною базою для складання довідок 
слугували фільтраційні справи, фонди установ окупаційного періоду, 
місцевих органів влади, документи обласних комісій з розслідування 
злочинів фашистських загарбників, різні трофейні картотеки, колекції листів 
колишніх остарбайтерів тощо. Основним виконавцем запитів були державні 
архіви областей, оскільки ЦДАВО та ЦДАГО більшість звернень 
пересилали в області. Найбільше число звернень колишніх остарбайтерів 
надійшло до держархівів Хмельницької, Київської, Харківської, 
Дніпропетровської, Львівської, Вінницької областей. Співпраця державних 
архівів з регіональними відділеннями Українського національного фонду 
“Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України у цілому 
мала плідний та діловий характер. 

На сьогодні архів Українського Національного фонду 
“Взаєморозуміння і примирення” впорядковано відповідно до вимог 
німецької організації “Пам’ять, відповідальність та майбутнє” та 
організовано його поетапне передавання на державне зберігання до ЦДАВО. 

У квітні 2007 року на міжнародній зустрічі в Берліні (ФРН), 
присвяченій виробленню спільних рекомендації щодо забезпечення 
збереження та використання документів, що утворилися за час роботи 
національних фондів країн Центральної та Східної Європи, на які було 
покладено організаційну роботу з виплати компенсацій від імені Уряду 
Німеччини колишнім “остарбайтерам”, високо оцінено роботу українських 
архівістів. 

27 серпня 1998 року за актом № 262 Міністерство праці та соціальної 
політики передало на державне збереження до Держархіву Львівської 
області Фонд Р−3229 “Переселенське управління при Раді Міністрів України 
за 1944−1951 рр.”, який налічує 1921 одиницю збереження, з яких 815 
безпосередньо стосуються зазначеного питання. Це − посімейні та 
поешелонні списки переселенців, описи майна, заяви голів дворів про 
переселення, алфавітні списки голів дворів у розрізі повітів. До архіву не 
надійшли документи по Бялостоцькому та Бялоподлясківському повітах. 

За даними посімейних книг 18-ти повітів Польщі у 1944−1946 роках 
на територію України було переселено 496305 осіб. За 1999–2003 роки 
Держархівом Львівської області розглянуто та надано відповідь на понад 



 68

55 000 запитів громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства, що стосуються порушеної проблеми. Найбільше наван-
таження припало на 2002–2003 роки, коли в рік виконувалося більше 13 000 
запитів цієї тематики. 

Практика виконання запитів громадян щодо підтвердження факту 
примусового переселення у 1944−1946 рр. з території Польщі на Україну 
показує, що наявна в Держархіві Львівської області документальна база не 
повна. У матеріалах фонду відсутні такі дані: самостійне переселення 
громадян (“самовивоз”); перебування родини на момент переселення у 
Німеччині (остарбайтери); перебування окремих членів родини на військовій 
службі; актові записи про народження дітей у 1934−1943 рр.; точні 
хронологічні межі у облікових документах, що робить неможливим 
визначити рік, а тим більше дату переселення. 

У 2007–2008 роках відсоток запитів цієї тематики від загальної 
кількості запитів, що надходять на адресу Держархіву Львівської області 
становить 8–10%. 

З 2006 року більше ніж в 2 рази збільшилася кількість запитів від 
румунських громадян, що надходять на адресу Держкомархіву, держархівів 
Одеської та Чернівецької областей і стосуються підтвердження 
приналежності їм земельних ділянок та нерухомого майна, залишених ними 
під час евакуації у 1941–1944 роках. Складність у виконанні таких запитів 
пов’язана з тим, що вони оформлені румунською мовою. У 2007 році 
Держкомархівом передано для перекладу до Посольства Румунії в Україні 
понад 600 таких запитів. 

Однією з найважливіших складових довідкової роботи є також 
надання відповідей на запити щодо підтвердження проходження військової 
служби у повоєнний час та участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до 
виконання яких залучаються і галузеві архіви. 

Значну частину соціально-правових запитів становлять і ті, що 
пов’язані з встановленням національності, підтвердженням одержання 
середньої, професійно-технічної та вищої освіти, місця проживання на 
території України, стажу роботи та розміру заробітної плати, проходженням 
лікування в медичних закладах та ін.  

Питому вагу запитів, що надходять до державних архівів, становлять 
запити, щодо відновлення або підтвердження записів актів громадянського 
стану, а саме: народження, вступу до шлюбу, розлучення та інше.  

Зросла також кількість запитів щодо підтвердження права власності на 
нерухоме майно. 

Проведення на початку 2000-х років соціальних та пенсійної реформ 
призвело до певних змін у тематиці запитів соціально-правового характеру. 
Починаючи з 2001 року є характерною тенденція поступового зменшення 
запитів колишніх остарбайтерів, розкуркулених чи репресованих осіб (або їх 
нащадків). Водночас з прийняттям Закону України “Про надання пенсій за 
особливі заслуги перед Україною” зросла кількість запитів від громадян про 
нагородження орденами, медалями і підтвердження депутатського стажу. 
Зміни у пенсійному законодавстві стали поштовхом для збільшення 
кількості запитів про трудовий стаж, найбільшу кількість таких запитів було 
виконано держархівами у 2002–2005 роках.  
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Основне навантаження з наведення довідок для громадян з 
підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати прийшлося на 
архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад. Звернення громадян 
зазначеної тематики в цих архівах дорівнювало 50% від загальної кількості 
запитів, в окремих областях – 80% (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, 
Харківська, Херсонська, Чернігівська області). 

У 2007 – на початку 2008 року тематика соціально-правових запитів, 
що надходять на адресу держархівів змінилася. Кількість запитів щодо 
колишніх остарбайтерів, розкуркулених чи репресованих осіб (або їх 
нащадків) істотно зменшилася і відповідно становить 1% або 2% від 
загальної кількості запитів, 2% дорівнює кількість запитів щодо 
підтвердження отримання державних нагород та відзнак. 

Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу та розміру 
заробітної плати зменшилася до 35%. Для областей, в яких почали діяти 
трудові архіви, характерною є тенденція поступового зменшення кількості 
письмових звернень громадян до держархівів з питань підтвердження 
трудової діяльності. У той же час зменшення кількості письмових звернень, 
що надходять до державних архівів спричинило збільшення кількості 
консультацій відвідувачів у столах довідок та кількості звернень поданих на 
особистому прийомі. В окремих держархівах їх кількісний показник 
дорівнює кількості запитів, що надійшли поштою. 

У першому півріччі 2008 року найбільшу кількість звернень подано на 
особистому прийомі в ЦДАВО (50%), ЦДАГО (60%), в держархівах 
Дніпропетровської (50%), Донецької (55%), Житомирської (60%), Одеської 
(60%), Рівненської (50%), Харківської (77%) областях, держархіві м. Києва 
(84%). 

Продовжує зростати кількість запитів щодо підтвердження права 
власності на нерухоме майно (25%), громадянського стану (народження, 
одруження, національність, інше) (19%). У зв’язку з надходженням на 
зберігання до державних архівів книг актів запису громадянського стану по 
1932 (1933) рік включно у 2008 році практично вдвічі збільшилася кількість 
звернень громадян до архівів з підтвердження актів громадянського стану за 
цей період. 

Незначний відсоток, менше 0,5%, становлять запити щодо 
підтвердження участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, більшість цих 
запитів надходить до ГДА МО України та Держархіву Київської області.  

Сталим є кількісний показник запитів від іноземних громадян щодо 
витребування довідок про участь у бойових діях у складі груп радянських 
військ, що діяли на території іноземних держав, освіту, проходження 
військової служби, склад нерухомого майна, залишеного під час репатріації з 
території СРСР у 1944–1946 рр., освіту та трудовий стаж. 

Такі запити виконуються державними архівами із дотриманням 
Порядку та Методичних вказівок про порядок витребування документів, 
затверджених наказом МЗС України та Головархіву України від 23 вересня 
1996 р. № 113–од/36. 

Державні архівні установи у межах своєї компетенції дотримуються 
вимог статей 13–14, 17 Конвенції про правову допомогу та правові 
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відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаної 
державами-членами СНД у Мінську 22.01.1993 р. в редакції Протоколу від 
28.03.1997 р. Вони надають правову допомогу установам юстиції та 
окремим громадянам, держав–членів СНД, учасників цієї Конвенції, у 
виявленні та видачі копій архівних документів (архівних довідок), що 
підтверджують особові та майнові права громадян, які порушили 
клопотання. Документи оформлюються державною мовою, до них 
обов’язково додаються засвідчені переклади російською мовою, усі 
документи засвідчуються гербовою печаткою архіву, що їх видав. 

Наведення довідок за запитами іноземних громадян здійснюється як 
за документами державних архівів, так і за документами, які зберігаються в 
архівах міністерств, відомств, підприємств (установ, організацій). На жаль, 
останнім часом більшість державних архівів областей наводить довідки 
тільки за документами архіву, не запитуючі витребувані відомості в архівних 
відділах районних державних адміністрацій та міських рад, архівних 
підрозділах міністерств, відомств, підприємств (установ, організацій). 

У 2007 році через посередництво МЗС України відділом 
міжнародного співробітництва та використання інформації Держкомархіву 
передано іноземним громадянам понад 1 200 відповідей на їх звернення, у 
першому кварталі 2008 року – 600 відповідей. Близько 300 громадян 
України, іноземних громадян та осіб без громадянства отримали відповіді на 
свої звернення, що надійшли 2008 року до відділу електронною поштою. 

Упродовж першого півріччя 2008 року держархіви отримали 
247310 запитів соціально-правового характеру (плановими показниками 
передбачено виконання держархівами у поточному році 209936 запитів 
такого характеру). З них розглянуто 243382, на 206193 запити надано 
позитивну відповідь. Кількість виконаних запитів перевищує кількість 
запитів, що надійшли у зв’язку з тим, що у січні 2008 року виконувались 
запити, що надійшли у грудні 2007 року. 

Практично на 85% запитів соціально-правового характеру заявники 
отримали позитивну відповідь, у 2007 р. цей показник дорівнював 85%, у 
2006 р. – 83%, у 2005 р. – 76%, у 2004 р. – 79%, у 2003 р. – 72%.  

Центральними держархівами виконано 1894 запити соціально-
правового характеру, держархівами областей – 52192 запити, архівними 
відділами райдержадміністрацій і міськрад – 193224 запити. Найбільше 
навантаження припало на ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, держархіви Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Львівської, 
Одеської, Рівненської, Чернівецької областей, м. Києва. 

Серед архівних установ низової ланки від 8 до 23 тис. запитів 
соціально-правового характеру виконано архівними відділами 
райдержадміністрацій і міських рад Автономної Республіки Крим (8243), 
Дніпропетровської (14632), Донецької (23361), Житомирської (8454), Івано-
Франківської (9709), Київської (8949), Луганської (12117), Львівської (9939), 
Одеської (10208), Харківської (10438), Хмельницької (11469) областей. 

Трудовими архівами виконано 150 тис. таких запитів. 
Близько 37 тис. громадян з об’єктивних причин не отримали 

позитивних відповідей на свої запити. Найбільший відсоток негативних 
відповідей припадає на ЦДІАК, держархіви в АР Крим, Донецької, 
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Київської, Хмельницької областей. Причина негативних відповідей – 
відсутність необхідних документів у фондах архівів або помилкове 
надсилання запитів до архівів.  

Повторні звернення громадян до державних архівів у першому 
півріччі 2008 року склали 3 %, скарги – 1%, помилково надіслані 
(непрофільні) – 10%. 

З метою поліпшення роботи щодо виконання запитів в держархівах в 
АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 
Кіровоградської, Луганської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей, 
Держархіві м. Севастополя ведеться електронний облік звернень громадян і 
контролю за вирішенням порушених у них питань. Державні архіви 
постійно поповнюють електронні бази даних, що використовуються при 
виконанні запитів: про народження, депутатську діяльність, нагородження, 
виділення земельних ділянок, примусове перебування в Німеччині у 1941–
1945 рр., засудження та репресії, перебування в таборах, місцезнаходження 
документів з особового складу ліквідованих та реорганізованих установ, 
створюються електронні зведені каталоги метричних книг, інші довідкові 
бази та картотеки. 

У читальному залі Держархіву Донецької області дослідники 
користуються електронними копіями метричних книг записів про 
народження, шлюб, смерть. 

Практично всіма державними архівами областей проводяться щорічні 
наради-семінари з питань виконання запитів соціально-правового характеру 
для працівників архівних установ низової ланки, у яких також беруть участь 
представники трудових архівів. Державними архівами в АР Крим, 
Волинської, Донецької, Луганської, Полтавської, Тернопільської, 
Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей розроблено 
інструкції та методичні рекомендації з виконання запитів соціально-
правового характеру. 

Інформацію про місця зберігання документів, найбільш запитуваних у 
зверненнях громадян, відомості щодо режиму роботи столів довідок, графіку 
особистого прийому громадян керівництвом архівів, адреси та телефони 
архівів, включаючи трудові, інформації про можливість отримання 
консультацій від співробітників відділів інформацій та використання 
документів, у тому числі в режимі on-line, розміщено на веб-сайтах 
держархівів Донецької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, 
Сумської, Чернігівської областей, на сайті Ради міністрів АР Крим 
Держархівом в АР Крим, на сайтах облдержадміністрацій держархівами 
Луганської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, 
Чернівецької областей. У 2008 році планується відкриття веб-сайту 
держархівом Рівненської області. 

Наявні в архівах штатні одиниць та матеріально-технічна база не 
сприяють виконанню запитів у встановлений законодавством термін, про що 
громадяни завчасно попереджаються співробітниками архівів, в окремих 
випадках наказами керівництва архівів терміни розгляду запитів 
збільшуються від одного місяця до трьох.  

Як правило до довідкової роботи залучаються співробітники 
практично усіх структурних підрозділів державних архівів, оскільки 
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кількість співробітників відділів використання інформації документів не 
дозволяє виконувати цю роботу вчасно і на належному рівні.  

У середньому виконанням запитів соціально-правового характеру 
займається 6–7 працівників держархівів областей, з яких 4 – працівники 
відділів інформації, в архівних установах низової ланки – 1–2 працівники, в 
день виконується від 5 до 15 таких запитів. Це свідчить про необхідність 
збільшення штатних одиниць архівів, створення у структурі відділів 
інформації секторів по роботі із зверненнями громадян.  

Водночас існують недоліки в оформленні довідок соціально-правового 
характеру. Не всі архівні установи низової ланки, а інколи і державні архіви 
областей дотримуються встановлених правил оформлення архівних довідок, 
архівних копій та витягів. Трапляються випадки, коли шаблони архівних 
довідок певної тематики заповнюються від руки, є помилки в написанні 
прізвищ. В архівних довідках та відповідях державних архівів адреса 
заявника (фізичної або юридичної особи) не завжди вказується відповідно до 
“Правил користування послугами поштового зв’язку”. Це пов’язано з 
великою кількістю запитів, недостатнім забезпеченням комп’ютерною 
технікою, насамперед архівних установ низової ланки, зміною кадрів, коли 
молоді спеціалісти не встигають ознайомитися з існуючою нормативно-
методичною базою. 

Проблеми щодо порядку оформлення громадянам довідок, що 
підтверджують їхнє право на пільгове пенсійне забезпечення вирішуються 
державними архівами шляхом проведення спільних нарад, семінарів з 
обласними управліннями Пенсійного фонду України, на яких приймаються 
узгоджені рішення щодо порядку оформлення довідок зазначеній категорії 
громадян; на адресу місцевих управлінь соціального захисту населення та 
Пенсійного фонду України, редакцій газет надсилаються спеціальні 
інформаційні листи про місця зберігання найбільш запитуваних у 
зверненнях громадян документів та форми довідок. Найбільш плідною є 
співпраця з органами ПФУ держархівів в АР Крим, Вінницькій, Волинській, 
Київській, Луганській, Львівській областях, м. Севастополя. 

Проблемні питання є у стосунках з місцевими органами ПФУ 
архівного відділу Бердянської міської ради Запорізької області, від якого 
вимагають при наявності правонаступника прийняти на зберігання до архіву 
документи з особового складу ліквідованих підприємств, що порушує 
інструкції ПФУ.  

Неузгодженими з інструкціями ПФУ є вимоги щодо оформлення 
документів для переоформлення пенсій у місцевих органів ПФУ Івано-
Франківської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Чернівецької областей, що 
значною мірою ускладнює роботу архівістів, збільшує терміни виконання 
запитів.  

Місцеві органи ПФУ витребують від архівів довідки із зазначенням 
помісячної заробітної плати за 20–30 років, про надання відпусток без 
збереження заробітної плати, про перебування жінок у декретних 
відпустках, про роботу в шкідливих умовах праці, а також архівні витяги з 
наказів про результати атестації робочих місць, не приймають до розгляду 
завірені ксерокопії документів як додатки до архівних довідок у разі, якщо є 
різночитання у документах.  
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У разі оформлення пенсій або їх перерахунку колишнім колгоспникам 
місцеві органи ПФУ вимагають підтвердження їхньої роботи відповідно до 
книг обліку та розрахунків від початку трудової діяльності до звільнення, із 
зазначенням назв професій за кожний відпрацьований рік по книгах обліку 
праці та розрахунків, довідки про встановлений мінімум, витребують дані 
про надання відпусток. 

У державних архівах недостатньо уваги приділяється інформаційно-
аналітичній роботі з аналізу та узагальнення звернень громадян; у більшості 
архівів відсутня електронна інформаційно-пошукова система обліку 
звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань; не 
оновлюється державними архівами інформація спеціалізованих веб-сторінок 
та рубрик, не забезпечується їх постійний розвиток та інформаційне 
наповнення для надання консультацій і роз’яснень громадянам; повільними 
темпами розвивається співпраця із ЗМІ. 

Аналіз інформації, отриманої від державних архівів, дає 
можливість зробити висновок, що покращення роботи з виконання 
запитів соціально-правового характеру значною мірою залежить від 
ступеню розробки довідкового апарату до архівних фондів. 
Поліпшенню роботи архівів в цьому напрямку сприятиме вирішення 
питання щодо збільшення штатної чисельності, зокрема створення 
окремих, або у структурі відділів інформації, секторів по роботі із 
зверненнями громадян, посилення координації роботи з Пенсійним 
фондом України під час розробки проектів законодавчих актів у сфері 
пенсійного та соціального захисту з метою вироблення єдиних підходів 
до оформлення документів, необхідних для оформлення пенсій та 
отримання соціальних пільг, розроблення єдиної для всіх державних 
архівів електронної інформаційно-пошукової системи обліку звернень 
громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань, що дасть 
можливість зменшити кількість повторних та непрофільних запитів. 

 
 

Про затвердження складу тендерного комітету  
Державного комітету архівів України 

від 28 серпня 2008 р. № 178 
 

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

складі: 
Музичук 
Ольга Володимирівна 

– заступник Голови Держкомархіву, 
голова комітету; 

Прись 
Тетяна Петрівна 

– начальник управління організаційно-правового 
та аналітичного забезпечення Держкомархіву; 

Стадник  
Вікторія Анатоліївна 

– в. о. начальника фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву; 

Баранова 
Олена Вячеславівна 

– завідувач сектора кадрової роботи 
Держкомархіву. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву від 
05.12.2006 № 153 “Про затвердження складу тендерного комітету 
Державного комітету архівів України”, від 21.02.2007 № 25 та від 12.07.2007 
№ 106 “Про внесення змін до складу тендерного комітету”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Музичук О. В. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

 
Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомархіву 
від 25.04.2008 № 77 “Про затвердження графіку проведення 
особистого прийому громадян керівництвом Держкомархіву  

та начальниками управлінь” 
від 28 серпня 2008 р. № 180 

 
У зв’язку із зміною у керівництві Державного комітету архівів 

України  
НАКАЗУЮ: 
1. Унести зміни до графіку особистого прийому громадян 

керівництвом Державного комітету архівів України та начальниками 
управлінь, затвердженого наказом Держкомархіву від 25.04.2008 № 77, 
виклавши його у новій редакції (додається). 

