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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

______________________________________________________________________________________

У К А З И
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі невідкладні заходи 
щодо підтримки культури і духовності в Україні 

від 12 січня 2009 р. № 6/2009
 

З метою підтримки культури і духовності, забезпечення умов для
ефективної  роботи закладів, підприємств та організацій культури  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.  Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів  Автономної

Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським
державним  адміністраціям  ужити  в  установленому  порядку  невід-
кладних заходів щодо: 

забезпечення  належних  умов  для  ефективної  роботи  націо-
нальних,  академічних  та  інших  провідних  закладів  культури  і  мис-
тецтва,  в  тому  числі  державних  і  комунальних  навчальних  закладів  у
цій сфері; 

збереження  існуючої  мережі  закладів  культури,  зокрема  запо-
відників, музеїв,  бібліотек, театрів, видавництв, книгарень тощо; 

недопущення  затримки  фінансування  закладів,  підприємств  та
організацій  культури  та  збереження  досягнутого  рівня  соціальних
гарантій  для  працівників  цієї  сфери,  забезпечення  своєчасної  виплати
їм заробітної плати; 

недопущення  скорочення  фінансування  Державної  програми
розвитку  і  функціонування  української  мови  на  2004–2010  роки,
випуску книжкової продукції за програмою  “Українська  книга”, куль-
турологічних та літературно-художніх періодичних друкованих видань,
зокрема газети “Культура і життя”,   та телеканала “Культура”; 

забезпечення  потреб  населення  у  творах  класиків  української
літератури,  у  тому  числі  в  перекладі  мовами  національних  меншин,
довідкових  та   інформаційних  виданнях  (енциклопедії,  словники,
довідники тощо); 

підтримки діяльності національних творчих спілок та їх місцевих
осередків,  громадських об'єднань національних меншин в Україні; 
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фінансування  в  необхідних  обсягах  протиаварійних  робіт  на
об'єктах культурної спадщини; 

сприяння  діяльності  закладів,  підприємств  та  організацій  куль-
тури  приватної  форми  власності,  а  також  залучення  благодійних
організацій, меценатів та спонсорів до участі у заходах, спрямованих на
розвиток культури і мистецтва. 

2.  Кабінету  Міністрів  України  вжити  необхідних  заходів  для
проведення у 2009 році невідкладних робіт на об'єктах Шевче-ківського
національного заповідника у м. Каневі, зокрема в музеї Т. Г. Шевченка
та  на  могилі  Т.  Г.  Шевченка,  а  також  Національного  історико-
культурного заповідника    “Гетьманська столиця”. 

3.  Міністерству  культури  і  туризму  України,  Раді  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та  Севастополь-
ській  міським  державним  адміністраціям  удосконалити  порядок
проведення  всеукраїнських   та  міжнародних  мистецьких  фестивалів,
конкурсів,  виставок,  оглядів,  а  також  відзначення  ювілеїв,  пам'ятних
дат  з  метою  забезпечення  ефективного  використання  коштів,  перед-
бачених  у  державному  бюджеті  на  культурно-мистецькі  та  куль-
турологічні  загальнодержавні  заходи  і  підтримку  регіональних  куль-
турних ініціатив та аматорського мистецтва. 

4.  Міністерству  культури  і  туризму  України,  Міністерству
внутрішніх справ України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським  державним  адмі-
ністраціям ужити заходів щодо  посилення охорони об'єктів культурної
спадщини,  музеїв,  заповідників,   бібліотек,  архівів,  інших  закладів,
підприємств та організацій культури. 