2. Сектору кадрової роботи (Баранова О. В.) опублікувати зазначену 
інформацію на офіційному веб-порталі Держкомархіву та поновити 
інформацію для відвідувачів. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету О. А. Удод 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного 
комітету архівів 
України 
від 28.08.2008 № 180 
 

 
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 
МУЗИЧУК  
Ольга Володимирівна 

четвер 14.00 – 16.00 
остання середа місяця 

17.45 – 19.45 

275-27-77 

 

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 
ПРИЛЕПІШЕВА 
Юлія Анатоліївна 

середа 
16.00 – 18.00 

п’ятниця  
15.00 – 17.00 

275-36-55 

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 створення міжвідомчої експертної робочої групи  
з вивчення матеріалів зарубіжних архівів 

від 29 серпня 2008 р. № 182 
  

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31 липня 
2008 року № 11375/7/1–08 щодо створення міжвідомчої експертної робочої 
групи з вивчення матеріалів зарубіжних архівів, 

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити міжвідомчу експертну робочу групу з вивчення матеріалів 

зарубіжних архівів про українську історію, їх копіювання та опрацювання 
можливості їх повернення в Україну (склад додається). 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держ-
комархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

проведення у першій половині жовтня 2008 року робочої наради 
міжвідомчої експертної робочої групи з метою вироблення конкретних 
заходів щодо виявлення, відбору та копіювання історичних документів про 
Україну в іноземних архівосховищах і розробки плану її роботи на 2009–
2010 роки та визначення обсягів фінансування цієї роботи; 

координацію діяльності членів робочої групи, у тому числі, з МЗС 
України та іноземними архівними службами; 

проведення щопівроку до 10 числа наступного періоду робочих 
засідань групи та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів про 
проведену роботу до розгляду у ході засідань. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

Додаток 
до наказу  

Держкомархіву України  
від 29.08.2008  № 182 

1. Удод О. А.  Голова Державного комітету,  
    доктор історичних наук, керівник робочої групи 
2. Брехуненко В. А. завідуючий відділом історії і теорії археографії  
    та споріднених джерелознавчих наук Інституту  
    української археографії та джерелознавства   
    ім. М. С. Грушевського НАН України,   
    доктор історичних наук (за згодою) 
3. Буріма Д. В.  учений секретар Інституту української   
    археографії та джерелознавства    
    ім. М. С. Грушевського НАН України,   
    старший науковий співробітник,    
    кандидат історичних наук (за згодою) 
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4. Верстюк В. Ф.  заступник Голови Українського інституту   
    національної пам’яті, доктор історичних наук,  
    заступник керівника робочої групи (за згодою) 
5. Галенко О. І.  провідний науковий співробітник Інституту   
    історії України НАН України, керівник   
    Тюркологічного центру Інституту, кандидат   
    історичних наук (за згодою) 
6. Горобець В.М.  старший науковий співробітник Інституту історії  
    України НАН України, доктор історичних наук  
    (за згодою) 
7. Демченко Л. Я.  в. о. директора Центрального державного   
    історичного архіву України, м. Київ 
8. Кулініч Ю. Я.  директор Центрального державного архіву   
    зарубіжної україніки 
9. Матяш І. Б.  директор Українського науково-дослідного   
    інституту архівної справи та документознавства,  
    доктор історичних наук 
10. Папакін Г. В.  начальник відділу формування політики   
    національної пам’яті Українського інституту  
    національної пам’яті, доктор історичних наук  
    (за згодою) 
11. Пельц Д. І.  директор Центрального державного історичного  
    архіву України, м. Львів 
12. Прилепішева Ю. А. начальник Управління інформації та    
    міжнародного співробітництва Держкомархіву,  
    кандидат історичних наук, секретар робочої  
    групи 
13. Реброва Н. Б.  генеральний директор Національного історико- 
    культурного заповідника "Гетьманська столиця"  
    (за згодою) 
14. Савчук Ю. К.  Голова Державної служби контролю за   
    переміщенням культурних цінностей через   
    державний кордон України, кандидат історичних  
    наук (за згодою) 
15. Скрипка Л. В.  директор Центрального державного архіву-музею  
    літератури і мистецтва України 
16. Топішко Н. О.  директор Центрального державного кіно-фотофоно- 

архіву України ім. Г. С. Пшеничного 
17. Чухліб Т. В.  старший науковий співробітник Інституту історії  
    України НАН України, доктор історичних наук  
    (за згодою) 
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Про проведення перевірки діяльності  
Державного архіву Сумської області 

від 8 вересня 2008 р. № 186 
 

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

НАКАЗУЮ: 
1. Провести перевірку діяльності Держархіву Сумської області з 29 

вересня по 3 жовтня 2008 року. 
2. Затвердити склад робочої групи фахівців Держкомархіву для 

проведення перевірки діяльності Держархіву Сумської області. 
Богунова Н. К. – заступник начальника управління, начальник 
організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву, керівник групи; 
Кисельова Л. А. – заступник начальника управління, начальник 
відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Держкомархіву; 
Кузнєцова М. І. – начальник відділу формування НАФ та діловодства 
Держкомархіву; 
Романович С. В. – головний спеціаліст відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву. 
3. Робочій групі до 31 жовтня 2008 року підготувати матеріали для 

розгляду на засіданні колегії Держкомархіву. 
4. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стаднік В. А.) 

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

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 
 

Про внесення змін до наказу Держкомархіву  
від 21.06.2007 № 98 

“Про організацію виконання постанови  
Кабінету Міністрів України 

від 11 травня 2007 р.” 
від 8 вересня 2008 р. № 187 

 
На часткову зміну наказу Держкомархіву від 21.06.2007 № 98 “Про 

організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 
2007 р.” у зв’язку із кадровими змінами в апараті Держкомархіву 

НАКАЗУЮ: 
1. Пункти 1, 2, 3, 4, 6 викласти в новій редакції: 
“1. Визначити головним уповноваженим з питань запровадження та 

функціонування системи управління якістю в Держкомархіві Музичук Ольгу 
Володимирівну – заступника Голови Держкомархіву. 
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2. Затвердити новий персональний склад Координаційної ради та 
робочої групи з питань запровадження та функціонування системи 
управління якістю в Держкомархіві (Додатки 1, 2). 

3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань 
запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві та Положення про робочу групу з питань розроблення та 
запровадження системи управління якістю в апараті Держкомархіву 
(Додатки 3, 4). 

4. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву (Прись Т. П.) здійснювати контроль за виконанням Плану 
заходів запровадження та забезпечення функціонування системи управління 
якістю в Держкомархіві на 2007–2008 роки. 

6. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Прилепішева Ю.А.) забезпечити висвітлення ходу 
виконання зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву”. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету О. А. Удод 

 

Додаток 1 
до наказу Держкомархіву 
від 08.09.2008 № 187 

СКЛАД 
Координаційної ради з питань запровадження та функціонування системи 

управління якістю в Держкомархіві 

1. Музичук 
  Ольга Володимирівна 

– заступник Голови Держкомархіву, голова 
Координаційної ради; 

2. Богунова  
  Надія Костянтинівна 

– заступник начальника управління – 
начальник організаційно-аналітичного 
відділу Держкомархіву, секретар 
Координаційної ради; 

3. Нестеренко  
  Любов Михайлівна 

– начальник відділу аналізу та прогнозування 
музейної справи департаменту мистецтва і 
регіональної політики Міністерства 
культури і туризму України (за згодою); 

4. Прись  
  Тетяна Петрівна 

– начальник управління організаційно-
правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву; 

5. Сельченкова 
  Світлана Вікторівна 

– начальник управління формування та 
зберігання НАФ Держкомархіву; 

6. Прилепішева 
  Юлія Анатоліївна 

– начальник управління інформації та 
міжнародного співробітництва 
Держкомархіву; 
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7. Баранова 
  Олена Вячеславівна 

– завідувач сектору кадрової роботи 
Держкомархіву. 

 

Додаток 2 
до наказу 
Держкомархіву 
від 08.09.2008 № 187 

СКЛАД 
робочої групи з питань запровадження та функціонування системи 

управління якості в Держкомархіві 
 

1. Кісіль Іван Миколайович – головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву, 
секретар робочої групи; 

2. Бернікова Оксана Петрівна – головний спеціаліст відділу 
інформаційних технологій 
Держкомархіву; 

3. Боярчук Ірина Сергіївна – головний спеціаліст відділу 
зберігання та обліку НАФ 
Держкомархіву; 

4. Добринчук Ірина Вікторівна – головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву; 

5. Медведєва Людмила 
Іванівна 

– головний спеціаліст відділу 
формування НАФ та діловодства 
Держкомархіву; 

6. Романович Світлана 
Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу міжнарод-
ного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву; 

7. Шамич Анна Олександрівна 
  

– головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Держкомархіву. 

 

Додаток 3 
до наказу Держкомархіву 
від 08.09.2008 № 187 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційну раду з питань запровадження  
та функціонування системи управління якістю  

в Державному комітеті архівів України 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Координаційна рада з питань запровадження та функціонування 
системи управління якістю в Держкомархіві (далі – Координаційна рада) 
утворюється наказом Голови Держкомархіву з метою розробки та підтримки 
системи управління якістю в апараті Комітету, координації діяльності 
структурних підрозділів Держкомархіву щодо запровадження цієї системи. 
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1.2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом Держ-
комархіву. 

1.3. Координаційна рада в своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами Головного управління державної служби України, 
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики, Положенням про Держкомархів, міжнародним стандартом 
ДСТУ ISO 9001:2001, а також цим Положенням. 
 

2. Основні напрями діяльності 
 

2.1. Об'єднання зусиль щодо координації дій структурних підрозділів 
Держкомархіву щодо запровадження системи управління якістю в 
Держкомархіві (далі – СУЯ). 

2.2. Підготовка пропозицій щодо визначення політики та мети 
діяльності Держкомархіву, споживачів і послуг, структури та взаємодії 
процесів апарату Комітету і розподілу відповідальності, основних 
параметрів плану заходів щодо запровадження та забезпечення 
функціонування СУЯ, прийняття рішень із цих питань. 

2.3. Забезпечення виконання плану заходів щодо запровадження та 
забезпечення функціонування СУЯ, аналіз причин його відхилення. 

2.4. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників апарату 
Комітету щодо необхідності побудови СУЯ та її мети. 

2.5. Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників 
Держкомархіву з питань запровадження та функціонування системи 
управління якості. 

2.6. Вивчення та аналіз стану роботи із впровадження системи 
управління якістю в Держкомархіві, підготовка відповідних інформаційних 
матеріалів до розгляду на апаратних нарадах у Голови Держкомархіву. 

2.7. Прийняття рішень щодо проведення внутрішніх і зовнішніх 
аудитів СУЯ. 

2.8. Узагальнення інформації про стан впровадження системи 
управління якістю та звітування перед центральними органами виконавчої 
влади з цього питання. 
 

3. Права Координаційної ради 
 

3.1. Приймати оперативні рішення щодо принципів побудови та 
діяльності СУЯ та контролювати їх виконання. 

3.2. Надавати доручення працівникам апарату Комітету, залученим до 
розроблення СУЯ. 

3.3. Заслуховувати інформацію керівників структурних підрозділів 
Держкомархіву з питань впровадження системи управління якістю в 
Держкомархіві. 

3.4. Заслуховувати звіти внутрішніх аудиторів і контролювати їх 
діяльність. 
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4. Організація і порядок роботи координаційної ради 
 

4.1. Координаційну раду очолює заступник Голови Держкомархіву. 
4.2. До складу Координаційної ради входять керівники структурних 

підрозділів Держкомархіву, представники МКТ та інші спеціалісти. 
Персональний склад координаційної ради затверджується наказом Голови 
Держкомархіву. 

4.3. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, 
які проводяться не рідше разу на квартал. Позачергові засідання 
скликаються на вимогу голови Координаційної ради. Члени Координаційної 
ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

4.4. Засідання Координаційної ради проводить її голова.  
4.5. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю 

голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. 
4.6. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть 

розглядатися шляхом опитування членів Координаційної ради та 
оформлятися в установленому порядку. 

4.7. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколами, які 
підписуються головою і секретарем Координаційної ради. 

4.8. Координаційна рада готує матеріали, що відносяться до її 
компетенції. 

4.9. Рішення Координаційної ради проводяться в життя наказами 
Голови Держкомархіву. 

4.10. Інформаційне забезпечення діяльності Координаційної ради 
покладається на управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву. 

4.11. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради 
покладається на організаційно-аналітичний відділ Держкомархіву. 

 
 
 
Додаток 4  
 до наказу Держкомархіву 
від 08.09.2008 № 187 

ПОЛОЖЕННЯ 
про робочу групу при Координаційній раді  

з питань розроблення та запровадження системи управління  
якістю в апараті Держкомархіву 

  
1. Робоча група при Координаційній раді з питань розроблення та 

запровадження системи управління якістю в апараті Держкомархіву (далі – 
робоча група) є постійно діючим органом апарату Держкомархіву. 
 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Головдержслужби, Держспоживстандарту, Положенням про Держкомархів, 
наказами Держкомархіву, положенням про Координаційну раду, а також цим 
Положенням. 
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 3. Основним завданням робочої групи є організація, розроблення, 
запровадження та постійне вдосконалення системи управління якістю в 
апараті Держкомархіву. 
 4. Робоча група (за погодженням з Координаційною радою) відповідно 
до покладених на неї завдань: 
 організовує проведення аналізу відповідності діяльності апарату 
Держкомархіву вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 та, за необхідністю, розробляє 
заходи з приведення її у відповідність до цих вимог; 
 координує діяльність з розроблення та удосконалення (актуалізації) 
документів системи управління якістю апарату Держкомархіву та забезпечує 
узгодженість цих документів; 
 розробляє графік проведення внутрішніх аудитів системи управління 
якістю апарату Держкомархіву; 
 проводить аналіз результатів внутрішніх аудитів системи управління 
якістю апарату Держкомархіву; 
 проводить аналіз результативності та ефективності процесів системи 
управління якістю апарату Держкомархіву; 
 забезпечує виконання Плану заходів запровадження та забезпечення 
функціонування системи управління якістю в Держкомархіві на 2007–
2008 роки. 
 5. Робоча група має право: 
 одержувати інформацію від структурних підрозділів апарату 
Держкомархіву з питань функціонування системи управління якістю; 
 ініціювати розроблення структурними підрозділами апарату 
Держкомархіву проектів документів системи управління якістю, розглядати 
їх та вносити через Координаційну раду на розгляд Голові Держкомархіву.  
 6. До складу робочої групи входять спеціалісти структурних 
підрозділів Держкомархіву. Персональний склад робочої групи 
затверджується наказом Голови Держкомархіву. 
 7. Організаційною формою роботи робочої групи є наради, які 
проводяться за потреби. 
 Головує на засіданнях голова Координаційної ради.  
 Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів її 
членів, присутніх на нараді. У разі рівного розподілу, голос головуючого є 
вирішальним.  
 Рішення робочої групи оформляються протоколами, які підписує 
головуючий на засіданні, та секретар робочої групи, який визначається із 
числа її членів. 
 8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення робочої групи 
здійснює апарат Держкомархіву. 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 15 липня 2008 р. “Про хід реалізації Держкомархівом  
заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України  

“Український прорив: для людей, а не для політиків” 
від 19 вересня 2008 р. № 190 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 

архівів України від 15 липня 2008 р. “Про хід реалізації Держкомархівом 
заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український 
прорив: для людей, а не для політиків”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. А. Удод 
 

Проект 

РІШЕННЯ 
колегії державного комітету  

архівів України 
 

м. Київ  
15 липня 2008 р. 

 
Про хід реалізації Держкомархівом заходів  

Програми діяльності Кабінету Міністрів України  
“Український прорив: для людей, а не політиків” 

 
Розглянувши довідку про хід реалізації Держкомархівом у І півріччі 

2008 року заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 
заслухавши інформацію заступника Голови Держкомархіву Новохатського К. Є., 
колегія відзначає, що основні завдання урядової Програми, які безпосередньо 
стосуються сфери архівної справи і діловодства, затверджено у Плані 
заходів, спрямованих на реалізацію у 2008 році пріоритетів Держкомархіву. 
Більшість заходів цього Плану виконується відповідно до встановлених 
термінів і обсягів. Достроково зареєстровано Верховною Радою України і 
прийнято для розгляду у першому читанні проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 
порядку та строків зберігання деяких категорій документів”. Поза Планом 
Держкомархів бере участь у реалізації окремих завдань урядової Програми: 
удосконаленні порядку повернення релігійним громадам церковного майна, 
виявленні архівних документів у зв'язку із заходами з ушанування пам'яті 
видатних діячів українського визвольного руху, здійсненні заходів щодо 
забезпечення безперешкодного доступу до архівних установ осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Разом з тим колегія відзначає, що своєчасне і повне виконання низки 
пріоритетних завдань Держкомархіву в рамках Програми діяльності уряду 
перебуває під загрозою. Суттєво порушується графік будівництва нових 
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корпусів комплексу споруд центральних державних архівів України у 
м.Києві. Через недофінансування передбачених на 2008 рік заходів 
Державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки та 
повільне освоєння окремими держархівами виділених коштів зривається 
виконання річних завдань цієї програми. Недосконалість методики 
віднесення документів НАФ до унікальних та відсутність належного 
супроводу її впровадження затримує наповнення інформацією відповідного 
розділу Державного реєстру національного культурного надбання. Повільно 
розгортають роботу новостворені ЦДЕА і ЦДАЗУ. Недостатніми темпами 
здійснюється зняття грифів обмеження доступу з архівних документів, 
інформація яких вже реально не містить державної таємниці і, навпаки, 
підлягає якнайскорішому впровадженню до широкого обігу. Не досягнуто 
кардинальних змін у роботі з розбудови мережі трудових архівів. 

З метою забезпечення повної і якісної реалізації заходів, 
пов'язаних з виконанням завдань Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, колегія вирішує: 

1. Керівництву Держкомархіву посилити координацію рішень і дій ДЕКС 
ЦДАУ – замовника реконструкції і будівництва комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України з проектними та будівельними 
організаціями – виконавцями робіт для забезпечення безумовного освоєння 
усіх виділених на 2008 рік коштів. 

2. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення, 
фінансово-економічному відділу Держкомархіву привести Державну 
програму розвитку архівної справи на 2008–2010 роки у відповідність з 
вимогами законодавства щодо державних цільових програм. 

3. Управлінню формування та зберігання НАФ Держкомархіву 
забезпечити удосконалення методики виявлення унікальних документів 
НАФ, її впровадження у практичну діяльність державних архівів та 
формування на цій основі відповідного розділу Державного реєстру 
національного культурного надбання. 

4. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва, 
Управлінню формування та зберігання НАФ Держкомархіву, ЦДЕА 
забезпечити доопрацювання концепції електронного архіву за результатами 
обговорення її на семінарі з інформатизації архівної справи та подання її на 
затвердження в установленому порядку. 

5. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держком-
архіву, ЦДАЗУ: 

сформувати Громадську раду ЦДАЗУ, організувати її діяльність; 
подати обґрунтовані пропозиції щодо введення посади представника 

Держкомархіву у культурно-інформаційних центрах при закордонних 
дипломатичних представництвах України; 

підготувати спільно з МЗС і Комітетом Верховної ради з питань 
культури і духовності та провести круглий стіл з питань поповнення НАФ 
документами культурної спадщини українського народу, що перебувають за 
межами України. 

6. Державним архівам прискорити зняття обмежень доступу з 
документів, створених за часів СРСР, що зараз не містять державної 
таємниці, та організувати оприлюднення інформації про них. 
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7. Управлінню організаційно-правового та аналітичного забезпечення 
Держкомархіву протягом ІІІ кварталу 2008 року доопрацювати з ураху-
ванням зауважень Мінфіну проект Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних 
документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян” та 
забезпечити його подання в установленому порядку. 

8. Керівникам державних архівів областей, максимально викори-
стовуючи позитивний досвід організації створення та діяльності трудових 
архівів, домогтися завершення розбудови мережі таких архівів у своїх 
регіонах. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод 

Секретар колегії Т. В. Галицька 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 23.09.2008 “Про стан роботи з джерелами формування НАФ 

Державного архіву Чернівецької області” 
від 29 вересня 2008 р. № 199 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету 

архівів України від 23 вересня 2008 року “Про стан роботи з джерелами 
формування НАФ Державного архіву Чернівецької області” (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  
23 вересня 2008 р. 

 
Про стан роботи з джерелами формування НАФ 

Державного архіву Чернівецької області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву 
Кузнєцової М. І. та співдоповідь директора Державного архіву Чернівецької 
області Жмундуляка Д. Д., колегія констатує, що архівом здійснюється 
робота з формування НАФ, організаційно-методичного керівництва 
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діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких 
утворюються документи НАФ. 

Заступником голови Чернівецької облдержадміністрації затверджено 
27.09.2006 список юридичних осіб – джерел формування НАФ, документи 
яких підлягають прийому до Державного архіву Чернівецької області 
(протокол засідання ЕПК від 29.09.2006 № 9), який нараховує 215 
фондоутворювачів. Водночас директором архіву затверджено список 
юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, документи яких не 
підлягають прийому до архіву (протокол засідання ЕПК від 
29.09.2006 № 9) – 187 фондоутворювачів.  

Архівні відділи районних державних адміністрацій і міських рад у 
2007 році завершили складання та затвердження списків джерел формування 
НАФ. На сьогоднішній день джерел формування низової ланки 
нараховується 758. 

У архіві ведеться контрольно-довідкова картотека на установи списку 
№ 1. Наглядові справи на підконтрольні установи оформлюються відповідно 
до вимог Основних правил роботи державних архівних установ. 

ЕПК держархіву працює згідно з положенням, затвердженим наказом 
директора архіву від 18.08.2008 № 56, відповідно до затверджених річних 
планів роботи. Щорічно архівом проводиться 10 засідань ЕПК, на яких 
розглядаються описи справ постійного зберігання, 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. Протягом 2006 року –
 9 місяців 2008 року проведено 2 виїзних та 4 розширених засідання ЕПК. 

Високі показники мають архівні установи Чернівецької області з 
погодження номенклатур справ (78% обласних установ і майже 81% установ 
низової ланки).  

У архіві упорядкування документів постійного зберігання становить 
60%.  

Більша частина документів обласних установ упорядковується 
приватним підприємцем Анохіним О. В. (59%), власними силами установ 
упорядковується 22%, працівниками відділу комплектування, відомчих 
архівів та діловодства – 19% документів. 

Працівниками відділу комплектування НАФ та діловодства архіву 
протягом 2006 – 9 місяців 2008 року розроблено 4 методичні рекомендації за 
темами: “Основні вимоги до складання номенклатури справ”, “Порядок 
передавання документів Національного архівного фонду на державне 
зберігання у випадку реорганізації або ліквідації установи”, “Ведення 
діловодства в установах”, “Формування документів у справи”, “Порядок 
передавання документів Національного архівного фонду на державне 
зберігання у випадку реорганізації або ліквідації установи”, які схвалено 
нормативно-методичною радою архіву.  

Працівниками архівного відділу Сокирянської райдержадміністрації 
розроблено 2 методичні рекомендації за темами “Складання номенклатур та 
формування справ”, “Забезпечення збереженості документів в архіві”. 
Архівним відділом Сторожинецької райдержадміністрації підготовлено 
методичний посібник “Забезпечення збереженості документів в архіві”, 
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схвалений нормативно-методичною радою архіву (протокол засідання від 
19.06.2008 № 3). 

За останні два роки працівниками відділу комплектування НАФ та 
діловодства організовано 8 семінарів з працівниками архівних підрозділів та 
діловодних служб обласних установ.  

Архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад за останні 
два роки проведено 57 нарад з питань складання номенклатур справ, умов 
зберігання та упорядкування документів.  

У Чернівецькій області створено 10 трудових архівів, які є 
юридичними особами (1 при міській раді, 9 – при райрадах), в яких 
зберігається майже 46 тис. справ з особового складу та 177 од. зб. 
тимчасового зберігання). Трудові архіви Чернівецької області налічують 
16 штатних працівників.  

Разом з тим у роботі архівних установ Чернівецької області мають 
місце недоліки. 

Протягом 10 років у зв’язку з відсутністю вільних площ архів майже 
не комплектувався.  

В архівних підрозділах установ Чернівецької області перебуває понад 
92 тис. справ із строками зберігання, які минули (з них понад 10 тис. в 
установах низової ланки). 

Держархівом області протягом останніх двох років прийнято на 
державне зберігання 1 тис. справ управлінської документації. 
 Держархів області не забезпечує з 1993 року приймання 
аудіовізуальних документів. У 2007 році не прийнято документи особового 
походження.  

На жаль, виділене архіву приміщення по пров. Текстильників, 1 
загальною площею 3493,8 м2 не вирішує питання приймання усіх 
документів з приміщення по вул. Бахрушина, 2. 

За останні роки спостерігається тенденція зменшення кількості 
джерел комплектування архіву (на 12% або 29 установ) у зв’язку з 
ліквідацією та реорганізацією установ.  

Списки джерел формування НАФ, укладені архівом та архівними 
відділами райдержадміністрацій і міських рад, не відповідають вимогам 
методичних рекомендацій щодо порядку віднесення юридичних осіб до 
джерел формування НАФ та укладання списків: не укладено списку 
юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи на 
державне зберігання, списки складено за старою формою. Не укладаються 
списки фізичних осіб – джерел формування НАФ. 

Не проводиться робота щодо обліку приватних архівних зібрань.  
Не укладаються угоди між архівом 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. 

Довідки про результати перевірянь установ не відповідають вимогам 
методичних рекомендацій “Проведення перевірянь роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, 
установ, організацій”, схвалених нормативно-методичною комісією 
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Держкомархіву України (протокол засідання № 6 від 08.12.2006): частково 
торкаються 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 (установ 
районної ланки). За підсумками перевірянь не розробляються плани заходів 
щодо поліпшення роботи з документами, які затверджуються керівниками 
установ. 

У 29% установ архіву області не проводилися комплексні, тематичні 
перевіряння понад 5 років (Прокуратура Чернівецької області (остання 
перевірка – 1989 рік), Державне управління екології та природних ресурсів в 
Чернівецькій області (1993), КРУ в Чернівецькій області (1995), Управління 
НБУ в Чернівецькій області (1989), ВАТ “Чернівціавтотранс” (1990) тощо). 

Протягом 2007 року архів не упорядковував документи на договірних 
засадах. 

Якість упорядкування документів обласних установ і низової ланки не 
завжди відповідає архівним вимогам. До справ постійного зберігання 
включаються документи тимчасового зберігання, не підписуються аркуші-
засвідчувачі справ, справи підшиті вручну в м’яку обкладинку. 

До складу ЕПК не включені представники наукових установ і творчої 
громадськості. 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 на сьогодні приватизовано. 

У архіві не ведеться облікова картотека схвалених та погоджених ЕПК 
описів справ. 

Колегія вирішує: 
1. Узяти до відома довідку про стан роботи з джерелами формування 

НАФ Державного архіву Чернівецької області. 
2. Директору Державного архіву Чернівецької області (Жмунду-

ляк Д. Д.): 
– скласти план заходів щодо усунення недоліків, виявлених 

перевіркою та подати його до Держкомархіву до 15.10.2008; 
– з метою впорядкування структури архіву привести у відповідність до 

наказу Держкомархіву України від 05.10.2007 № 149 “Про затвердження 
Примірної структури державного архіву області, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, міст Києва і Севастополя” назву відділу 
комплектування НАФ та діловодства до 10.10.2008; 

– укласти списки установ – джерел формування НАФ Чернівецької 
області відповідно до методичних рекомендацій Держкомархіву до 1 березня 
2009 року; 

– з метою посилення контролю за станом архівної справи та 
діловодства в установах провести до кінця 2009 року комплексні 
перевіряння стану роботи з документами у джерелах формування НАФ, які 
не перевірялися архівними установами протягом п’яти років, підвищити їх 
результативність і якість проведення; 
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– до складу ЕПК архіву включити представників наукових установ і 
творчої громадськості до 15.10.2008; 

– провести протягом 2008 – І півріччя 2009 року визначення меж 
архівних фондів у зв’язку зі зміною форми власності фондоутворювача; 

– забезпечити приймання аудіовізуальних документів. 
3. ЦДКФФА України (Топішко Н.О.) надати методичну допомогу 

Державному архіву Чернівецької області з профільних питань. 
4. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 

Держкомархіву (Кузнєцова М.І.): 
– підготувати методичні рекомендації з ведення облікової документації 

експертно-перевірної комісії державного архіву до 1 липня 2009року; 
– надати Державному архіву Чернівецької області необхідну 

методичну і практичну допомогу з профільних відділу питань. 
5. У серпні 2009 року заслухати на колегії Держкомархіву звіт 

Державного архіву Чернівецької області щодо усунення недоліків, 
виявлених тематичною перевіркою. 

Голова колегії,  
Голова Державного  

комітету архівів України О. А. Удод 
Секретар колегії Т. В. Галицька 

 
 

ДОВІДКА 

про стан роботи з джерелами формування НАФ 
Державного архіву Чернівецької області 

 
Відповідно до плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 

Ш квартал 2008 року та наказу від 15.08.2008 № 39-в начальником відділу 
формування Національного архівного фонду та діловодства Кузнє-
цовою М. І. та головним спеціалістом відділу Саприкіною О. Г. з 26 по 29 
серпня 2008 року здійснено перевірку стану роботи з джерелами 
формування НАФ Державного архіву Чернівецької області (далі – архів). 

Перевірка здійснювалася шляхом вивчення наявних в архіві 
документів з питань роботи з джерелами формування НАФ, співбесід з 
начальником відділу комплектування НАФ та діловодства, ознайомлення з 
роботою архівних відділів Сторожинецької та Кіцманської райдерж-
адміністрацій, Комунального підприємства “Сторожинецький районний 
трудовий архів”, Трудового архіву Кіцманського району. 

Архівом здійснюється робота з формування НАФ, організаційно-
методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, 
установ і організацій, в яких утворюються документи НАФ. 

Заступником голови Чернівецької облдержадміністрації затверджено 
27.09.2006 список юридичних осіб – джерел формування НАФ, документи 
яких підлягають прийому до Державного архіву Чернівецької області 
(протокол засідання ЕПК від 29.09.2006 № 9), який нараховує 215 
фондоутворювачів. Водночас директором архіву затверджено список 
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юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, документи яких не 
підлягають прийому до архіву (протокол засідання ЕПК від 
29.09.2006 № 9) – 187 фондоутворювачів.  

Архівні відділи районних державних адміністрацій і міських рад у 
2007 році завершили складання та затвердження списків джерел формування 
НАФ. На сьогоднішній день джерел формування низової ланки 
нараховується 758. 

Відділ комплектування НАФ та діловодства нараховує 5 осіб і працює 
відповідно до положення, затвердженого наказом Держархіву від 15.07.2008 
№ 45.  

У архіві ведеться контрольно-довідкова картотека на установи списку 
№ 1. Наглядові справи на підконтрольні установи оформлюються відповідно 
до вимог Основних правил роботи державних архівних установ. 

ЕПК архіву працює згідно з положенням, затвердженим наказом 
директора архіву від 18.08.2008 № 56, відповідно до затверджених річних планів 
роботи. Щорічно архівом проводиться 10 засідань ЕПК, на яких розглядаються 
описи справ постійного зберігання, 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. Протягом 2006 року – 9 місяців 2008 року проведено 2 виїзних засідання 
ЕПК з питань проведення експертизи цінності документів та оформлення її 
результатів в архівних відділах Сторожинецької та Хотинської райдержад-
міністрацій, 4 розширених засідання про роботу з відомствами, стан упоряд-
кування та забезпечення збереженості документів установ списку № 1 за участі 
начальників та спеціалістів архівних відділів Сторожинецької, Новоселицької, 
Герцаївської, Хотинської райдержадміністрацій, завідуючої Чернівецького 
обласного державного нотаріального архіву Назарчук Г. Я., представника 
Головного управління статистики у Чернівецькій області Шутурми М. М. 

Високі показники мають архівні установи Чернівецької області з 
погодження номенклатур справ (78% обласних установ і майже 81% установ 
низової ланки).  

У архіві упорядкування документів постійного зберігання становить 60%.  
Більша частина документів обласних установ упорядковується 

приватним підприємцем Анохіним О. В. (59%), власними силами установ 
упорядковується 22%, працівниками відділу комплектування НАФ та 
діловодства – 19% документів. 

З метою поліпшення організаційно-правового стану архівних 
підрозділів, експертних комісій та служб діловодства установ протягом 
2006 – 2007років установи Чернівецької області погодили з ЕПК держархіву 
313 номенклатур справ, 24 інструкції з діловодства, 77 положень про 
експертну комісію, 119 положень про архівний підрозділ. 

За І півріччя 2008 року ЕПК держархіву Чернівецької області 
погоджено 26 інструкцій з діловодства, 178 положень про експертну комісію, 
105 положень про архівний підрозділ, 107 номенклатур справ. 

Працівниками відділу комплектування НАФ та діловодства архіву 
протягом 2006 – 9 місяців 2008 року розроблено 4 методичні рекомендації за 
темами: “Основні вимоги до складання номенклатури справ”, “Порядок 
передавання документів Національного архівного фонду на державне 
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зберігання у випадку реорганізації або ліквідації установи”, “Ведення 
діловодства в установах”, “Формування документів у справи”, які схвалено 
нормативно-методичною радою архіву.  

Працівниками архівного відділу Сокирянської райдержадміністрації 
розроблено 2 методичні рекомендації за темами “Складання номенклатур та 
формування справ”, “Забезпечення збереженості документів в архіві”. Архівним 
відділом Сторожинецької райдержадміністрації підготовлено методичний 
посібник “Забезпечення збереженості документів в архіві”, схвалений 
нормативно-методичною радою архіву (протокол засідання від 19.06.2008 № 3). 

За останні два роки працівниками відділу комплектування НАФ та 
діловодства організовано 8 семінарів з працівниками архівних підрозділів та 
діловодних служб обласних установ.  

Архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад за останні 
два роки проведено 57 нарад з питань складання номенклатур справ, умов 
зберігання та упорядкування документів.  

Розпорядженням Чернівецької облдержадміністрації від 13.05.2005 № 217-
р “Про створення архівних установ для централізованого тимчасового 
зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного 
фонду” було зобов’язано голів райдерж-адміністрацій та рекомендовано головам 
міських рад забезпечити створення в установленому порядку трудових архівів, 
розробити та затвердити в установленому порядку Положення про Трудовий 
архів, вирішити питання про виділення приміщення та кадрового забезпечення, 
передбачити в місцевих бюджетах фонд на оплату праці та кошти для 
забезпечення матеріальними ресурсами.  

У Чернівецькій області створено 10 трудових архівів, які є 
юридичними особами (1 при міській раді, 9 – при райрадах), в яких 
зберігається майже 46 тис. справ з особового складу та 177 од. зб. 
тимчасового зберігання). Трудові архіви Чернівецької області налічують 
16 штатних працівників.  

01.07.2007 на колегії Чернівецької облдержадміністрації слухалося 
питання щодо стану архівної справи в області. В рішенні колегії одним з 
пунктів було рекомендовано головам Сокирянської, Путильської та 
Хотинської райдержадміністрацій забезпечити створення в установленому 
порядку трудових архівів. 
 У Сокирянському районі в архівному відділі райдержадміністрації 
розширено штатну чисельність до 3 одиниць; в Путильському районі до 
кінця 2009 року планується створити трудовий архів. 

Рішенням ХІІІ сесії V скликання Хотинської районної ради від 
24.07.2008 № 335/13/08 створено Трудовий архів Хотинського району. 

Разом з тим у роботі архівних установ Чернівецької області мають 
місце недоліки. 

Протягом 10 років у зв’язку з відсутністю вільних площ архів майже 
не комплектувався.  

У 2000 році в приміщенні архіву по вул. Стасюка, 20-А, що стоїть на 
ґрунтових водах, з’явилися щілини де було виставлено маяки, у зв’язку з цим не 
поповнювалися архівосховища новими фондами, хоча архів продовжує 
комплектуватися документами ліквідованих підприємств, установ і організацій. 

Будівля по вул. Бахрушина, 2 (костел Серце Ісуса) знаходиться в 
аварійному стані.  
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На жаль, виділене архіву приміщення по пров. Текстильників, 1 
загальною площею 3493,8 м2 не вирішує питання приймання усіх 
документів з приміщення по вул. Бахрушина, 2. 

В архівних підрозділах установ Чернівецької області перебуває понад 
92 тис. справ із строками зберігання, які минули (з них понад 10 тис. в 
установах низової ланки). 
 Архів не забезпечує з 1993 року приймання аудіовізуальних 
документів. У 2007 році не прийнято документи особового походження.  

За останні роки спостерігається тенденція зменшення кількості 
джерел комплектування архіву (на 12% або 29 установ) у зв’язку з 
ліквідацією та реорганізацією установ.  

Списки джерел формування НАФ, укладені архівом області та 
архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад, не відповідають 
вимогам Методичних рекомендацій щодо порядку віднесення юридичних 
осіб до джерел формування НАФ та укладання списків: не укладено списку 
юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи на 
державне зберігання, списки складено за старою формою. Не укладаються 
списки фізичних осіб – джерел формування НАФ. 

Не проводиться робота щодо обліку приватних архівних зібрань.  
Не укладаються угоди між архівом 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. 

Довідки про результати перевірянь установ не відповідають вимогам 
методичних рекомендацій “Проведення перевірянь роботи служб діловодства, 
експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій”, 
схвалених нормативно-методичною комісією Держкомархіву України (протокол 
засідання № 6 від 08.12.2006): частково торкаються питань 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 (установи районної ланки). За підсумками перевірянь не 
розробляються плани заходів щодо поліпшення роботи з документами, які 
затверджуються керівниками установ. 

У 29% установ архіву області не проводилися комплексні, тематичні 
перевіряння понад 5 років (Прокуратура Чернівецької області (остання 
перевірка – 1989 рік), Державне управління екології та природних ресурсів в 
Чернівецькій області (1993), КРУ в Чернівецькій області (1995), Управління 
НБУ в Чернівецькій області (1989), ВАТ “Чернівціавтотранс” (1990) тощо). 

Протягом 2007 року архів не упорядковував документи на договірних 
засадах. 

На жаль питання створення трудових архівів не вирішує проблему 
зберігання документів з особового складу. В архівах низової ланки 
зберігається майже 17 тис. справ з особового складу. 

Якість упорядкування документів обласних установ і низової ланки не 
завжди відповідає архівним вимогам. До справ постійного зберігання 
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включаються документи тимчасового зберігання, не підписуються аркуші-
засвідчувачі справ, справи підшиті вручну в м’яку обкладинку. 

До складу ЕПК не включені представники наукових установ і творчої 
громадськості. 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 на сьогодні приватизовано. 

У архіві не ведеться облікова картотека схвалених та погоджених ЕПК 
описів справ. 

Пропозиції: 
1. Прискорити вирішення питання щодо виділення додаткового 

приміщення Держархіву області. 
2. З метою впорядкування структури архіву привести у відповідність 

до наказу Держкомархіву України від 05.10.2007 № 149 “Про затвердження 
Примірної структури державного архіву області, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, міст Києва і Севастополя” назву відділу 
комплектування НАФ та діловодства. 

3. Укласти списки установ – джерел формування НАФ Чернівецької 
області відповідно до методичних рекомендацій Держкомархіву до 1 березня 
2009 року. 

4. З метою посилення контролю за станом архівної справи та 
діловодства в установах провести до кінця 2009 року комплексні 
перевіряння стану роботи з документами у джерелах формування НАФ, які 
не перевірялися архівними установами протягом п’яти років, підвищити їх 
результативність і якість проведення. 

5. До складу ЕПК архіву області включити представників наукових 
установ і творчої громадськості. 

6. Провести протягом 2008 – І півріччя 2009 року визначення меж 
архівних фондів у зв’язку зі зміною форми власності фондоутворювача. 
 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства 
Держкомархіву України М. І. Кузнєцова 

Головний спеціаліст відділу формування НАФ 
та діловодства Держкомархіву України О. Г. Саприкіна 

 
З довідкою ознайомлені: 

Директор Держархіву  
Чернівецької області Д. Д. Жмундуляк 

Начальник відділу комплектування НАФ та  
діловодства Державного архіву  

Чернівецької області А. М. Житарюк 
 



 95

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
_______________________________________________________ 

 
 
 

Виконання державними архівними установами Указу Президента 
України та Розпорядження Кабінету Міністрів України 

про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами  
Голодомору в Україні  

(ІV квартал 2008 року) 
 
25-26 вересня 2008 р. у Кончі-Заспі (м. Київ) за підтримки ЮНЕСКО 

проведено міжнародну наукову конференцію “Голодомор 1932–1933 рр. в 
Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка”. Організаторами 
конференції виступили Український інститут національної пам’яті, 
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних 
досліджень, Інститут історії України. 

Конференцію присвячено дослідженню причин та наслідків 
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні та вшанування пам’яті його жертв у 75-і 
роковини цієї трагедії. 

У роботі конференції взяв участь Голова Держкомархіву України, 
д. і. н. Олександр Удод, який виступив з доповіддю “Діяльність державних 
архівів України з розширення документної бази дослідження Голодомору 
1932–1933 рр.” 

 
* * * 

На виконання Плану заходів з підготовки до вшанування 75-х роковин 
Голодомору у Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України тривала робота над зведеним реєстром архівних фондів, 
в яких наявна інформація про причини, перебіг та наслідки Голодомору 
1932–1933 рр. Перша частина Реєстру фондів меморіального характеру, 
підготовлена в 2007 р., використовується співробітниками архіву при 
виконанні запитів з даної тематики та дослідниками у читальному залі.  