 
Президент України В.ЮЩЕНКО 
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Про відзначення державними нагородами України
від 16 січня 2009 р. № 26/2009

За вагомий особистий внесок у справу консолідації українського
суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та
з нагоди Дня  Соборності України 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Нагородити орденом Свободи 

ГОРИНЯ – правозахисника, м. Київ
Михайла Миколайовича 

ДЗЮБУ – академіка-секретаря Національної
Івана Михайловича академії наук України, м. Київ 

ОЛІЙНИКА – письменника, м. Київ
Бориса Ілліча 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня 

ГОРБУЛІНА – академіка Національної академії 
Володимира Павловича наук України, м. Київ 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня 

ГНАТЮКА – головного режисера Національного
Дмитра Михайловича академічного театру опери 

та балету України імені Т. Г. Шевченка, 
народного артиста України, м. Київ 

ГРИГОРОВИЧ – народного депутата України
Лілію Степанівну 

ЮХНОВСЬКОГО – виконуючого обов'язки Голови
Ігоря Рафаїловича Українського інституту національної 

пам'яті, м. Київ 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня 

БІЛОЗІР – співачку, народну артистку України, 
Оксану Володимирівну м. Київ 
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ВАНТУХА – генерального директора – художнього 
Мирослава Михайловича керівника національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України 
імені Павла Вірського, народного 

 артиста України, м. Київ 

ВАСЮНИКА – Віце-прем'єр-міністра України
Івана Васильовича 

ГАЙДАМАКУ – народного художника України, м. Київ 
Анатолія Васильовича 

ЖУЛИНСЬКОГО – академіка Національної академії наук 
Миколу Григоровича України, м. Київ 

ЗІНКЕВИЧА – співака, народного артиста України, 
Василя Івановича м. Луцьк, Волинська область 

ІВАНЧУКА – шахіста, міжнародного гросмейстера, 
Василя Михайловича м. Львів 

МЕДВІДЯ – художника-живописця, м. Львів
Любомира Мирославовича 

ОРЛИК – голову Спілки жінок України, м. Київ 
Марію Андріївну 

ПАЛАМАРЕНКА – народного артиста України, м. Київ 
Анатолія Нестеровича 

РИЖЕНКОВА – генерального директора – голову
Олександра Миколайовича правління акціонерного товариства 

“Донецьксталь – металургійний завод” 

СУХАНА – президента Закарпатського обласного 
Олександра Васильовича благодійного фонду допомоги та 

реабілітації інвалідів “Суспільство 
для всіх”, м. Ужгород 

ТАРАСЮКА – Керівника Державного управління
Ігоря Григоровича справами 

ЧЕРВОНЕНКА – першого заступника голови Київської 
Євгена Альфредовича міської державної адміністрації 
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Нагородити орденом “За заслуги” I ступеня 

БРОВУНА – генерального директора – художнього 
Марка Матвійовича керівника Донецького обласного 

академічного українського 
музично-драматичного театру 

ГОРБУРОВА – члена президії ветеранської
Григорія Федоровича організації Ленінського району міста 

Миколаєва 

ЛЕВІТАСА – президента Ради національних
Іллю Михайловича товариств України, м. Київ 

РОГОВЦЕВУ  – артистку театру і кіно, народну
Аду Миколаївну артистку України, м. Київ 

СЕРБІНА – заступника генерального директора
Володимира Вікторовича державного підприємства “Виробниче 

об'єднання Південний машинобудівний 
завод імені О.М. Макарова”, 
м. Дніпропетровськ 

СЕРГІЄНКА – голову ради Донецької обласної
Олександра Миколайовича організації ветеранів 

СЕРЕДНЬОГО  – керуючого Дніпропетровською єпархією 
Івана Петровича (Іринея) Української православної церкви, 

митрополита Дніпропетровського і 
Павлоградського 

СМОЛІЯ – директора Інституту історії України 
Валерія Андрійовича НАН України, академіка НАН України, 

м. Київ 

ХОТЛУБЕЯ – Маріупольського міського голову,
Юрія Юрійовича Донецька область 
Нагородити орденом “За заслуги” II ступеня 
БАДЗЯ – правозахисника, м. Київ
Юрія Васильовича 

БРОНЕВИЦЬКОГО – начальника Державного будівельного 
Петра Степановича комбінату Управління справами 

Верховної Ради України 
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ЗАПОРОЖЦЕВА – заступника голови Луганської
Миколу Васильовича обласної державної адміністрації 