На даному етапі підготовки реєстру увагу зосереджено на документах 
ВУЦВК, зокрема, на супровідних листах ВУЦВК до місцевих органів влади, 
оскільки в них є важлива інформація щодо смертності від голоду в 
Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Одеській, Харківській, 
Чернігівській областях. У листах викладається короткий зміст скарг селян 
щодо вилучення зерна, відсутності насіннєвих фондів та хліба, голодування 
сімей та окремих населених пунктів. До реєстру включаються дотичні 
документи для дослідження даної проблеми – зведені відомості по окремих 
радгоспах та адміністративних районах України про хід посівної кампанії, 
хлібозаготівлі. 

* * * 
11 серпня 2008 р. директор ЦДАМЛМ Л. В. Скрипка дав інтерв’ю І-ій 

програмі національного радіо України, в якому розповів про заходи архіву 
до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. 
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* * * 
У третьому кварталі 2008 р. Центральним державним архівом 

громадських об’єднань України передано до друку збірник документів і 
матеріалів “Голодомор 1932–1933 років: злочин влади – трагедія народу”. 

 
* * * 

Архівісти Волині продовжують збір спогадів очевидців Голодомору, а 
також працюють у плані виявлення та популяризації документів з цієї 
тематики. Постійно діючу виставку на тему “Відлуння голоду на Волині”, 
яка експонується в читальному залі держархіву області, мають змогу 
оглянути студенти Волинських вузів, учні шкіл та відвідувачі архіву. 

 
* * * 

10 липня 2008 р. у Державному архіві Закарпатської області під 
керівництвом голови – директора архіву М. В. Делегана проведено чергове 
засідання науково-методичної ради, на якому розглянуто питання структури і 
змісту книги “Відлуння жахливої трагедії”, присвяченої відлунню на 
Підкарпатській Русі (Закарпатті) голоду 1932–1933 рр. на Україні. 

Архівістами області у результаті пошуку виявлено близько півсотні 
публікацій у місцевій тогочасній пресі, в яких йдеться про голод на території 
Радянської України. Здійснено їх наукове опрацювання, підготовлено варіант 
вступної статті та характеристики джерел інформації. 

На засіданні вирішено здійснити додатковий пошук публікацій, 
зокрема, в угорськомовній періодиці, та видати книгу на початку листопада 
2008 р. 

У роботі науково-методичної ради взяв участь член ради, доктор 
історичних наук, професор Ужгородського національного університету 
С. Д. Федька. На його пропозицію до майбутньої книги буде включено 
наукові розвідки його та кандидата філологічних наук І. М. Сенька. 

 
* * * 

Підготовлено експозицію виставки “Голгофа українського народу. До 
75-річчя Голодомору в Україні. За матеріалами Державного архіву Львівської 
області”.  

На веб-сайті Державного архіву Львівської області розміщено 
електронний варіант збірника документів “Голгофа українського народу. До 
75-річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років. За матеріалами 
Державного архіву Львівської області” та фрагменти виставки “Голгофа 
українського народу. До 75-річниці Голодомору в Україні. За матеріалами 
Державного архіву Львівської області”. 

 
* * * 

25 вересня 2008 р. у Державному архіві Луганської області відкрито 
виставку “Скорботна пам’ять 1932–1933”. На виставці експоновано 
фотографії, що ілюструють участь держархіву у заходах з підготовки до 
вшанування 75-х роковин Голодомору, та публікації держархіву у ЗМІ, що 
відображають трагічні події Голодомору на Луганщині.  
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* * * 
26 вересня 2008 р. делегація американських громадян  (11 чоловік) 

відвідала виставку “Ми звинувачуємо! Голодомор 1932–1933рр. – геноцид 
українського народу!”. Директор Держархіву Миколаївської області 
Л. Л. Левченко розповіла про перебіг подій на Миколаївщині в цей жахливий 
період українського народу.  
 30 вересня 2008 р. відділом формування НАФ та діловодства 
розпочато роботу по впорядкуванню свідчень очевидців Голодомору 1932-
1933 рр., які надійшли до Центру збору та узагальнення свідчень очевидців 
Голодомору 1932–1933 років. На сьогоднішній день до Центру надійшло 
13156 свідчень очевидців. Але це не остаточна цифра. Свідчення 
продовжують надходити з районів. Планується упорядкувати більше 18 
тисяч свідчень. 

У вересні вийшла друком книга Т. Д. Креміня “Камінний хліб. 
Голодні 1932–1933 роки на території Новоодещини”, яка розповідає про 
перебіг подій на території Новоодеського району Миколаївської області під 
час Голодомору 1932–1933 рр. До книги включено спогади 79 жителів 
Новоодещини – очевидців трагедії. У збиранні свідчень взяли участь 146 
волонтерів – членів пошукових груп району. До видання увійшли списки 
громадян, які загинули у 1932–1933 роках, а також тих, що зазнали 
політичних репресій під час колективізації та Голодомору; список населених 
пунктів та колгоспів, які були занесені на "Чорну дошку" за невиконання 
планів хлібозаготівель; а також документи державних архівів Миколаївської 
та Одеської областей. Автор видання, Т. Д. Кремінь, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української літератури МДУ ім. В. О. Сухом-
линського, висловив подяку працівникам державного архіву Миколаївської 
області за надані матеріали та консультації. Директор держархіву, кандидат 
історичних наук Л. Л. Левченко та начальник відділу інформації та 
використання документів М. О. Мельник виступили рецензентами вказаного 
видання. 

 
* * * 

15 липня 2008 р. директор Державного архіву Одеської області І. І. Ні-
точко прийняв участь у розширеному засіданні колегії Державного комітету 
архівів України, на якому основним для розгляду було питання про стан 
підготовки архівних установ до відзначення 75-ої річниці Голодомору 1932–
1933 років в Україні. І. І.Ніточко поінформував Держкомархів про основні 
результати роботи одеських архівістів, а саме: складено список жертв 
Голодомору на 37961 жителів Одеської області, зібрано біля 4 тис. спогадів 
очевидців, сформовано колекцію документів та фотоматеріалів “Голодомор 
1932–1933 рр. в Одеській області”. 

29 липня 2008 р. відділом використання документів, інформації та 
зовнішніх зв’язків закінчено редагування Мартирологу жертв Голодомору 
1932–1933 рр. в Одеській області. В списку представлені м. Одеса та 17 
районів Одеської області, що перебували в зоні Голодомору. Матеріали 
передані до видавництва “Астропринт” для підготування макету.  
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* * * 
11 серпня 2008 р. відбулася  презентація виставки “До 75-х роковин 

Голодомору 1932–1933 рр. в Україні”, підготовлена за документами фондів 
Державного архіву Харківської області.    

13 серпня 2008 р. на виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України відбулося позачергове розширене засідання колегії 
держархіву за участю працівників архіву, на якому розглянуто стан 
виконання держархівом заходів щодо участі у відзначенні 75-х роковин 
Голодомору 1932–1933 років в Україні. 

18 серпня 2008 р. на Харківському обласному радіо в передачі з циклу 
“Розтривожена пам'ять” вийшло в ефір інтерв'ю начальника відділу 
інформації та використання документів архіву Т. В. Чернявської про 
виявлення документів, що містять відомості про Голодомор 1932–1933 рр. на 
Харківщині та про їх використання.  

18 вересня  2008 р. у читальному залі Держархіву Харківської області 
відбулася зустріч працівників держархіву області, дослідників Голодомору в 
Україні, членів обласного організаційного комітету з вшанування пам'яті 
жертв Голодомору з повноважним послом Литовської республіки в Україні 
Альгірдасом Кумжею та учасниками знімальної групи литовського 
телебачення Рімасом Бружасом та Міндаугасом Ціценасом, які знімали на 
Харківщині документальний фільм про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. 
Директор держархіву Л. М. Момот і начальник відділу організації та 
координації архівної справи О. С. Гнезділо взяли участь у зйомці сюжету для 
зазначеного фільму про архівні документи, які свідчать про Голодомор 1932–
1933 рр. в Харківській області. 

Директор архіву Л. М. Момот надала інтерв'ю знімальній групі 
Харківського прес-центру “Майдан свободи” і взяла участь у прес-
конференції, організованій цим прес-центром. У прес-конференції взяли 
участь надзвичайний і повноважний посол Литовської республіки, знімальна 
група литовського телебачення, журналісти газет, теле- і радіокомпаній, 
дослідники Голодомору в Україні та представники громадськості. 

9 вересня 2008 р. в газеті “Слобідський край” надруковано статтю 
заступника директора Л. М. Юдіної “Серце завмирає від болю”. Документи 
державного архіву Харківської області свідчать про масову дитячу 
безпритульність, спричинену голодом 1932–1933 рр. на Харківщині. 

 
* * * 

Державним архівом Херсонської області для обласного і зведеного 
томів Національної книги пам’яті жертв Голодомору завершено підготовку 
та передано до обласної друкарні Мартиролог жертв Голодомору, добірку 
документів, іменний та географічний покажчики, список скорочень. 

Триває підготовка до випуску збірника документів “Херсонщина. 
Голодомор. 1932–1933”, який заплановано видати друком у грудні 2008 р. 

 
* * * 

На виконання Указу Президента України від 28 березня 2007р. 
№ 250/2007 “Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–
1933 років в Україні” та відповідним розпорядженням облдержадміністрації, 
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Держархівом Хмельницької області проведено заходи щодо висвітлення 
архівних документів та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр.: для озвучення на загальноукраїнській акції пам'яті жертв 
Голодомору в Україні 1932–1933 рр. “33 хвилини”, що відбуватиметься біля 
пам'ятника Ангелу Скорботи щосуботи з 6 вересня по 22 листопада 2008 р., 
архівом надано списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. по м. Проскурову, 
селах Заріччя, Гречани та 1300 свідчень і спогадів громадян, які пережили 
Голодомор 1932–1933 рр. Списки зачитуються представниками навчальних 
закладів м.Хмельницького. 

Підготовлено та передано до друку збірник документів і матеріалів 
“Розіп'яте Голодомором Поділля” у який увійшло 315 документів, що 
розкривають колективізацію, хлібозаготівлі, репресії, розкуркулення та 
Голодомор у населених пунктах Хмельниччини. 

Проведена робота по виявленню та відбору документів, що 
відображають події Голодомору 1932–1933 рр. на Хмельниччині з 
подальшою їх передачею для створення музейної експозиції в державному 
історико-культурному заповіднику “Межибіж”. 

19 вересня вийшла з друку перша книга багатотомного видання 
загальнонаціональної “Книги пам`яті про жертви Голодомору 1932–1933 рр. 
в Україні: Хмельницька область”. Перша книга складається з наукових 
статей істориків, архівних документів та спогадів свідчень громадян, які 
пережили голод. Основну роботу з виявлення документів, в різних архівних 
установах, їх оцифрування та передрукування; упорядкування свідчень, 
спогадів провели працівники архіву Державний архів Хмельницької області 
організував виїзні тематичні документальні виставки “Геноцид на 
Хмельниччині: за документами Державного архіву Хмельницької області” 
для педагогів Старосинявського району (28 серпня), учнів навчальних 
закладів м. Красилова (11 вересня) та Городка (18 вересня). На виставах 
представлені архівні документи про Голод 1932–1933 рр. та політичні 
репресії 1937–1938 рр. 

Протягом вересня-жовтня виставка “Голод та політичні репресії на 
Хмельниччині за документами Держархіву Хмельницької області”, 
присвячена темі Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, експонується у 
загальноосвітніх навчальних закладах області. 

 
* * * 

22 серпня  в Державному архіві Черкаської області відбулося 
засідання колегії, на якому розглядалося питання виконання Плану заходів 
на 2007–2008 рр. у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 рр. в 
Україні. 

* * * 
2 серпня по обласному телебаченню проведено передачу, присвячену 

фотодокументальній виставці Державного архіву Чернігівської області 
“Голод 1932-1933 рр. очима документів”. 

У вересні 2008 р. пересувна фотодокументальна виставка держархіву 
області “Голод 1932–1933 рр. очима документів” побувала у Бахмацькому, 
Борзнянському та Варвинському районах, де з нею мали змогу ознайомитись 
учні навчальних закладів та працівники районних установ. 
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У Держкомархіві України 
 
15 липня 2008 р. відбулося розширене засідання Колегії 

Держкомархіву, у якому взяли участь керівники державних архівних установ 
та члени Громадської ради Держкомархіву. Розглянуто питання виконання 
державними архівами Плану заходів на 2007–2008 рр. у зв'язку з 75-ми 
роковинами Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, хід реалізації 
Держкомархівом програми діяльності КМУ “Український прорив: для 
людей, а не для політиків”, концепцію Державної цільової програми 
"Електронний архів національної пам'яті України”, діяльність Державної 
наукової архівної бібліотеки, м. Київ у 2005–2008 рр. 

16 липня 2008 р. відбувся семінар “Побудова галузевої інформаційної 
системи, електронні документи та електронна інформація”, у якому взяли 
участь керівники державних архівів та спеціалісти з інформаційних 
технологій.  

* * * 
17 липня 2008 р. у приміщенні Державної наукової архівної бібліотеки 

(м. Київ) підписано Меморандум про співпрацю між Державним комітетом 
архівів України та Міжнародним благодійним Фондом “Україна 3000”. У 
церемонії підписання взяли участь Голова Правління Міжнародного 
благодійного Фонду О. В. Максимчук, експерт департаменту культуро-
логічних програм Фонду О. О. Стасюк, Голова Держкомархіву України 
О. А. Удод, заступники Голови Держкомархіву К. Є. Новохатський та 
Г. В. Портнов, члени колегії та відповідальні працівники Держкомархіву, 
директори центральних державних архівів України. 

У рамках Меморандуму здійснюватиметься публікація наукових та 
науково-популярних праць, збірників документів, підготовка та презентація 
виставкових проектів, насамперед щодо популяризації документів про 
Голодомор 1932–1933 рр., репресії, яких зазнали грмадяни України за часів 
тоталітарного режиму, виявлення документів з історії Другої Світової війни. 

Гості ознайомилися з виставкою “Голодомор 1932–1933”, 
організованою сектором виставкової роботи ЦДАВО України, ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного та Держархівом Луганської області. З фондів 
ЦДАВО України представлено 16 документів, що висвітлюють події, 
пов’язані з Голодомором. 

 
* * * 

31 липня 2008 р. у приміщенні Укрінформу відбулася прес-
конференція на тему: “Реалізація Держкомархівом пріоритетних напрямків 
діяльності у контексті світових тенденцій і завдань розвитку архівної 
справи” за участю О. А. Удода, Ю. А. Прилепішевої. 

 
* * * 

12–14 серпня 2008 р. з нагоди 90-річчя з дня створення Державного 
архіву Полтавської області з на базі архіву організовано наукову 
конференцію “Документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасність, 
перспективи” та Всеукраїнську нараду з узагальнення досвіду створення і 
організації діяльності трудових архівів Полтавської області. У заходах взяли 
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участь Голова Держкомархіву О. А. Удод, керівники структурних підрозділів 
Держкомархіву, керівники архівних установ України. 

 
* * * 

18-21 серпня 2008 р. Державний комітет архівів України та державні 
архївні установи представили на IV Київській міжнародній книжковій 
виставці-ярмарку найбільш вагомі наукові розвідки, монографії, біографічні 
та довідкові видання, що вийшли друком за часів незалежності та 
стосуються питань архівознавства, документознавства, актуальних проблем 
історії України, зокрема, національно-визвольних змагань, Голодоморів 
1921–23 рр. та 1932–33 рр., репресій, Другої світової війни, історії церкви, 
краєзнавства. 

 
* * * 

19 серпня 2008 р. відбулося чергове засідання колегії Держкомархіву, 
на якому розглянуто питання соціально-правових запитів держархівами 
України, стан організаційної роботи Держархіву Тернопільської області, 
стан забезпечення збереженості та обліку документів у Державному архіві 
Львівської області, фінансово-господарську діяльність ЦДАВО України та 
результати участі делегації українських архівістів на ХVI Міжнародному 
конгресі “Архіви, управління та розвиток: відображення майбутнього 
суспільства” 21–27 липня 2008 р. (м. Куала-Лумпур, Малайзія). 

 
* * * 

19 серпня 2008 р. у Будинку Уряду відкрито виставку архівних 
документів, присвячену 17-й річниці Незалежності України “Незалежність: 
глибоке коріння” та підготовлену за документами ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, 
ЦДКФФА України.  

Зокрема, з фондів ЦДАВО України експонувалися ІV Універсал 
Української Центральної Ради (9 січня 1918 р.), звернення Прем’єр-міністра 
Августина Волошина до всіх громадян Карпатської України (5 листопада 
1938 р.), Постанова Верховної Ради Української РСР “Про проголошення 
незалежності України” (24 серпня 1991 р.), Акт проголошення незалежності 
України (24 серпня 1991 р.), Постанова Верховної Ради України “Про День 
незалежності України” (20 лютого 1992 р.) та ін. 

 
* * * 

26 серпня 2008 р. Держкомархівом України проведено робочу нараду з 
приводу будівництва двох нових корпусів комплексу споруд центральних 
державних архівів, у якій взяли участь заступник Міністра культури і 
туризму М. М. Яковина, Голова Держкомархіву О. А. Удод, заступник 
Голови Держкомархіву О. В. Музичук та Голова правління генпідрядної 
будівельної організації ЗАТ “Планета-буд” Ю. О. Поварніцин.  

Будівництво йде за планом і вже за рік обидві п'ятнадцятиповерхові 
будівлі планується здати в експлуатацію. Заступника Мінкультури 
поінформовано про досягнуту домовленість між Держкомархівом та 
провідною європейською фірмою Forster Metallbau GmbH (Австрія, Відень) 
про забезпечення обладнанням нових споруд, що відповідають сучасним 
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європейським стандартам.  
Заступник Мінкультури відзначив задовільний стан будівництва та 

раціональне використання виділених на будівництво коштів.  
Нарада засвідчила про зацікавленість уряду в поліпшенні умов 

зберігання Національного архівного фонду України. 
 

* * * 
5 вересня 2008 р. голова Держкомархіву О. А. Удод взяв участь у 

нагородженні переможців Всеукраїнського конкурсу “Слідами історії” на 
тему: “Голодомор в Україні. 1932–1933 рр.” (Будинок вчителя, 14.00).   

 
* * * 

16 вересня 2008 р. відповідальні працівники Держкомархіву та 
центральних державних архівів України взяли участь у презентації 
Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету на 2009 р. Під 
час обговорення архівістами піднято питання щодо відновлення для 
державних архівних установ України пільги з оплати ПДВ. 

 
* * * 

24 вересня 2008 р. укладено Угоду про співпрацю Державного 
комітету архівів України з Інститутом історії України НАН України. 

 
* * * 

25 вересня 2008 р. заступник Голови Держкомархіву України 
О. В. Музичук взяла участь у Другій щорічній конференції країн 
Чорноморського регіону з питань інструменту Twinning (Азербайджан, 
Вірменія, Грузія, Молдова та Україна), організованій за ініціативи Головного 
управління державної служби України, Адміністративного офісу програми 
Twinning в Україні за підтримки Кабінету Міністрів України та Європейської 
Комісії 

 
* * * 

25 вересня 2008 р. відбулося засідання Нормативно-методичної комісії 
Держкомархіву України, на якому обговорено проект Галузевої програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ, та 
таких, що підлягають включенню до нього на 2009–2019 роки.  

 
* * * 

29 вересня 2008 р. у приміщенні Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22а) відбулося 
відкриття спільної українсько-вірменської виставки “Вірменська діаспора в 
Україні: історія і сучасність”. Організатори виставки: Державний комітет 
архівів України, Національний архів Вірменії, Посольство України у 
Вірменії та Посольство Вірменії в Україні. 

30 вересня виставку відкрито у приміщенні Центрального державного 
історичного архіву, м. Львів. Делегація вірменських архівістів на чолі з 
директором Національного архіву Вірменії перебували у мм. Києві та Львові 
з 28 вересня по 4 жовтня 2008 р. 



 103

У державних архівних установах 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України (ЦДАВО) 

 
З 6 червня по 10 липня 2008 р. у Національній парламентській 

бібліотеці України експоновано виставку, присвячену Дню Конституції 
України – «Конституція України: шлях державотворення». 

 
* * * 

31 липня 2008 р. відбулося засідання колегії ЦДАВО України, на якому 
директор архіву Н. В. Маковська доповіла про підсумки роботи 
ХVІ Міжнародного конгресу архівів (м. Куала-Лумпур, Малайзія), актуальні 
питання розвитку архівів світу, досвід архівістів інших держав. 

 
* * * 

З 22 по 28 серпня 2008 р. у читальному залі ЦДАВО України пройшли 
виставки архівних документів “До 17-ї річниці Незалежності України” та 
“До Дня державного прапора України”, основою експозиції яких стали 
документи Верховної Ради України.  

Начальник відділу використання інформації 
документів О. Г. Єфремова  

 
* * * 

23 серпня 2008 р. провідний науковий співробітник відділу довідкового 
апарату ЦДАВО України К. І. Криворучко виступила в прямому ефірі 3-ї 
програми Українського радіо у радіопередачі “Мистецька вітальня Миколи 
Єдомахи”, присвяченій 17-й річниці Незалежності України та Дню 
Державного прапора України. 

 
* * * 

9-10 вересня 2008 р. начальник відділу використання інформації 
документів ЦДАВО України О. Г. Єфремова виступила з доповіддю 
“Загальна характеристика описів фонду № 5235 “Уряд УНР в екзині”, який 
зберігається у ЦДАВО України” на Третій міжнародній науковій конференції 
“Українська діаспора: проблеми дослідження”, яка проходила у м. Острозі за 
організації Інституту досліджень української діаспори Національного 
університету “Острозька академія”. 

 
* * * 

13 вересня 2008 р. завідувач сектора виставкової роботи ЦДАВО 
України В. Г. Берковський з доповіддю “Джерела до історії міста Городка в 
фондах ЦДАВО України” взяв участь у міжнародній науковій конференції 
“С. М. Виноградський і Горо доччина”, яка відбулася в м. Городку 
Хмельницької області в рамках відзначення 152-ї річниці від дня 
народження видатного мікробіолога С. М. Виноградського. 
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* * * 
З 18 по 22 вересня 2008 р. в рамках заходів до  125-ї річниці від дня 

народження українського політичного діяча, науковця, публіциста Дмитра 
Івановича Донцова (1883–1973 рр.) в читальному залі архіву діяла  
документальна експозиція “Дмитро Донцов: епітостолярна спадщина та 
публіцистична діяльність (1908–1939 рр.)”. Серед представлених документів 
– лист І. Балюка до Д. Донцова (1915 р.), повідомлення про одруження 
Дмитра Донцова і Марійки з Бачинських (1912 р.), вітальні листівки, уривки 
з рукописів Д. Донцова “Трохи цифр” (1908 р.), “Драгоманів і ми”, “Кріза 
української літератури” та інші. 

 
У Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України (ЦДАГО) 
 

21–27 серпня 2008 р. у приміщенні архіву діяла виставка до Дня 
державного Прапора України та 17-ї річниці Незалежності України “З історії 
державної символіки України”. 

* * * 
Протягом червня-серпня 2008 р. тривала виставка “Грізне літо 

1941…” до 67-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 
* * * 

На базі документів ЦДАГО України С. І. Власенко підготовлено 
статтю “Тернистий шлях Миколи Скрипника. До 75-ї річниці від дня 
трагічної смерті”, опубліковану у газеті “Сільські вісті” 8 липня. 

Триває підготовка збірника документів “Невідома війна. По сторінках 
партизанських щоденників. 1941–1944 рр.” та виявлення матеріалів до 
збірника “Боротьба з націоналістичним підпіллям та його збройними силами 
в Україні: документи вищих партійних органів та спецслужб. 1939–1956”. 

Надано інформаційну допомогу знімальній групі Національної 
телекомпанії України у підготовці фільму “В опозиції тиранові” (матеріали 
про діяльність О. Шумського та М. Хвильового). 

 
У Центральному державному історичному архіві, м. Львів 

(ЦДІАЛ) 
 

12 серпня 2008 р. відкрито виставку “Антон Крушельницький у 
документах і матеріалах ЦДІАК2 з нагоди 130 років від дня народження 
Антона Крушельницького (1878–1937), українського письменника, критика, 
журналіста, громадсько-культурного діяча. 

 
* * * 

26 серпня 2008 р. відкрито документально-книжкову виставку 
“Дмитро Донцов у документах ДІАЛ.” до 125-річчя від дня народження 
Дмитра Донцова, українського політичного діяча, науковця, публіциста 
(1883–1973). 
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* * * 
4 вересня 2008 р. у ЦДІАЛ тривали зйомки документального 

кінофільму “Благословенний”, присвяченого життю та діяльності 
митрополита Андрея Шептицького. 

 
У Центральному державному архіві-музеї літератури 

і мистецтва України (ЦДАМЛМ) 
 

18 липня у ЦДАМЛМ за участі історика, журналіста Ю. Шаповала 
Національною телерадіокомпанією України проведено зйомки архівних 
документів, друкованих видань відомого українського письменника, 
громадського діяча М. Хвильового (1893–1933). 

 
* * * 

21 липня телерадіокомпанією “Глас” проведено зйомки архівних 
документів, копій картин відомого українського художника, мистецтвознавця 
Ю. Михайліва (1885–1935). 

 
* * * 

21 серпня 2008 р. відкрито документальну виставку “До Дня 
незалежності України (з нових надходжень ЦДАМЛМ України)”, на якій 
представлено колекцію плакатів Міжнародного фонду “Україна 3000”, 
архівні документи з особових фондів письменників В. Рахманного, О. Гай-
Головка, Г. Гордасевич, В. Вовк та ін.  

Упродовж ІІІ кварталу також відкрито документальні виставки, 
присвячені 17-й річниці Незалежності України, 50-й річниці від заснування 
Національної Спілки кінематографістів України, 80-й річниці від заснування 
кіностудії ім. О. Довженка, 70-й річниці від заснування Національної Спілки 
художників України та з нагоди 125-річчя від дня народження українського 
публіциста, літературного критика і політичного діяча Дм. Донцова (1883–
1973), 110-річчя від дня народження видатної української актриси театру і 
кіно Н. Ужвій (1898-1986).                               

 
У Держархіві в Автономній Республіці Крим 

20-21 червня 2008 р. у м. Севастополі відбулася VΙ ювілейна 
міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 
шпитальної медицини”, присвячена 225-річчю воєнно-морського шпиталю 
Чорноморського флоту. У рамках програми конференції працювала секція 
“Невідомі сторінки історії Севастопольського морського шпиталю”.  

У роботі конференції взяли участь викладачі навчальних закладів, 
співробітники науково-дослідних установ, бібліотек, архівів Болгарії, Криму, 
Росії, України. Начальник відділу інформації та використання документів 
Держархіву в АР Крим С. О. Андросов виступив з доповіддю “Історія 
евакошпиталю” № 3979 (1941–1945 рр.), старший науковий співробітник 
архіву Л. П. Кравцова “Пам’яті доктора Ф.К. Мильгаузена (до 155 річчя з 
дня смерті). Огляд документів”.  

 



 106

* * * 
У серпні 2008 р. у читальному залі Держархіву в АР Крим 

експонувалася виставка документів “Крим заповідний”, присвячена 85-
річчю від дня утворення Кримського природного заповідника. На виставці 
репрезентовано 26 документів, що відображають основні етапи становлення 
та розвитку установи, напрямки її діяльності. Серед них: декілька 
законодавчих актів, діючих на території Криму у період революції та 
громадянської війни різних державних установ відносно збереження флори 
та фауні півострова, постанова РНК РРФСР “Про Кримський державний 
заповідник і лісову біологічну станцію”, доповідна записка Наркомату освіти 
Кримської АРСР про реорганізацію Кримського заповідника, лист Академії 
Наук УРСР до Ради Міністрів УРСР про відновлення заповідника як 
комплексного науково-дослідного інституту, мандат та фото першого 
директора заповідника М. П. Розанова та інші. 

 
* * * 

22 серпня 2008 р. в архівному відділі Армянської міської ради 
проведено  семінар-нараду з  діловодства та архівної справи для голів і 
членів експертних комісій працівників служб діловодства і архівних 
підрозділив, на якому розглянуто питання про вивчення задач та 
повноважень експертних комісій, визначених у “Типовому положенні про 
експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, 
державного та комунального підприємства, установи та організації”.  

 
У Держархіві Вінницької області 

Провідним спеціалістом архіву К. В. Завальнюком підготовлено до 
друку книгу “Незламні ямпільці в обороні державності 1917–1925 рр.”. Взяв 
участь  у науково-краєзнавчих конференціях, де виступив із доповідями та 
повідомленнями “Маловідомий кореспондент М. С. Грушевського – 
А. М. Станевич”, “Антонівський край у просторі і часі”. 

Із лекцією “Документи ДАВО періоду незалежності України” перед 
слухачами курсів підвищення кваліфікації обласного Інституту 
післядипломної підготовки вчителів виступила заступник директора архіву з 
питань науково-методичної роботи Ф. А. Винокурова. 

 
* * * 

20 серпня 2008 р. у держархіві області розгорнуто виставку 
документів та матеріалів Національного архівного фонду, газетно-
журнального та книжкового фонду, присвячену 17-й річниці Української 
незалежності і Дню Державного прапора України. 

У складі експозиції – 25 справ, що містять більше 3000 аркушів 
документів з історії національно-визвольних змагань в Україні у ХХ ст. 

Виставка складалася із  чотирьох розділів: “Творці української 
державності”, “Українська символіка  в архівних газетно-журнальних та 
книжкових фондах ДАВО”, “Відродження української державності на 
сторінках преси”, “Видання з тематики УНР, підготовлені за документами 
ДАВО”. 
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При розробці даної  виставкової концепції акцент зроблено на 
біографістиці, конкретних  історичних постатях, що відіграли велику роль у 
становленні Української Держави та її Уряду, Центральної Ради. 

В експозиції представлено особливо цінні оригінальні документи із 
особистими підписами гетьмана України Павла Скоропадського, Голови 
Директорії УНР Володимира Винниченка, із особистим підписом С. В. Пе-
тлюри як голови управи Всеукраїнської спілки земств, особова справа 
українського письменника, громадського діяча, колишнього  міністра 
юстиції, генерального прокурора в уряді УНР Д. В. Марковича, посвідчення 
члена Цетральної Ради Яреми  Беженара, оригінальний запис у метричній 
книзі по с.  Сестринівка Бердичівського повіту (тепер  Козятинський район  
Вінницької області) із власноручним підписом священника опокова, діда 
Голови Центральної Ради М. С. Грушенського). Численні документи про 
перебування Уряду УНР 1919–1920 рр. у Вінниці, документи про сприйняття 
населенням Поділля всіх чотирьох Універсалів Центральної Ради, звернення 
Генерального Секретаріату Центральної Ради до населення Волині та 
Поділля тощо. 

Експозицію доповнено документами, що утворилися в діяльності 
місцевих органів влади та місцевого самоврядування державних установ на 
початку 90-х років ХХ століття., в період відновлення Незалежної 
української держави та пов’язані з цим події, що відбувалися на Вінниччині 
– це протоколи та рішення сесій обласної Ради, районних та місцевих Рад, 
засідань  облвиконкому та  міськрайвиконкомів, документи інших державних 
установ, зокрема, щодо обговорення нової державної символіки, про 
припинення діяльності партійних груп у всіх рівнях рад. 

Виставка стала значною подією у  науковому, громадському, 
культурному житті області і отримала позитивний відгук у науковців, 
громадськості, журналістів, освітян, запрошених на відкриття виставки. 

21–24 серпня 2008 р. репортажі з виставки транслювалися на 6-му 
каналі Вінницького державного телебачення, ТРК “Вінниччина”, 
радіостанцією “Хвиля”, обласним радіомовленням. Інформації про виставку 
з оглядом архівних джерел опубліковані на шпальтах щотижневика “РІА”, 
“Місто”, “Вінницької газети”. 

23 серпня р. на радіостанції “Хвиля” відбувся  півторагодинний 
прямий ефір, присвячений цій темі, під час якого виступили заступник 
директора з питань науково-методичної роботи Ф. А. Винокурова, провідний  
спеціаліст архіву К. В. Завальнюк. На прохання  радіослухачів прямий ефір 
повторювався двічі. 

      
У Держархіві Волинської області 

 
24–25 липня проведено розширену колегію “Про підсумки роботи 

архівних установ області за перше півріччя 2008 р.” на базі Камінь-
Каширського району. На ній визначено ряд конкретних заходів з актуальних 
питань розвитку архівної справи, в т. ч. проаналізовано та обговорено стан 
та  перспективи матеріально-технічної бази архівів.  

Крім того, проведено семінар-навчання начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад, де обговорювались питання 
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моніторингу забезпечення збереженості документів НАФ, створення 
оптимальних умов зберігання документів НАФ в архівах області. Учасники 
колегії ознайомились з роботою архівного підрозділу СВК “Нуйнівське”, 
побували у Сошичненській сільській раді, де проаналізували роботу з 
ведення діловодства та експертної комісії. 

 
* * * 

До 17-ї річниці Незалежності України в держархіві області 
експонувалась виставка “Шляхом Незалежності”. Мовою документів 
висвітлено події становлення державності на теренах Волині. 

Інформацію про виставку оприлюднили Українське та Волинське 
радіо (3 радіопередачі), Волинське телебачення, інтернет-видання 
“Волинська правда”, “Волинь-newscom”, газета “Аверс-прес”. 

Комплекти ксерокопій документів “Незалежність: глибоке коріння” 
надіслано в архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад для 
підготовки аналогічних виставок, з якими мали змогу ознайомитись усі 
волиняни. Підготовлений диск “Незалежність: глибоке коріння” передано 
для використання в телепередачах місцевому телебаченню. 

         Заступник  директора 
М. Г. Багнюк 

 

У Держархіві Закарпатської області 
30 червня 2008 р. директор держархіву області як позаштатний 

помічник народного депутата С. М. Аржевітіна взяв участь у церемонії 
закриття табору для дітей-сиріт України, організованого у с. Колочава 
Міжгірського району за спонсорської підтримки С. М. Аржевітіна та ряду 
благодійних фондів. 

 
* * * 

24 липня 2008 р. проведено чергове засідання колегії Державного 
архіву Закарпатської області, на якому розглянуто наступні актуальні 
питання. 

Про підсумки роботи держархіву області у І півріччі 2008 р. звітували 
начальники відділів архіву, які інформували про стан виконання планових 
виробничих завдань та заходи щодо поліпшення роботи. Особливу увагу 
приділено усуненню недоліків і зауважень, виявлених у ході комплексної 
перевірки робочою групою Держкомархіву України у травні 2008 р. 

 
* * * 

29 серпня 2008 р. у Берегівському підрозділі Державного архіву 
Закарпатської області проведено презентацію другої книги народного 
депутата України С. М. Аржевітіна “Релігія” з серії “Історія Верховинського 
села Колочава”. Книга присвячена світочам колочавського релігійного життя 
та базується на архівних матеріалах, більшість з яких друкується вперше. На 
презентації були присутні представники Брегівської райдержадміністрації, 
директори міських шкіл та гімназії, Музею Берегівщини, представники 
преси та колектив Берегівського підрозділу держархіву. 
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У Держархіві Кіровоградської області 
 

19 серпня 2008 р. до 17-ї річниці Незалежності України у держархіві 
області відкрито виставку архівних документів “Шлях до самовизначення”.  

Документи виставки охоплюють період з 1918 по 2000 рік та 
ілюструють важливі події процесу здобуття Україною незалежності. Серед 
документів експозиції – повідомлення про відкриття з’їзду вчителів у 
будинку товариства “Просвіта” м. Єлисаветграда та встановлення 
українського прапора на будинку міської управи (1918 р.), Універсали 
Центральної Ради (1919 р.), звіти комісії з українізації по Зінов’євському 
округу (1925–1929 рр.), Постанова Верховної Ради РСР “Про проголошення 
незалежності України” (24.08.1991), Постанова Верховної Ради України 
“Про День Незалежності України” (20.02.1992) тощо. 

 
* * * 

22 вересня 2008 р. у Державному архіві Кіровоградської області 
відкрито виставку документів, присвячену Дню партизанської слави 
“Героїка партизанських буднів”.  

Документальні матеріали експозиції детально інформують про 
створення організованого партизанського та підпільного руху на території 
краю, висвітлюють сторінки самовідданої боротьби партизанів та 
підпільників Кіровоградщини з фашистськими окупантами, містять  
статистичні відомості про їх вклад у справу Перемоги.  

Окремий масив документів містить відомості про методи та форми 
боротьби окупаційної влади з партизанським та підпільними рухом. 

 Метою експозиції є донесення історичної правди про події Великої 
Вітчизняної війни на теренах Кіровоградщини. 

 
У Держархіві Львівської області 

Підготовлено експозицію виставки “Світанок української 
державності”, присвяченої 17-річчю проголошення Незалежності України, 
за матеріалами Державного архіву Львівської області, її матеріали розміщено 
на офіційному веб-сайті архіву.  

    
У Держархіві Луганської області 

 
На виконання листа Головної служби регіональної політики 

Секретаріату Президента України від 04.09.2007 №9-9/1848 протягом 
серпня-вересня 2007 р. директором М. М. Старовойтовим та заступником 
директора Т. А. Лисенко проведено 19 зустрічей з колективами організацій з 
питань роз’яснення соціальних ініціатив Президента України та залучено до 
цих зустрічей понад 500 осіб. 

 
* * * 

У рамках заходів, присвячених 65-й річниці створення підпільної 
комсомольської організації “Молода гвардія”, Державним архівом 



 110

Луганської області підготовлено архівні копії документів для тематичної 
виставки за запитом архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 
Черкаської області. 

 
* * * 

Протягом третього кварталу на базі держархіву діяла пересувна 
виставка Міського музею історії та культури м. Луганська «Покажи себя, 
Луганськ». На виставці репрезентовано документи з архівних та музейних 
колекцій, фотографії, які розкривають історію заснування м. Луганська, 
розвиток промисловості, освіти та культурного життя міста, його склад за 
національними та релігійними ознаками у дорадянський період. Тематичну 
екскурсію для співробітників архіву проведено старшим науковим 
співробітником музею О. П. Цуприковою. 

 
* * * 

На базі Держархіву Луганської області продовжує діяти філія кафедри 
“Архівознавство” навчально-наукового інституту права і історії Східно-
українського національного університету (СНУ) ім. В. Даля. Студенти 
третього курсу кафедри з 25 червня по 15 липня проходили чергову архівно-
методичну практику в держархіві області. Вони брали активну участь в 
роботі відділу інформації та використання документів: виявляли документи 
для виконання запитів громадян, допомагали обслуговувати відвідувачів та 
дослідників в читальному залі. 

 
* * * 

10 серпня 2008 р. Луганським кабельним телебаченням підготовлено 
сюжет про корінних жителів Луганська. Директор архіву М. М. Старовойтов 
розповів телеглядачам про виявлені у Державному архіві Луганської області 
документи з історії родин таких відомих луганчан, як Михайло 
Матусовський, Сергій Васньов. Велике зацікавлення викликали документи 
щодо позбавлення виборчих прав та націоналізації домоволодінь 
С. Васньова, його проживання у сторожці Казанської церкви. 

 
* * * 

До 90-річчя створення системи архівних установ України 10 вересня 
2008 р. спільно з Луганським кабельним телебаченням підготовлено 
телесюжет про роботу Держархіву Луганської області. В інтерв’ю директор 
архіву М. М. Старовойтов ознайомив телеглядачів з роботою структурних 
підрозділів архіву, поділився наявними успіхами та проблемами архівної 
системи області на сьогоднішній день. 

 
* * * 

Відповідно до наказу Держкомархіву України від 18.07.2007 р. № 107 
“Про відзначення 90-річчя від дня створення системи архівних установ 
України” видано буклет про історію та діяльність Державного архіву 
Луганської області українською та англійською мовами. 
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* * * 
На виконання рішення колегії Держархіву Луганської області від 

07.06.07 про дотримання норм пожежної безпеки в архівних установах 
області у ІІІ кварталі пожежними сигналізаціями обладнані архівні відділи 
Перевальського та Новоайдарського районів. 

 
* * * 

17 вересня 2008 р. співробітники Держархіву Луганської області взяли 
участь у відкритті виставки в музеї історії та культури м. Луганська 
“Вернулся я на Родину”, присвяченої життю та творчості уродженця 
Луганська, відомого поета Михайла Матусовського.  

У музеї представлено невідомі раніше експонати, подаровані місту 
вдовою Михайла Матусовського. За їх допомогою реконструйовано робочий 
кабінет поета. Серед експонатів – великий архів рукописів, листи, особисте 
листування, фотографії, воєнні та ювілейні нагороди відомого поета.  

 
* * * 

22 вересня у Держархіві Луганської області спільно з Головним 
управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області проведено 
семінар, на який запрошено начальника управління пенсійного забезпечення 
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області 
Т. М. Васильєву, начальників архівних відділів райдержадміністрацій і 
міських рад, керівників трудових архівів.  

Архівні установи та органи пенсійного забезпечення області мають 
спільну мету – захист соціально-правових інтересів громадян. Представник 
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області 
підкреслила, що основою професійних стосунків двох служб області є 
розуміння надзвичайної важливості архівних довідок для нарахування 
пенсій. 