ІВАНЮКА – голову Новоград-Волинської районної 
Миколу Олексійовича державної адміністрації, 

Житомирська область 

КАРПАЧОВУ – Уповноваженого Верховної Ради
Ніну Іванівну України з прав людини 

КУШНІРЕНКА – художнього керівника і головного
Андрія Миколайовича диригента заслуженого академічного 

Буковинського ансамблю пісні і танцю 
України, м. Чернівці 

ЛЕВИЦЬКОГО – начальника Одеської залізниці
Іллю Юхимовича 

МИРКІНА – директора філії “Дирекція по
Олега Дмитровича будівництву і експлуатації 

газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч”, 
м. Сімферополь, 
Автономна Республіка Крим 

МОШЕНСЬКОГО – голову наглядової ради акціонерного 
Валерія Захаровича товариства “Планета-буд”, м. Київ 

НЕЧИПОРЕНКА – голову Харківської районної
Олександра Сергійовича державної адміністрації, 

Харківська область 

ОСІПОВА  – голову правління – генерального
Миколу Яковича директора акціонерного товариства 

“Запорізький завод зварювальних 
флюсів та скловиробів” 

ОТЧЕНАШЕНКА – голову Одеської обласної організації 
Павла Івановича Всеукраїнського товариства 

політичних в'язнів і репресованих 

ПЛАТОНОВА – ректора Національного університету 
Володимира Миколайовича фізичного виховання і спорту 

України, м. Київ 
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ПОМАЗАН – голову Донецької обласної
Віру Іванівну організації Спілки жінок України 

ПРИСЯЖНЮКА – голову правління державного
Анатолія Йосиповича акціонерного товариства 

“Чорноморнафтогаз”, м. Сімферополь, 
Автономна Республіка Крим 

РИЖЕНКА – головного державного санітарного
Сергія Анатолійовича лікаря Дніпропетровської області 

РУДЯ – голову правління акціонерного
Петра Володимировича товариства “Житомирський маслозавод” 

РЯБОКОНЯ – президента Київської обласної
Олександра Григоровича торгово-промислової палати, 

м. Біла Церква 

СИМОНОВУ – голову міської організації колишніх 
Ларису Степанівну в'язнів фашизму, м. Макіївка, 

Донецька область 

ТКАЧУКА – заступника Голови Державної
Василя Григоровича податкової адміністрації України 

ЧУРЮМОВА  – директора науково-просвітницького
Клима Івановича центру “Київський планетарій” 

Всеукраїнської громадської 
організації “Товариство “Знання” 

ЩЕРБАКА – письменника, м. Київ
Юрія Миколайовича 

ЯНКА – першого заступника голови правління 
Дмитра Григоровича Українського фонду культури, м. Київ 

Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня 

АНТИПОВИЧ – редактора газети “Наше слово”,
Ганну Іванівну м. Полтава 

АСАДЧЕВА – голову Полтавської обласної
Валерія Михайловича державної адміністрації 
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БАРДАДИМА – директора сільськогосподарського
Василя Григоровича підприємства “Агрофірма “Перше 

Травня”, Томаківський район, 
Дніпропетровська область 

БАРИЛОВИЧА – депутата Володарської районної ради, 
Миколу Павловича Київська область 

БАРІНОВА – старшого майстра акціонерного
Володимира Миколайовича товариства “Український графіт”, 

Запорізька область 

БЕЛЯВЦЕВА – голову правління – генерального
Миколу Івановича директора акціонерного товариства 

“Інститут “Укроргверстатінпром”, 
м. Харків 

БЕРЕЛЕТА – голову правління – директора
Олександра Миколайовича акціонерного товариства “Луганський 

трубний завод” 

БІЛАСА – голову правління акціонерного
Всеволода Омеляновича товариства “Моршинський завод 

мінеральних вод “Оскар”, 
Львівська область 

БІЛАША – генерального директора акціонерного 
В'ячеслава Анатолійовича товариства “Агропромислове 