Під час семінару були виявленні розбіжності між вимогами органів 
пенсійного забезпечення та повноваженнями архівної установи, а також 
з’ясувалось, що документи, необхідні для оформлення пільгової пенсії, 
згідно з Переліком типових документів відносяться до документів з 
тимчасовим строком зберігання.  

У ході обміну досвідом слухачі набули знань, які стануть корисним в 
їх щоденній роботі.  

 
* * * 

З 22 по 26 вересня 2008 р. у Державному архіві Луганської області 
спільно з Луганським центром післядипломної освіти пройшов другий етап 
семінару-практикуму “Теоретично-практичні основи архівної справи” для 
начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад з питань 
архівної справи та діловодного забезпечення. Підвищення кваліфікації 
начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
розраховано на подальше вивчення основ законодавчої, нормативно-правової 
бази з питань архівної справи, удосконалення їх теоретичних та практичних 
знань і навичок. 
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У Державному архіві Миколаївської області 
 
12 вересня 2008 р. у Державному архіві Миколаївської області 

відкрито оновлену виставку плакатів. Крім плакатів, на виставці 
представлено документи з фондів держархіву, що ілюструють перебіг подій 
на Миколаївщині під час Голодомору 1932–1933 рр. 

З вступним словом виступила директор архіву Л. Л. Левченко. На 
відкритті також були присутні представники управління внутрішньої 
політики облдержадміністрації, спеціалісти держархіву, студенти 
Миколаївської філії Київського національного університету культури, 
обласного телебачення. 

Щоп’ятниці планується проведення тематичних екскурсій з 
ознайомлення учнівської, студентської молоді Миколаївщини, громадськості 
міста з матеріалами виставки. 

 
* * * 

26 вересня 2008 р. на базі Держархіву Миколаївської області розпочав 
свою роботу семінар “Законодавчо-нормативні та науково-методичні основи 
архівування документів установ” для студентів ІV та V курсів факультету 
менеджменту та бізнесу Київського Національного університету культури і 
мистецтв. З вступним словом виступила директор держархіву Л. Л. Лев-
ченко. У роботі семінару беруть участь провідні фахівці відділу формування 
НАФ та діловодства держархіву області. 

 
* * * 

29 вересня 2008 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області 
оприлюднено виставку документів “З історії діяльності партизанських 
загонів та підпільних організацій, які діяли на території Миколаївщини у 
1941–1944 рр.” 

 
* * * 

30 вересня 2008 р. відповідно до наказу Державного комітету архівів 
України від 22.09.08 № 193 “Про проведення експертизи цінності сувоїв 
Тори” в держархіві почала роботу комісія з проведення експертизи цінності 
сувоїв Тори. 

 
* * * 

 30 вересня 2008 року директор держархіву Л. Л. Левченко взяла 
участь у засіданні оргкомітету з питань підготовки та відзначення у 
Миколаївській області 200-річчя з часу заснування німецьких колоній на 
території сучасної Миколаївщини, на якому доповіла про хід підготовки до 
міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю з часу заснування 
німецьких колоній на півдні України. 
 Державний  архів планує провести ще цілий ряд заходів, присвячених 
Дням німецької культури на Миколаївщині. З жовтня 2008 р. на сайті 
держархіву області буде запроваджено рубрику “До 200-річчя німецьких 
колоній на Миколаївщині” та відкриється виставка архівних документів 
“Німецьке населення на Миколаївщині у 20–30 роки ХХ століття”. У 2009 р. 
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очікується видання “Анотованого реєстру справ фондів Державного архіву 
Миколаївської області”, які висвітлюватимуть історію німецького населення 
у 20–30 рр. ХХ ст.,  яке проживало на території сучасної Миколаївщини. 
 

* * * 
 1 жовтня 2008 р. у Державному архіві Миколаївської області 
відбулася презентація книги настоятеля Новоодеської Свято-Ольгинської 
церкви О. В. Чурсіна “История церковных приходов Новоодесского 
района”. У виданні висвітлено історію храмів Новоодещини з кінця ХVІІІст. 
до сьогодення, проблеми, що виникали в різні періоди існування 
православної церкви, особливо протягом радянського періоду. Закриття 
церков, вилучення церковного майна, репресії проти священнослужителів, 
церковні розколи знайшли місце на сторінках роботи. Це на сьогодні єдина 
праця з історії православної церкви на Новоодещині, повністю побудована 
на архівних матеріалах. Частина документів з фондів Державного архіву 
Миколаївської області оприлюднена на сторінках самої роботи. Директором 
держархіву, кандидатом історичних наук Левченко Ларисою Леонідівною 
надано відгук на видання. 

 
* * * 

2 жовтня 2008 р. директор державного архіву Миколаївської області, 
кандидат історичних наук Левченко Лариса Леонідівна та начальник відділу 
інформації та використання документів Мельник Марина Олександрівна 
взяли участь у роботі семінару-тренінгу для працівників централізованих 
бібліотечних систем області “Краєзнавча діяльність бібліотек: традиції та 
інноваційний пошук” з доповіддю “Архівні установи області: обсяги та 
склад архівних документів”. Л. Л. Левченко розповіла про мережу архівних 
установ України та області, склад та зміст документів, які використовуються 
при написанні дослідницьких робіт з краєзнавчої тематики. М. О. Мельник 
представила “Методичні рекомендації щодо укладання історії населених 
пунктів” (М., 2005) та розповіла про правила укладання довідок з історії 
населених пунктів відповідно до специфіки документів архіву. 
 

У Держархіві Одеської області 
 
1 липня 2008 р. відділом використання документів, інформації та 

зовнішніх зв’язків на запит Українського інституту Національної пам’яті 
виявлено та описано 7 архівно-кримінальних справ іранців, що були 
репресовані у 1930-х роках в Радянській Україні. 

 
* * * 

8 липня 2008 р. в Державному архіві Одеської області триває 
практичне навчання студентів історичного факультету Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова. Студентами закаталогізовано 
близько 2000 метричних записів з фонду № 37 “Херсонська Духовна 
консисторія” за 1888–1889 роки. Співробітниками відділу використання 
документів, інформації та зовнішніх зв’язків проведено лекції студентам 
університету за такими темами: “Каталогізація архівних документів та її 
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результаті”, “Організація роботи читального залу. Дослідники у Державному 
архіві Одеської області. Міжнародне співробітництво архівних установ”, 
“Видавнича діяльність Державного архіву Одеської області” та ін.  

 
* * * 

16 липня 2008 р. начальник відділу організації і координації архівної 
справи та кадрових питань В. Ю. Нестеренко і завідувач лабораторією 
Держархіву Одеської області Ю. М. Романов взяли участь у роботі 
одноденного семінару Держкомархіву України з питань побудови та 
розвитку галузевої інформаційної системи. 

* * * 
17 липня 2008 р. архівістом І категорії відділу формування НАФ та 

діловодства Г. Б. Успенською та головним спеціалістом Л. В. Майбородою 
здійснено перевірки стану архівної справи та діловодства Одеського 
академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька та 
Одеського академічного театру музичної комедії ім. М.Водяного. В ході 
перевірок надана методична допомога в забезпечення схоронності 
документів та передачі документів НАФ на державне зберігання, 
упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу, 
складання номенклатури справ на 2008 р.  

 

* * * 
18 липня 2008 р. завершено практику студентів ІІІ курсу історичного 

факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. 
Впродовж практики студенти прослухали лекції про основні напрямки 
роботи архіву та здобули навики виконання тематичних запитів, роботи в 
читальному залі та каталозі, складанні картотеки метричних записів про 
народження церков Херсонської духовної консисторії (ф. 37, оп. 13) за 1888–
1889 рр.  

* * * 
22 липня 2008 р. директор Державного архіву Одеської області І. І. Ні-

точко виступив з доповіддю на засіданні колегії Одеської облдерж-
адміністрації з питанням щодо забезпечення архівних підрозділів районів та 
міст обласного значення сучасними технічними засобами, які 
унеможливлять несанкціонований доступ до приміщень архівів.  За 
результатами розгляду було надано доручення головам 8 районних 
державних адміністрацій, в яких не було проведено відповідних заходів.  

* * * 
23 липня 2008 р. проведено засідання колегії Державного архіву 

Одеської області, на якому були розглянуто стан підготовки обласного тому 
Книги Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (Одеська область) 
та стан підготовки архіву до відзначення 75-ої річниці Голодомору 1932–
1933 рр., роботу відділу формування НАФ та діловодства з організаціями 



 115

списку № 1 (звіт за перше півріччя), організацію роботи читального залу 
Державного архіву, Бібліотечний фонд (комп’ютерна база даних, поповнення 
і користування бібліотечним фондом у 1 півріччі 2008 р., строки повернення 
літератури до бібліотеки, відповідальність співробітників за загублену 
літературу), результати контрольної перевірки архівного відділу 
Фрунзівської райдержадміністрації та районного трудового архіву, роботу 
архіву та діловодної служби Державної інспекції охорони Чорного моря.  

 
* * * 

15 серпня 2008 р. відбулося засідання колегії Державного архіву 
Одеської області, на якому розглянуто підсумки проведення архівної 
практики студентів в Державному архіві, роботу архіву та діловодної служби 
Головного управління статистики в Одеській області, результати контрольної 
перевірки в архівному відділі Южненської міської ради та трудовому архіві 
та результати перевірки Державного архіву контрольно-ревізійним 
управлінням.  

 
* * * 

17 серпня 2008 р. в Одеській облдержадміністрації відкрито 
документальну виставку, присвячену 17-й річниці Незалежності України. 

 
* * * 

26 серпня 2008 р. відділом використання документів, інформації та 
зовнішніх зв’язків розпочато виявлення документів з історії народного 
спротиву політиці радянської влади у зв’язку з реалізацією наукового 
проекту “Народна війна”, що здійснюється Держкомархівом України спільно 
із Всеукраїнським товариством “Меморіал” і Київським національним 
університетом ім. Тараса Шевченка. Планується дослідницька робота в 
Одеському архіві міжвідомчої наукової групи у складі Голови Київської 
міської організації товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса Круцика Романа 
Миколайовича, д.і.н. Сергійчука Володимира Івановича, к.і.н. Файзуліна 
Ярослава Миколайовича, яка має ґрунтовно і комплексно дослідити за 
документами державних архівних установ України історію становлення 
української державності та українського повстанського руху 1917–1933 рр., 
діяльність селянських партизанських загонів та повстанських підпільних 
організацій, ідеологію повстанства, його чисельність та соціальний склад.  

Відбулася практика студентів Південноукраїнського Державного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Студентам прочитано 
лекції за темами: “Історія архівної справи. Склад і зміст фондів Державного 
архіву Одеської області”; “Забезпечення формування Національного 
архівного фонду, облік і зберігання, використання документів”. Проведено 
екскурсії в архівосховища. 

 
* * * 

27 серпня 2008 р. держархів відвідали представники Тираспольської 
єпархії з подякою Держархіву і врученням архієрейських грамот директору 
Держархіву Одеської області І. І. Ніточко та заступнику директора 
В. Ю. Аликсєєвій за проведену роботу по розшуку реабілітованих 
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священиків. Грамоти підписано Архієпископом Тираспольським та Дубос-
сарським Юстиніаном.  

* * * 
3 вересня 2008 р. студенти-практиканти студентів історико-

філологічного факультету Південно-Українського державного педагогічного 
університету ім. К. Д. Ушинського працювали над створенням електронних 
баз даних кіно-, фото-, фонодокументів, складанням географічного 
покажчика до метричних книг районів Одеської області, постелажної 
топографічної картотеки, систематизації періодичної преси за 1960–1990 рр. 

 
* * * 

24 вересня 2008 р. від Л. В. Леонової, спадкоємиці колишнього 
працівника архіву Г. Л. Малінової, надійшли документи до особового фонду 
кандидата історичних наук М. Л. Малінової: листування з питань 
архівознавства та джерелознавства, авторські рукописи статей до 
періодичних видань, друковані роботи з патентознавства, сімейні фотографії.  

 
* * * 

30 вересня 2008 р. організовано виставку документів архіву за темою 
“До 200-річчя німецької колонізації Півдня України”. Місце проведення – 
морвокзал. Відвідувачі виставки – туристи Німеччини, США, Канади, 
мешканці міста. 
 

У Держархіві Полтавської області 
 
12–13 серпня 2008 р. у м. Полтава тривали урочистості з нагоди 90-

річчя Державного архіву Полтавської області. Були присутні керівники 
структурних підрозділів Держкомархіву, директори центральних та 
галузевих державних архівів України, державних архівів областей, 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, 
керівники державних трудових архівів Полтавської області, працівники 
Державного архіву Полтавської області, почесні гості, представники 
громадськості. 

З вітальним словом до учасників звернувся Голова Державного 
комітету архівів О. А. Удод. Надійшли вітання від керівників області та 
міста, організацій та підприємств. 

Усі бажаючі мали можливість оглянути виставку документів “90 років 
Державному архіву Полтавської області. Витоки та сучасність”. 

12 серпня пройшла наукова конференція до 90-річчя Державного 
архіву Полтавської області “Документальна спадщина Полтавщини: минуле, 
сучасне, перспективи”, організована Державним комітетом архівів України, 
Полтавською облдержадміністрацією, Державним архівом Полтавської 
області, Полтавським краєзнавчим музеєм. У роботі конференції взяли 
участь Голова Державного комітету архівів України О. А. Удод, заступник 
голови-керівник апарату облдержадміністрації С. А. Соловей, керівники 
структурних підрозділів Держкомархіву України, керівники державних 
архівних установ, науковці, представники ЗМІ та ін. 

Серед виступів привернули увагу доповіді Г. П. Білоус “Працювати 
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задля збереження духовних надбань народу”, В. В. Гудим “Державний архів 
Полтавської області: на шляху до побудови ефективної структури”, 
Ю.В.Волошина “Населення міста Полтави другої половини ХVІІІ ст.: 
проблема ідентичності”, Ю. Б. Цирульнєва “Сучасні електронні технології 
для архівної ідентичності”, Т. В. Іванської “Архів і користувач кінця ХХ – 
початку ХХІ ст.: з досвіду роботи Державного архіву Полтавської області”. 

Під час секційних засідань учасники обговорили наступні питання: 
склад та чисельність Полтавського полку, міграційні процеси в Україні на 
початку ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву Херсонської області), 
оформлення ділових паперів  ХVІІІ – початку ХІХ ст. (за документами 
фонду 222 Державного архіву Полтавської області), джерела до історії 
повітових училищ Полтавської губернії в архівному фонді Харківського 
університету, малочисельні етнічні групи Буковини та Хотинського району 
Бессарабії (за документами Державного архіву Чернівецької області 1775–
1940 рр.), Почаївська Лавра як осередок освіти Волинського краю, 
використання історії Полтавської битви 1709 р. в ідеологічних та політичних 
цілях (за документами Державного архіву Полтавської області) та ін. 

13 серпня 2008 р. у м. Полтава відбулася всеукраїнська нарада з 
питань роботи трудових архівів. У роботі наради взяли участь Голова 
Державного комітету архівів України О. А. Удод, керівники структурних 
підрозділів Держкомархіву, керівники державних архівних установ України. 

Відкрив нараду Голова Держкомархіву О. А. Удод. З доповіддю про 
правові аспекти створення та фінансування трудових архівів виступила 
начальник управління організаційно-правового та аналітичного 
забезпечення Держкомархіву України Т. П. Прись. 

На сьогодні в Україні створено 948 трудових архівів, у яких працює 
669 штатних працівників. У трудових архівах зберігається понад 2 млн. 667 
тисяч справ з особового складу та 689574 справи тимчасового зберігання. 
Відповідно до пріоритетів діяльності Держкомархіву активне організаційно-
методичне сприяння створенню, налагодженню діяльності трудових архівів 
та навчанню їх працівників надають державні архівні установи. З метою 
сприяння створенню мережі трудових архівів Держкомархівом підготовлено 
проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із 
забезпеченням соціального захисту громадян”, розроблено нормативи 
чисельності основного персоналу трудових архівів. Нагальним залишається 
питання забезпечення трудових архівів приміщеннями, матеріальними 
ресурсами та кадрами. 

Досвідом створення та організації діяльності трудових архівів 
поділились директор Держархіву Полтавської області Г. П. Білоус, завідувач 
місцевої архівної установи “Трудовий архів Диканської районної ради” 
І.А.Спиця, завідувач Полтавського трудового архіву М. А. Козуб, директор 
Держархіву Донецької області Л. Л. Левченко, директор Держархіву Івано-
Франківської області К. П. Мицан, директор Держархіву Закарпатської 
області М. В. Делеган, начальник відділу організації і координації архівної 
справи та кадрових питань Держархіву Одеської області В. Ю. Нестеренко, 
директор Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей, заступник 
директора Держархіву Київської області С. А. Каменева. 
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За результатами роботи учасники наради вважають за необхідне 
рекомендувати Держкомархіву прискорити доопрацювання та подання 
Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних 
документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян”, 
внести зміни до Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 
рр. у частині фінансування трудових архівів, до примірного положення про 
трудовий архів, до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що 
виконуються державними архівними установами; керівникам державних 
архівних установ активізувати ініціювання перед місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про 
створення трудових архівів, забезпечення їх належною матеріальною базою 
та кадрами. 

Учасники заходу також ознайомилися з інформаційно-довідковим 
буклетом “Трудові архіви Полтавщини” та з досвідом роботи архівного 
відділу Диканської райдержадміністрації, трудового архіву Диканського 
народу (смт. Диканька) та трудового архіву м. Полтава.  

 
* * * 

30 вересня 2008 р. відбулося засідання колегії Державного архіву 
Полтавської області. У роботі колегії взяли участь члени колегії держархіву, 
начальники відділів архіву, заступники начальників відділу, головні 
спеціалісти держархіву області та начальники архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад. 

З інформацією про стан обліку та проведення перевіряння наявності 
документів в архівних установах області виступили заступник директора 
Державного архіву Полтавської області В. В. Гудим та начальник відділу 
зберігання та обліку документів держархіву області Л. І. Чередник. За 9 
місяців поточного року архівами низової ланки перевірено 308 фондів, 
34 927 справ. Активно ця робота проводилася архівними відділами 
Гадяцької, Глобинської, Козельщанської РДА, Кременчуцької та Полтавської 
міських рад. Державним архівом Полтавської області звірено 44 фонди 
радянського періоду та 22 дореволюційних фонди. Фактів втрати документів 
не виявлено.  

Разом з тим, у діяльності архівних установ області щодо обліку та 
проведення суцільного перевіряння наявності та стану документів є низка 
проблем. З метою усунення недоліків в обліку документів НАФ та 
організації проведення перевіряння наявності документів в архівних 
установах області колегія вирішила: прискорити перевіряння наявності та 
стану документів, збільшивши планові показники виконання цієї роботи на 
2009 рік, привести облікові документи у відповідність до Основних правил 
роботи державних архівів. 

По другому питанню учасники колегії заслухали інформацію 
головного спеціаліста відділу координації архівної справи в області, 
організаційно-аналітичної та кадрової роботи В. С. Донських про стан 
виконавської дисципліни в архівних установах області. У 2008 р. відсоток 
документів, що перебували на контролі, збільшився порівняно з 2007 р. і 
становив 28 % від загальної кількості отриманих документів. Станом на 
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30.09.2008 до держархіву області надійшло 392 документи, з яких 
поставлено на контроль 110 (51 документ з Держкомархіву, 54 – з 
облдержадміністрації, 1 – з Управління праці та соціального захисту 
населення Октябрьської районної у м. Полтаві ради, 1 – з Секретаріату 
Президента України, 3 – рішення колегії держархіву області).  

На контролі також залишилося виконання 7 документів, що надійшли 
у попередні роки. Виконання 16 документів залишається на контролі і на 
наступний рік. Аналіз стану виконавської дисципліни у держархіві області за 
9 місяців поточного року свідчить, що відсутні випадки невиконання 
документів. У подальшій роботі особливу увагу треба звернути на 
необхідність посилення персональної відповідальності працівників 
структурних підрозділів держархіву та архівів низової ланки за дотриманням 
термінів виконання документів, а також на відпрацювання системи 
моніторингу виконання рішень колегії держархіву області. 

 
У Держархіві Рівненської області 

 
23 червня 2008 р. у Держаному архіві Рівненської області відкрито 

виставку документів “Конституція України: шлях державотворення 
(середина 17 ст. – 1996 р.). Документи Національного архівного фонду 
України”.  

На виставці представлено копії документів Центрального державного 
архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України, Центрального державного 
історичного архіву (м. Київ), Центрального державного історичного архіву 
(м. Львів), Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву Закарпатської області, Архіву 
Верховної Ради України. 

У документах простежуються витоки історичного шляху аж до 
Конституції України. Розпочинається виставка Конституцією Варшавського 
сейму 1649 р., на якому було ратифіковано Зборівський мирний договір, 
укладений між гетьманом України Богданом Хмельницьким та польським 
королем Яном-Казимиром у м. Зборів (тепер Тернопільська область) після 
перемоги українського війська у Зборівській битві на початку серпня 1649 р. 
закінчується Постановою Верховної Ради України “Про проект нової 
Конституції України” (01.07.1992) та Конституцією України. 

Цікавими є ксерокопії фотографій членів Уряду Західно-Української 
Народної Республіки (ЗУНР) у м. Кам’янці-Подільському (1919 р.) та у 
м.Відні (1920 р.). 

 
* * * 

24 липня 2008 р. у м. Березно в адміністративному приміщенні 
райдержадміністрації проведено розширене засідання колегії держархіву 
області за участю начальників архівних відділів райдержадміністрацій та 
міськрад. 

Розглядалися питання стану виконання в області розпорядження 
Президента України від 13 квітня 2005 р. № 957 “Про невідкладні заходи 
щодо збереження національних архівних цінностей України”, 
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розпорядження голови облдержадміністрації від 24 березня 2006 р. № 166 
“Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2006-2010 
роки” та підсумки роботи державних архівних установ області за І півріччя 
2008 р. 

У засіданні колегії взяли участь члени колегії Держкомархіву України, 
доктор історичних наук, професор Г. В. Боряк, заступник голови 
облдержадміністрації С. І. Павлюк, голова Березнівської райдерж-
адміністрації В. К. Іванов, голова Березніської райради М. П. Мельник. 

Учасники колегії ознайомилися з роботою архівного відділу 
Березнівської райдержадміністрації та трудового архіву Березнівського 
району. Проведено екскурсію по Березнівському дендропарку. 

30 липня на засіданні колегії заслухано звіт начальника відділу 
використання інформації документів держархіву області Л. А. Леонової про 
підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2008 р. 

 
* * * 

21 серпня 2008 р. у Держархіві Рівненської області відкрито виставку 
документів “Незалежність: глибоке коріння”, присвячену 17-ій річниці 
незалежності України. На виставці представлено копії документів 
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 
Центрального державного історичного архіву, м. Київ, Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного. 

 
* * * 

29 серпня 2008 р. за документами Державного архіву Рівненської 
області та Рівненського обласного краєзнавчого музею відкрито виставку 
“Погляд крізь століття”, присвячену 725-річчю м. Рівне. На виставці 
представлено копії документів та фотографій польсько-литовської доби, Речі 
Посполитої, царської Росії, німецько-фашистської окупації, а також 
статистичні відомості по м. Рівне. Особливо звертають на себе увагу 
фрагмент купчої грамоти про продаж І. В. Дучком своєї вотчини і села Рівне 
Луцького повіту С. В. Не-свицькому (1461 р.); опис Вознесенської церкви у 
м. Рівне, датований 1798р.; заключення судово-медичної експертизи про 
втрати жителів м. Рівне у період німецько-фашистської окупації (1944 р.); 
фотографії учениць жіночої гімназії у м. Рівне (1908 р.) та старого міста 
Рівне (1930 р.), план міста та фотографії за 1938 р. 
 

 
У Держархіві Сумської області 

 
На виконання Указу Президента України від 20.06.2008 р. № 576 “Про 

відзначення 17-ї річниці Незалежності України” та наказу Держкомархіву від 
3.07.2008 р. № 141 держархівом Сумської області у читальному залі 
підготовлено тематичну виставку архівних документів, присвячену 17-й 
річниці Незалежності України. До експозиції ввійшли ксерокопії документів, 
що зберігаються в архіві: лист глухівського комісара щодо створення 
організації “Вільного козацтва”, донесення про збройну боротьбу  проти 
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радянської влади на Глухівщині у 1920 р., фото учасників визвольної 
боротьби 1917-1920 рр. на Сумщині тощо. На сайті архіву виставлено он-
лайнову версію виставки. 
 Компакт-диск з електронною версією виставки до 17-ї річниці 
Незалежності України “Незалежність: глибокі коріння” надано в Управління 
зі зв’язків з громадськістю Сумської обласної держадміністрації і 
використано для створення виставок до Дня Незалежності на території 
області. 
 

* * * 
 25 червня 2008 р. о 19 годині на російському каналі ТНТ показано 
сюжет про родинні зв'язки з Сумщиною М. Т. Калашникова – винахідника 
автомату. У метричній книзі Троїцької церкви с. Славгород Охтирського 
повіту Харківської губернії за 1883 р. є запис про народження Тимофія 
Калашникова – батька видатного конструктора. Цю інформацію було надано 
Московському інституту соціальної пам’яті Академії військових наук та 
використано у сюжеті з посиланням на фонди архіву. 

 
* * * 

 3 вересня 2008 р. у приміщенні Буринської райдержадміністрації 
відбулося засідання “круглого столу” на тему “Історія і сучасність державної 
служби України” (до 90-річчя сучасної державної служби України). З 
історією боротьби за українську державність на території області присутніх 
ознайомив директор державного архіву Сумської області Г. М. Іванущенко. 

 
* * * 

 У вересні 2008 р. Сумщина урочисто відзначила 65-річчя визволення 
області від нацистських окупантів. 
 У держархіві області зберігається значна кількість цікавих документів 
про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Зокрема, це колекція 
документів та матеріалів учасників війни, колекція листів громадян, 
вивезених до Німеччини в період окупації Сумської області у 1941–1943 рр. 
Повне уявлення про нацистський окупаційний режим дають документи 
періоду 1941–1943 рр. Це фонди установ та організацій, що діяли на 
території області під час окупації. 
 Відомості про партизанів та підпільників Сумщини містять документи 
Сумського обкому КП(б)У. Дані про матеріальні збитки, заподіяні народному 
господарству області, про жертви серед мирного населення на окупованій 
території зберігаються у фонді Сумської обласної комісії з розслідування 
злочинів, скоєних нацистськими окупантами. 
 Ця джерельна база була використана архівістами під час підготовки до 
виставки документів та святкування заходів до 65-річчя визволення 
Сумщини від нацистських загарбників. 
 Документи цієї тематики надавалися для роботи журналістам та 
дослідникам у читальній залі. 

І. Є. Гончарова 
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У Держархіві Тернопільської області 
 
8 липня 2008 р. головним спеціалістом Ю. Мартинівим підготовлено 

виставку до 120-річчя від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона – 
єврейського письменника, лауреата Нобелівської премії “Геній родом із 
Бучача”. 

 
* * * 

9 липня 2008 р. проведено розширене засідання колегії держархіву 
області, на якому розглянуто підсумки роботи державних архівних установ 
області у першому півріччі 2008 р.; підсумки наради керівників місцевих 
державних архівних установ “Про стан та перспективи діяльності архівних 
відділів районних державних адміністрацій і міських рад” (13 травня 
2008 р., м. Київ); виконання рекомендацій та усунення недоліків, виявлених 
комплексними та тематичною перевірками роботи архівних відділів 
Підволочиської, Заліщицької райдержадміністрацій та міста Тернополя; 
виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”. 

 
* * * 

15 липня 2008 р. Тернопільським телебаченням ТV-4 відзнято сюжет 
за матеріалами держархіву області для підготовки фільму про бургомістра 
міста Тернополя Володимира Лучаківського. 

 
* * * 

16 липня 2008 р. головний спеціаліст Ю. Кожій взяв участь в 
одноденному семінарі з питань побудови та розвитку галузевої 
інформаційної системи (м. Київ, Держкомархів України). 

 
* * * 

25 липня 2008 р. працівниками держархіву підготовлено виставку до 
1020-річчя хрещення Київської Русі “Хрещення України-Русі”. 

 
* * * 

26–27 липня 2008 р. працівники держархіву області взяли участь у заходах 
з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі у мм. Києві та Тернополі. 

* * * 
29 липня 2008 р. здійснено комплексну перевірку роботи архівного 

відділу Кременецької райдержадміністрації. 
 

* * * 
12 серпня 2008 р. головний спеціаліст архіву Ю. Мартинів виступив 

на науковій конференції “Документальна спадщина Полтавщини: минуле, 
сучасність, перспективи” з нагоди 90-річчя Державного архіву Полтавської 
області» з повідомленням “Почаївська Лавра як осередок освіти”. 

 
* * * 

13 серпня 2008 р. урочисто відкрито виставку до 65-річчя Третього 
надзвичайного великого збору ОУН “У боротьбі за незалежність”. 
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* * * 
20 серпня 2008 р. урочисто відкрито виставку до 17-ої річниці 

проголошення незалежності України “Україна: один народ, одна держава”. 
 

* * * 
22 серпня 2008 р. урочисто відкрито виставку до 75-річчя від дня 

народження поета Степана Будного “Моя любов мене переживе”. 
 

* * * 
27 серпня 2008 р. урочисто відкрито виставку до 125-річчя від дня 

народження адвоката, громадського діяча Степана Бриковича “Син землі 
Галицької”. 

* * * 
27 серпня 2008 р. проведено засідання колегії держархіву області “Про 

обговорення та забезпечення виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 19 серпня 2008 року “Про стан організаційної роботи у 
Держархіві Тернопільської області”. 

 
* * * 

28 серпня 2008 р. видано черговий номер (№8) інформаційного 
вісника Державного архіву Тернопільської області “Архіваріус”. 

 
* * * 

1 вересня 2008 р. урочисто відкрито виставку “Хаварівському Б. В., 
педагогові, архівісту, громадському діячеві, Заслуженому працівникові 
культури України – 60”. 

Державний архів Тернопільської області відвідали лауреати 
Шевченківської премії – уродженці Тернопільщини Роман Лубківський 
(м. Київ), Степан Сапеляк (м. Харків), Іван Марчук (м. Київ) на предмет 
створення та поповнення особових фондів. 

 
* * * 

4 вересня 2008 р. у серії “Корінь і крона», випуск 50, видано книгу 
Устима Хаварівського «Герби Львівських владик в унії з Римом (1667 –
2007)”. 

 
* * * 

11 вересня 2008 р.  разом із Тернопільським обласним товариством 
німців “Відергебург” у держархіві області проведено круглий стіл “Хто такі 
галицькі та волинські німці...”. Підготовлено виставку “Німецька 
присутність на Тернопіллі”. 

 
* * * 

11 вересня 2008 р. директор Б. В. Хаварівський взяв участь у роботі групи 
з питань вивчення правомірності встановлення меморіальних знаків на 
цвинтарях Тернопільського району загиблим у 1944 р. громадянам Польщі. 
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* * * 
12 вересня 2008 р. директор Богдан Хаварівський взяв участь у 

відкритті меморіальної кімнати уродженця Вишнівеччини – письменника 
Бориса Харчука. 

 
* * * 

18 вересня 2008 р. у держархіві області проведено презентацію 
книжки В. Бойка “У вихорі думок”, яка вийшла у серії “Корінь і крона” 
випуск 47. 

* * * 
24 вересня 2008 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку, присвячену 70-ї річниці від дня народження І. П. Герети.  
 

* * * 
25 вересня 2008 р. урочисто відкрито виставку “Археологові, 

мистецтвознавцю, Заслуженому діячу мистецтв України Ігорю Гереті – 70”. 
 

* * * 
29 вересня 2008 р. проведено засідання колегії держархіву області, на 

якому розглянуто питання: “Про контроль за виконанням рішень колегії 
Державного архіву Тернопільської області”; “Про забезпечення збереженості 
та облік документів у Державному архіві Тернопільської області”. 

 
* * * 

29 вересня 2008 р. вийшов друком черговий номер літературно-
мистецької газети “Русалка Дністрова”. 

 
* * * 

30 вересня 2008 р. директор архіву взяв участь у засіданні колегії 
Тернопільської райдержадміністрації, на якому розглянуто питання “Про 
стан роботи щодо впорядкування та збереження документів, 
реорганізованих та ліквідованих сільськогосподарських підприємств 
району”. 

 
У БОРОТЬБІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ 

 
1943 р. став ключовим та переломним в діяльності ОУН. На протязі 

року відбулися події, що відіграли дуже велику роль у розвитку українського 
національно-визвольного руху: ІІІ конференція ОУН (17–23 лютого), 
Надзвичайний Великий Збір ОУН (21–25 серпня), І конференція 
поневолених народів Східної Європи і Азії (21–22 листопада).  

Події 1943 р. слід розглядати, виділивши два періоди: до червня 
1943 р. і після нього. Протягом І півріччя в ОУН відбулися внутрішньо-
організаційні зміни, в наслідок чого до влади прийшли нові сили. 13 травня 
1943 р. відбулося засідання Проводу, на якому тодішній голова Микола 
Лебідь склав з себе повноваження на користь колегіального органу Бюро 
Проводу ОУН під керівництвом Романа Шухевича. Передача повноважень 
відбулася біля хутора Веснівка (сучасна Денисівська сільська рада 
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Козівського району). Затвердження Романа Шухевича керівником Бюро 
Проводу ОУН і Головним Командиром УПА було схвалено рішенням ІІІ 
Надзвичайного Великого Збору ОУН, що відбувся в Слободі Золотій 
Козівського району в серпні.  

З конспіративних мотивів конкретне місце проведення такої 
надзвичайної події ніколи не афішувалося і було засекреченим. Лише в 
середині 1990 років в архівах КДБ було виявлено документ характеристику 
на Романа Шухевича про призначення його керівником Проводу ОУН і 
затвердження ІІІ Надзвичайним Великим Збором ОУН, який відбувся в селі 
Золота Слобода Козівського району. У його роботі взяли участь Р. Шухевич, 
М. Степняк, Й. Позичинюк, М. Арсенич та інші. За свідченнями Надії 
Чарківської, очевидиці цих подій, у складі Проводу було 22 людини, у т. ч. 
греко-католицький священик І. Гриньох, який давно співпрацював з ОУН і 
отримав право рівного голосу, а також обслуга: лікар, 2 кухарки, друкар, 
сторож. Головою Президії Збору обрано Р. Волошина, секретарем – 
М. Палідовича. Д. Маївського обрали другим членом Бюро, а замість 
заарештованого гестапівцями З. Матли третім членом стає Р. Волошин. 

Головну увагу ІІІ Збір приділив ревізії програмних партійних 
положень. Ще перед його скликання Д. Донцову надіслали проект нової 
програми для зауважень. Однак його критичні міркування до уваги взято не 
було. Необхідність зміни програми зумовлювалася новими соціально-
економічними та політичними реаліями. ОУН із бойового загону 
перетворилася в масову організацію: до повстанського руху залучено тисячі 
людей. Однак погляди багатьох із них не збігалися із попередніми 
оунівськими, і їх треба було взяти до уваги. Це виразилося в програмових 
постановах “За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)”.  

Збір ще раз підтвердив, що головна мета ОУН – це створення 
Української Самостійної Соборної Держави. Режим майбутньої держави має 
бути демократичним, заснованим на соціальній справедливості. 
Проголошувалося скасування будь-якої експлуатації. Земля мала стати 
власністю селян, у т. ч. землі крупних землевласників та монастирів. 
Промисловість повинна бути націоналізована, робітники залучені до 
керівництва заводами та фабриками. Крім того, гарантувалося право на 8-
годинний робочий день, справедливу оплату праці, вільний вибір професії, 
свободу профспілок, освіти, слова, думки, рівність у правах всіх громадян.  

Програма набула чіткого соціально-демократичного характеру. Було 
знято гасло “Україна для українців”, піднято на щиті ідеї відмови від 
расизму та етнічної винятковості. ОУН заявляла про готовність боротьби як 
проти німецького націонал-соціалізму, так і російського комуно-
большевизму. М. Степняк та Й. Позичинюк скептично оцінювали 
можливості тривалої організованої боротьби в умовах більшовицької 
дійсності.  

Головне значення рішень партійного форуму ОУН(б) полягало у тому, 
що український націоналізм став звільнятися від пелюшок, в які його повито 
при появі на світ у Галичині. Відповідно до рішень Збору ОУН командувач 
УПА Клим Савур віддав наказ про встановлення адміністрації на теренах 
України з 1 вересня 1943 р. Командування УПА 15 вересня віддало наказ 
відкрити школи. Всі ці заходи проводилися в період насування нової 
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серйозної небезпеки – в Україну поверталися більшовики.  
Пізніше, в умовах більшовицької окупації, ці програмові засади 

набули свого розвитку і втілення у виданні численних інструктивних 
документів, листівок, закликів. Вони представлені в експозиції виставки “У 
боротьбі за незалежність України", яка відкрилася у Держархіві 
Тернопільської області 13 серпня 2008 р. Цікавою є інструкція з кадрових 
питань ОУН-УПА “Яким мусить бути український революціонер-
націоналіст”, котра регламентувала правила поведінки, зовнішнього вигляду, 
морального світогляду членів організації; інструкція в справі проведення 
проти колгоспної кампанії; інструкція 1/48 про завдання і обов'язки 
крайових осередків пропаганди; інструкція в справі описування 
якнайбільшої кількості учасників споминів, репортажів, письмового 
переповідання окремих фактів, епізодів з боротьби ОУН-УПА в останні 
роки. 

Програма вишколу ІІ ступеня підпільників (1948) ознайомлює нас з 
політичною та військовою підготовкою членів ОУН-УПА. Бачимо, що 
велике значення у виховній роботі повстанців приділялося вивченню нарисів 
з історії СРСР, УРСР, історії ВКП(б) та інших предметів.  

На виставці представлені листівки із фондів “Колекція документів і 
матеріалів про визвольні змагання ОУН-УПА”, “Колекція документів і 
матеріалів Служби Безпеки ОУН-УПА на Тернопільщині” (Озернянський 
архів): “Український народе!”, “Працюючі!”, “Хто ми й за що боремося?”, 
“Геть колгоспи з нашої землі!” та ін. Інформаційні бюлетні Українських 
повстанців “Вістки з Тернопільщини” за 1943–1948 рр. висвітлюють бойові 
дії, агітаційну та пропагандистську роботу, яку проводили українські 
повстанці на території нашого краю, втілюючи програмові засади, 
затверджені ІІІ Надзвичайним Великим Збором ОУН-УПА. 

Стефанія Коваль 
Головний спеціаліст ДАТО 

 
 

МОЯ ЛЮБОВ МЕНЕ ПЕРЕЖИВЕ 
 

З нагоди 75-ї річниці від дня народження поета С. Будного 23 серпня у 
Державному архіві Тернопільської області відкрито виставку, що висвітлює 
його життєвий і творчий шлях. Документи і матеріали, представлені на ній, 
зберігаються в особовому фонді “Будний С. Ф.” і охоплюють період з 1939 
до 1993 рр. Це, зокрема, оригінали особистих документів, свідоцтво про 
закінчення другого класу народної школи від 30.06.1943 р., диплом про 
закінчення Чернівецького університету. Зацікавлять відвідувачів світлини 
Степана у дитячі роки, у колі друзів, однокурсників та знайомих. 
Епістолярна спадщина поета представлена на виставці листуванням 
С.Будного з його першим коханням Лідою Доценко. Привертають увагу 
численні поезії, видані у різні роки, та уривки зі щоденника поета. Про 
належне вшанування пам'яті Степана Франковича свідчать представлені на 
виставці поезії, присвячені йому, газетні публікації про вшанування Будного 
на Тернопіллі у різні роки, світлини та багато іншого. 

Життя поета було як спалах: коротке і яскраве. Народився Степан у 
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мальовничому Струсові, тут проходило його нелегке дитинство. Ще не 
народився, як померла його 7 річна сестричка Степанія. У пам'ять про неї і 
назвали сина. Люди згадують: “Цілими днями просиджувала біля могили 
мати, геть занепала. “Навіщо мені ця дитина, коли Бог забрав таку велику 
донечку?!” твердила згорьована жінка.” Сина вигодував і поставив на ноги 
батько. Коли Степанові було 5 років, його вперше пригорнула до себе мама і 
полюбила всім своїм зболеним серцем.  

У воєнному 1941 р. Степанко вперше переступив поріг Струсівської 
школи. Залишившись в 6-літньому віці без батька, хлопчик в усьому 
допомагає матері по господарству і при цьому добре вчиться в школі. Тут 
були написані його перші вірші, звідси почалась його дорога в життя. Що 
виніс Степан з рідного дому над Серетом? Любов до землі, до людей, 
нестримний потяг до поезії, до прекрасного. Цю любов він передав у своєму 
першому вірші “Батьківщина”, написаному хлопчиком ще у третьому класі. 
А далі вже й почав готувати до випуску шкільні стіннівки, де в кожному 
випуску друкувалися Степанові поезії.  