об'єднання “Цукровик Полтавщини” 

БІРЧЕНКА – директора товариства
Миколу Вікторовича “Проектно-будівельна фірма 

“Будінвест XXI”, м. Суми 

БОЙКА – голову Івано-Франківського міського 
Василя Степановича об'єднання Всеукраїнського 

товариства “Просвіта” імені 
Тараса Шевченка 

БОЧКАРЬОВА – голову правління акціонерного
Юрія Георгійовича товариства “Дніпроенерго”, 

м. Запоріжжя 
ВАЙСБЕРГА – головного лікаря Житомирського
Юрія Рувімовича обласного центру охорони здоров'я 

матері і дитини 
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ВАСЮТУ – головного лікаря Мукачівської
Василя Васильовича центральної районної лікарні, 

Закарпатська область 

ВОРОНКІНА – співголову правління Харківської
Валентина Івановича обласної благодійної організації 

“Благодійний фонд “Ренесанс” 

ГАСЮКА – члена Львівського обласного
Ярослава Михайловича товариства політичних в'язнів і 

репресованих 

ГАВРИЛЕНКА – головного консультанта служби
Ігоря Володимировича Секретаріату Президента України 

ГЛАДУША – генерального директора Національної 
Юрія Івановича дитячої спеціалізованої лікарні 

“Охматдит”, м. Київ 

ГОЛОВКОВСЬКОГО – головного редактора
Володимира Сергійовича громадсько-політичної газети 

“Черкаський край” 

ГОРОБИНСЬКОГО – першого заступника голови –
Миколу Олександровича начальника управління Державної 

податкової адміністрації у 
Львівській області 

ГРИВКОВСЬКОГО – Першого заступника Голови Ради
Едуарда Олександровича міністрів Автономної Республіки Крим 

ГРИШКА – соліста Національного академічного 
Володимира Даниловича театру опери та балету України імені 

Т.Г. Шевченка, народного артиста 
України, м. Київ 

ДАВИДОВИЧА – голову правління акціонерного
Миколу Івановича товариства “Проммонтаж СУ-27”, 

Львівська область 

ДАНЬКА – ректора Української державної
Миколу Івановича академії залізничного транспорту, 

м. Харків 
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ЖАРКОВСЬКОГО – генерального вікарія Мукачівської
Петра Івановича дієцезії римсько-католицької церкви, 

Закарпатська область 

ЖЕЛУДОВА – директора спортивного клубу
Олександра “ПротехМспорт”
Володимировича  

ЖОМІРА – члена Черкаської міської організації 
Миколу Тимофійовича Всеукраїнського об'єднання ветеранів 

ЗАРЕЦЬКОГО – машиніста гірничих виїмкових машин 
Олександра Вікторовича відокремленого підрозділу 

“Шахтоуправління імені 
В.М. Бажанова”, Донецька область 

ЗЯБЛЮКА – директора Всеукраїнського державного 
Михайла Павловича спеціалізованого видавництва 

“Українська енциклопедія імені 
М.П. Бажана”, м. Київ 

ІВАНКІВА – першого заступника Голови
Олександра Львовича Українського інституту національної 

пам'яті, м. Київ 

КАРПОМИЗА – голову Федерації професійних спілок 
Івана Івановича Волинської області 

КИШКА – директора підприємства “Могучий”,
Миколу Леонтійовича Мелітопольський район, Запорізька 

область 

КОВАЛЬЧУКА – першого заступника генерального
Віталія Анатолійовича директора корпорації “Індустріальна 

спілка Донбасу”, м. Донецьк 
 
КОЛОМЕЙЦЕВУ-ГАЙДАЙ – начальника відділу товариства
Ірину Вікторівну “СКЛ”, чемпіонку України з ралі, 

м. Одеса 

КОМАРОВСЬКОГО – голову правління
Олександра Григоровича сільськогосподарського виробничого 

кооперативу імені Котовського, 
Волочиський район, Хмельницька 
область 
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КОПИТЬКА – голову правління громадської
Олексія Вікторовича організації “Український центр 