По закінченні школи у 1952 р. С. Будний вступив до Чернівецького 
університету на філологічний факультет. Це були його найкращі роки, що ще 
більше відшліфували поетичний хист митця. Його твори публікувались на 
сторінках університетської багатотиражки, газет “Радянська Буковина” і 
“Вільне життя”. Працелюбний, товариський і життєрадісний, Степан був 
улюбленцем серед студентів. Він скрізь встигав, без нього не обходилось 
жодне засідання літоб'єднання, жоден літературний вечір; він редагував 
факультетську стіннівку, брав участь у спортивних змаганнях, виступав з 
віршами на буковинському радіо.  

Але і в стінах університету хлопець не забував про самотню матір, як 
згадує його товариш Роман Древницький, Степан майже всю стипендію, 
гонорари за вірші надсилає їй. А на студентські канікули їхав у Струсів 
допомогти матері по господарству. За своє коротке 24 річне життя С. Будний 
написав кількасот віршів, у т. ч. для дітей, десятки гумористичних і сатиричних 
мініатюр, новел, літературно-критичних статей, поетичних перекладів.  

По закінченні університету у 1957 р. Степан повернувся додому: 
одинокій старенькій матері потрібна була синівська опора. Працював 
спочатку в Кровинківській восьмирічці, а вже через 2 місяці знайшлася 
робота і в Струсові – став викладати у вечірній школі, водночас запросили 
його до місцевої редакції. До кінця року він ще встигне підготувати кілька 
публікацій до газети, поїхати в Чернівці, відвідати літстудію, зустрітися з 
друзями. У березні 1958 р. Степана Будного запросили на зустріч з Павлом 
Тичиною, яка відбулася в актовому залі Тернопільського медінституту. Коли 
Степанові дали слово, він прочитав свої щирі і зрілі вірші. Тоді сивочолий 
Тичина сказав: “Великий поет з нього буде”.  

А між тим С. Будний уже був тяжкохворим, перебував на лікуванні в 
облонкодинспансері, де й провів свої останні місяці і дні; дні неймовірних 
страждань і водночас небаченої мужності. Одним з її виявів стало написання 
і впорядкування поетичної збірки “Людина до сонця йде”, яка вийшла у 
1961 р., вже після смерті поета. С. Будний відійшов від нас у свої неповні 25 
років 22 червня 1958 р. Життя його вже стало взірцем, джерелом творчої 
наснаги для ровесників і нащадків. Поети присвячують йому свої вірші, 
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композитори пишуть музику на його слова.  Не заростає стежка до могили 
поета, як ніколи не згасне в пам'яті майбутніх поколінь мужній образ поета. 

 
Марія Дацків 

Головний спеціаліст ДАТО 
 

У Держархіві Харківської області 
 

10 липня 2008 р. на виконання рішення колегії Держкомархіву України 
від 5 червня 2008 р. у читальному залі Держархіву Харківської області 
головний спеціаліст юридичного відділу Харківської облдержадміністрації 
В. В. Кліменко прочитала лекцію про антикорупційне законодавство для 
держслужбовців архіву. 

11 липня 2008 р.  відбулося розширене засідання колегії архіву (за 
участю начальників архівних відділів РДА та міськрад області), на якому 
розглянуто питання про стан виконання антикорупційного законодавства 
працівниками архівних установ Харківської області. 

 
* * * 

14 липня 2008 р. начальники структурних підрозділів архіву провели  
бесіду з працівниками щодо дотримання Закону України «Про боротьбу з 
корупцією». 

* * * 
19 липня 2008 р. працівники держархіву області взяли участь у 

проведенні етнофестивалю “Печенізьке поле”. 
 

* * * 
З 12 до 29 серпня 2008 р. у держархіві області проходили практику 

студенти Харківського аерокосмічного університету, які взяли участь у 
виявленні й каталогізації документів про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. 

 
* * * 

У серпні 2008 року для студентів харківських вузів (Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна та Харківський аерокосмічний 
університет) прочитано 2 лекції про Голодомор 1932–1933 років на Харківщині.   

 
* * * 

1 вересня 2008 р. начальник відділу інформації та використання 
документів архіву Т. В. Чернявська взяла участь  у передачі обласного радіо, 
присвяченій Дню знань, де розповіла про архівні документи, що 
висвітлюють долю репресованих науковців і освітян. 

 
* * * 

17 вересня 2008 р. на адресу Державного архіву Харківської області 
надійшов лист Голови Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду 
“Україна 3000” Катерини Ющенко з подякою за сприяння в дослідженні 
історії рідного краю. Особливу подяку висловлено директору архіву 
Л.Момот, головним спеціалістам В. Плисак і Ю. Гунько.   
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* * * 
19 вересня 2008 р. заступник начальника відділу інформації та 

використання документів архіву Н. М. Харченко виступила на  засіданні 
круглого столу “Партизаны и подполье поднялись за честь страны”, який 
організовано Харківськими міською і районними радами ветеранів і 
благодійним фондом “Харків'янам – достойне життя” з нагоди Дня 
партизанської слави. Благодійний фонд надіслав до держархіву області листа 
з подякою за участь Н. М. Харченко у проведенні круглого столу. 
 

У Держархіві Херсонської області 
 

3-5 липня у Державному архіві Херсонської області проведено 
засідання колегії держархіву, на якому розглядалися питання стану роботи 
архівних відділів Складовської, Бориславської та Білозерської райдерж-
адміністрацій, а також окремі напрямки роботи архівних відділів Іванівської, 
Великоолександрівської, Каховської, Каланчацької та Нововоронцовської 
райдержадміністрацій, Каховської міськради. 

За підсумками розгляду до райдержадміністрацій надіслано листи 
щодо необхідності фінансування районних програм розвитку архівної 
справи. Розглянуто також питання щодо виконання плану заходів на 2007–
2008 рр. у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. 

 
* * * 

22 серпня у рамках святкування в області 17-ї річниці Незалежності 
України пересувні виставки цифрових копій документів “Шляхами 
державотворення” та “Херсонщина. Голодомор. 1932–1933” експонувались 
на центральній площі міста перед облдержадміністрацією. 
 

У Державному архіві Хмельницької області 
 

З 15 серпня 2008 р. в холі Державного архіву Хмельницької області 
експонувалася тематична документально-книжкова виставка “Українська дер-
жавність: історія і сучасність”. На ній представлено книги, ксерокопії статей, циф-
рові копії архівних документів вищих та місцевих органів влади, що висвітлюють 
процес державотворення на території України в різні історичні епохи. 

Архівні відділи Віньковецької, Волочиської, Кам'янець-Подільської, 
Чемеровецької райдержадміністрацій спільно з районними краєзнавчими 
музеями організували тематичні виставки з експонуванням копій архівних 
документів, фотодокументальних матеріалів періоду Незалежності України. 
       

* * * 
У рамках заходів місячника “Старшокласник” Державним архівом 

Хмельницької області з 1 вересня в обласній бібліотеці організовано для 
юнацтва книжкову виставку “Підручники твоїх предків” з фондів науково-
довідкової бібліотеки. 

* * * 
16 âåðåñíÿ â ñìò. Ñòàðà Ñèíÿâà ïðîâåäåíî âè¿çíèé ñåì³íàð äëÿ ãîë³â, 

ñåêðåòàð³â, áóõãàëòåð³â ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíî¿ ðàä ðàéîíó çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â 



 130

Ñòàðîñèíÿâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðàö³âíèê³â Äåðæàâ-íîãî àðõ³âó 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Íà íàðàä³ ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ âïîðÿäêóâàííÿ ä³ëîâîäíèõ 
äîêóìåíò³â ¿õ çáåð³ãàííÿ óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ðàéîíó.  

 
* * * 

22 вересня в Хмельницькій обласній державній телерадіокомпанії 
“Поділля-Центр” проведено круглий стіл та презентацію книги “Воєнне 
лихоліття на Поділлі (1941–1945рр.)”, авторами якої є П. Слободянюк, 
М. Вавринчук, Ю. Олійник, П. Смоленюк, Ю. Телячий. У роботі круглого 
столу взяли участь автори, науковці, представники вищих навчальних 
закладів та спеціалісти держархіву області.  
 

* * * 
22 вересня на ХОДТРК “Поділля – Центр” демонструвалася телепередача 

“Проскурівсько-чернівецька операція” з циклу “У пам'яті назавжди”, автор та 
ведучий якої – директор архіву П. Слободянюк. Фільм присвячений визволенню 
підрозділами Червоної армії та партизанськими загонами населених пунктів 
Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників.  
 

* * * 
Державний архів Хмельницької області виступив співавтором у 

створенні документальної кінопоеми “Петро і Марія” з історії боротьби 
Проскурівського підпілля в роки Великої Вітчизняної війни проти 
гітлерівських загарбників. Фільм продемонстровано на ХОДТРК “Поділля-
Центр” 22 вересня. 
 

У Держархіві Черкаської області 
 

У липні – серпні 2008 р. у приміщенні Державного архіву Черкаської 
області відбулося відкриття документальних виставок: “До 100 річчя з часу 
першого демонстрування кіно в м. Черкаси”; “З історії кінематографу на 
Черкащині”; “Партизанський рух та підпілля на Черкащині”; “17-тій річниці 
Незалежності України присвячується”. 

22 вересня працівники державного архіву Черкаської області взяли 
участь в урочистостях з нагоди Дня партизанської слави. 

 
* * * 

25 вересня в газеті “Молодь Черкащини” за документами Державного 
архіву Черкаської області опубліковано статтю “Поліцейські будні 
дореволюційних Черкас та Черкаського повіту”. 

 
У Держархіві Чернігівської області 

 
22 липня 2008 р. у Державному архіві Чернігівської області проведено 

семінар з працівниками установ, організацій та підприємств – джерел 
формування Національного архівного фонду щодо виконання довідок 
соціально-правового характеру, на якому разом з відповідальними за архівну 
справу в установах були присутні бухгалтери цих установ. 
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У роботі семінару взяла участь начальник відділу по контролю за 
призначенням пенсій Управління Пенсійного фонду України у Деснянському 
районі м. Чернігова Т. П. Плевако, яка ознайомила присутніх з вимогами до 
оформлення довідок, що подаються до Пенсійного фонду України у 
Чернігівській області. 

 
* * * 

24 липня 2008 р. проведено засідання колегії держархіву області, на якому 
розглянуто питання про хід виконання Указу Президента України від 24 
листопада 2007 р. № 1144 “Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам’яті 
жертв Голодомору”, наказу Держкомархіву України від 28 грудня 2007 р. № 187 
“Про план заходів державних архівних установ у зв’язку з 75-ми роковинами 
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні” та розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 15 лютого 2008 р. № 60 “Про обласні заходи у зв’язку з 
оголошенням в Україні 2008 р. Роком пам’яті жертв Голодомору”; стан архівної 
справи у Борзнянському районі, підсумки виконання архівними установами 
області планових завдань І півріччя 2008 р., стан роботи відділу використання 
інформації документів з виконання запитів соціально-правового характеру, 
організацію роботи трудових архівів в області, стан виконавської дисципліни у 
Держархіві Чернігівської області (за підсумками ІІ кварталу 2008 р.). 

 
* * * 

30 липня 2008 р. у держархіві області проведено заняття з підвищення 
кваліфікації працівників відділу забезпечення збереженості документів щодо 
здійснення перевіряння наявності та стану документів, ведення топограф-
фічних покажчиків та переміщення справ. 

 
* * * 

У липні 2008 р. на базі Державного архіву Чернігівської області 
проходила організована Управлінням державної служби Головдержслужби 
України в області виставка “Історія державної служби в Україні”, присвячена 
90-річчю держслужби України, на якій представлено копії документів з 
історії становлення державної служби з часів Київської Русі, Великого 
князівства Литовського, козацької доби, Західноукраїнської Народної 
Республіки, Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. 

 
* * * 

12 серпня 2008 р. по обласному радіо прозвучали передачі, присвячені 
100-річчю ХІV археологічного з’їзду в Чернігові та 235-річчю від дня 
народження Ю. Лисянського, видатного мореплавця. 

 
* * * 

22 серпня 2008 р. проведено заняття з підвищення кваліфікації 
працівників архіву, на якому обговорювалося розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про 
доступ до інформації” та Державна програма інформування громадськості з 
питань європейської інтеграції. 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

У Державному комітеті архівів України 
 

10 липня 2008 р. у Держкомархіві відбулися консультації Голови 
Державного комітету та зонального менеджера Генеалогічного товариства 
Юта (США) з питань перспектив подальшого співробітництва архівних 
установ з Товариством та можливості відкриття нових проектів у 2009 р. 

 
* * * 

21-27 липня 2008 р. делегація українських архівістів на чолі з Головою 
Держкомархіву О. А. Удодом взяли участь у XVI Міжнародному конгресі 
архівів (Куала-Лумпур, Малайзія) на тему “Архіви, управління та розвиток: 
Окреслення майбутнього суспільства”. 

 
* * * 

1 серпня 2008 р. журналіст Канадської державної радіомовної 
корпорації Філіп Коултер взяв інтерв'ю у Голови Державного комітету 
О. А. Удода, під час якого окреслено основні напрямки діяльності 
Держкомархіву та архівних установ його системи, роль архівів у 
відродженні, переосмисленні історії України, у розкритті “білих плям” 
окремих сторінок її історичного минулого, дано аналіз джерельної бази про 
Голодомор 1932-1933 рр., що зберігається в архівах. 

 
* * * 

2-5 вересня 2008 р. у ході візиту української делегації на чолі з 
Головою Держкомархіву О. А. Удодом до Румунії проведено робочу зустріч з 
керівництвом Повітового музею Сату-Маре та Університету Бабес-Боляї 
м. Клуж-Напока. Учням середньої школи ім. Геллера Шандору с. Мікули, де 
навчання ведеться українською мовою, передано надану видавництвом 
“Генеза” навчальну літературу. 

2 вересня 2008 р. у м. Клуж-Напока (Румунія) проведено консультації 
з Генеральним директором Національного архіву Румунії Д. Добрінку щодо 
відновлення взаємовигідного співробітництва між румунськими та 
українськими архівістами.  

Українською стороною запропоновано проект нової редакції Угоди 
про міжвідомче співробітництво у галузі архівної справи, укладеної 2 червня 
1995 р. між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України 
та Головним управлінням держархівів Міністерства внутрішніх справ 
Румунії. Після внесення змін та доповнень до проекту у березні 2009 р. 
планується підписання нової редакції Угоди про співробітництво. 

 
* * * 

15–18 вересня 2008 р. пройшла зустріч керівників державних служб 
України та Росії за участі директорів центральних державних архівів 
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України та федеральних архівів Росії із залученням керівництва державної 
архівної служби Білорусі та директорів національних та державних архівів 
Білорусі (Санкт-Петербург, Російська Федерація).  

18 вересня 2008 р. у приміщенні Генерального консульства України в 
Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) підписано Протокол про спільні 
проекти Державного комітету архівів України і Департаменту з архівів та 
діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь. Від української 
сторони Протокол підписав Голова Держкомархіву України О. А. Удод, від 
білоруської сторони – директор Департаменту з архівів та діловодства 
Мін'юсту Республіки Білорусь В. І. Адамушко. 

 
* * * 

26 вересня 2008 р. відбулася зустріч Голови Державного комітету 
архівів України О. А. Удода з віце-президентом Парламенської асамблеї Ради 
Європи Александером Бібераєм, метою перебування якого в Україні є збір 
інформації та проведення консультацій з державними діячами України, 
науковцями (істориками, архівістами, демографами, правниками) для 
підготовки доповіді про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні на засіданні 
ПАРЄ. 

Голова Держкомархіву поінформував А. Біберая про те, що в Україні 
зібрано достатню документно-доказову базу, яка дозволяє визнати 
Голодомор 1932–1933 рр. геноцидом українського народу. Архівістами 
опубліковано тисячі документів, виявлено сотні тисяч архівних матеріалів, 
зібрано більше 230 тис. свідчень очевидців Голодомору в Україні. Ці 
документи підтверджують факт існування Голодомору в Україні, 
розкривають методи його здійснення та допомагають встановити кількість 
жертв цього масштабного геноциду. 

У ході зустрічі досягнуто домовленостей про співпрацю Державного 
комітету архівів України та Парламентської асамблеї Ради Європи щодо 
координації діяльності з міжнародними організаціями з метою всебічного 
дослідження Голодомору та сприяння визнанню його актом геноциду 
українського народу. 

 
 

У Центральному державному архіві  
зарубіжної україніки  

(ЦДАЗУ) 
 
20–22 серпня 2008 р. працівники Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки взяли участь у IX Світовому Конгресі Українців  
 

У Держархіві Закарпатської області 
28 червня 2008 р. у держархіві області побував Міклош Шоломон, 

дослідник з Угорщини (Будапешт), який ознайомився і високо оцінив роботу 
архіву з участі у підготовці та виданні книги пам’яті. Ним проведено 
консультації зі створення сайту про карпатську єврейську діаспору. 
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* * * 
22-25 липня 2008 р. згідно угоди між Державним архівом 

Закарпатської області та Сатумарським повітовим музеєм Румунї у 
Берегівському підрозділі держархіву області працювали співробітники 
Сатумарського музею Ягар Джаніна-Діана і Шаранді Томаш. Румунські 
колеги досліджували історію пам’яток культури Угочанської жупи у ХІІІ–
ХVІ ст. 

 
У Держархіві Луганської області 

 
На звернення голландського журналіста Ремко Рейдинга 4 липня 

2008 р. в “Реальной газете Ижица” опубліковано звернення до громадян 
Луганської області щодо надання допомоги в пошуку родичів солдат, які 
загинули в роки Великої Вітчизняної війни на території Німеччини та 
Нідерландів. 

 
У Державному архіві Херсонської області 

 
2 жовтня 2008 року з нагоди візиту короля Швеції Карла XVI 

Густафа в с. Зміївка Бериславського району Херсонської області (колишня 
шведська колонія Старошведська) організовано виставку цифрових копій 
документів державного архіву області “Шведи на Півдні України”.  

На виставці представлено близько 30 документів, серед яких наказ 
Новоросійської губернської канцелярії (за Указом імператриці Катерини ІІ) 
про відмежування земель під поселення шведів 1781 р.; план населеного 
пункту, призначеного для поселення шведів та план земель шведської 
колонії 1781, 1799 рр.; відомості про чисельність шведів в колонії за 1835 р.; 
метричні книги лютеранської церкви парафії Альт-Шведендорф; документи 
радянських часів.  

 
У Держархіві Чернівецької області 

 
20 червня 2008 р. у Посольстві України у Канаді відбувся 

“Буковинський вечір”, присвячений вшануванню буковинської громади у 
Канаді, 90-річчю першої української церкви в Оттаві (заснованої вихідцями 
з Буковини) та 600-річного ювілею м. Чернівці. 

Колектив Посольства України у Канаді презентував виставку з історії 
буковинської громади у Канаді. Третину цієї презентації склали фотокопії, 
виготовлені з документів архівних фондів, матеріалів науково-довідкової 
бібліотеки та фотодокументів Державного архіву Чернівецької області. 
Посол україни у Канаді Ігор Осташ висловив глибоку вдячність архіву та 
директору Д. Д. Жмундуляку особисто за співпрацю і засвідчив, що 
виставку мала величезний успіх. Поділився також своїми планами 
презентувати виставку і в інших містах Канади. 
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НЕКРОЛОГ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Державний архів в Автономній Республіці Крим з жалем повідомляє, 

що на 82-му році життя пішла з життя Субботіна Ірина Віссаріонівна – 
історик, архівіст, археограф, яка присвятила понад 40 років свого життя 
збереженню історичної спадщини Криму та розвитку архівної справи на 
Кримському півострові. 

З 1949 р. – старший науковий співробітник обласного архіву, з 1951 р. 
– працює на посадах старшого наукового співробітника, старшого 
інспектора архівного відділу Кримоблвиконкому, з 1971 по 1976 рік – 
директор Державного архіву Кримської області, з 1976 р. по 1 липня 1987 р. 
– завідувач архівним відділом Кримоблвиконкому. Після виходу на 
заслужений відпочинок до 1998 р. працювала у Державному архіві при Раді 
міністрів АРК. 

Ірина Віссаріонівна зробила значний внесок у зміцнення, розиток 
матеріально-технічної бази державних архівів, удосконалення мережі 
міських і районних архівів, створення відомчих об’єднаних архівів, 
виховання професійних кадрів.  

Учасник Великої Вітчизняної війни. За особливі заслуги у період 
роботи Ірина Віссаріонівна неодноразово нагороджувалася Почесними 
грамотами Кримоблвиконкому, Ради Міністрів УРСР. У 1987 р. їй присвоєно 
звання “Відмінник архівної справи СРСР”, у 1999 р. нагороджена Почесною 
грамотою Верховної Ради Автономної Республіки Крим “За значний 
особистий внесок у збереження історичної і культурної спадщини 
Автономної Республіки Крим і високу професійну майстерність”. 

Світла пам’ять про І. В. Субботіну назавжди залишиться у наших 
серцях. 
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