розвитку музейної справи”, м. Київ 

КРАЙНЬОГО – кінорежисера, м. Київ
Костянтина Михайловича 

КРИВОНОСА – голову Черкаського обласного
Миколу Івановича товариства політичних в'язнів і 

репресованих 

КУЛІША – голову Чернівецької обласної
Володимира Івановича державної адміністрації 

КУЧУКА – заступника Одеського міського голови 
Михайла Ілліча 

ЛЕВИЦЬКОГО – генерального директора акціонерного 
Валерія Володимировича товариства “Дрогобицький завод 

автомобільних кранів”, Львівська 
область 

ЛЕЛЮКА – народного депутата України
Олексія Володимировича 

ЛИТВИНОВА – директора Національного
Валерія Аркадійовича антарктичного наукового центру 

Міністерства освіти і науки України, 
м. Київ 

МАГАРА – генерального директора
Володимира Севастопольського академічного 
Володимировича російського драматичного театру 

імені А.В. Луначарського 

МАКАРЕНКО – заступника головного лікаря
Тамару Петрівну Вишгородської центральної районної 

лікарні, Київська область 

МАЛАНДІЯ – письменника, м. Київ
Олександра Миколайовича 

МАЛКОВИЧА – директора видавництва
Івана Антоновича “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, м. Київ 
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МІНАЄВА – директора товариства “Нова Нива”,
Леоніда Миколайовича Володарський район, Донецька область 

МУДРОГО – єпископа Івано-Франківської єпархії 
Степана-Василя Української греко-католицької церкви 
Григоровича (Софрона) 

НАВРОЦЬКОГО – Заозерненського селищного голову,
Станіслава Степановича Автономна Республіка Крим 

НОВАКА – заступника голови Рівненської
Володимира Михайловича обласної державної адміністрації 

ОСТРОГЛЯДА – директора Одеського обласного
Віктора Миколайовича комунального підприємства “Острівне” 

ПАВЛЮКА – першого заступника голови
Віктора Ігоровича Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

ПАЛИЦЮ – народного депутата України
Ігоря Петровича 

ПАНЧЕНКА – суддю Вищого адміністративного суду 
Олексія Івановича України 

ПЕТРИНЕНКА – співака, народного артиста України, 
Тараса Гарринальдовича м. Київ 

РИЖКА – головного лікаря Харківського
Павла Петровича обласного клінічного 

шкірно-венерологічного 
диспансеру № 1 

РІШКА – голову Стрийської районної
Лева Юрійовича організації “Союз Чорнобиль 

України”, Львівська область 

РОБОТЕНКА – виконуючого обов'язки голови
Олександра Ярославовича Центрального виконавчого комітету 

політичної партії “Народний Союз – 
Наша Україна”, м. Київ 
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РОМАНЧИШИНА – начальника управління культури і
Василя Григоровича туризму Київської обласної державної 

адміністрації 

РОЯ – члена Полтавського обласного
Миколу Григоровича товариства політичних в'язнів та 

репресованих 

РУБАНА – директора Національного інституту
Юрія Григоровича стратегічних досліджень, м. Київ 

РЯБЕНЬКОГО – директора Донецького академічного
Василя Івановича державного театру опери та балету 

імені А.Б. Солов'яненка 

СЕМЕНОВА – генерального директора акціонерного 
Віктора Володимировича товариства “Донецький завод 

високовольтних опор” 

СЛИЧУКА – Росошанського сільського голову,
Володимира Андрійовича Вінницька область 

СЛІПЦОВА – Дзержинського міського голову,
Володимира Микитовича Донецька область 

СОКОЛОВСЬКОГО – Уповноваженого Президента України з 
Богдана Івановича міжнародних питань енергетичної 

безпеки 

СТАДНИКА – першого проректора Харківської
Григорія Васильовича національної академії міського 

господарства 

ТЮТЮННИКА – заступника керівника департаменту
Вадима Петровича Апарату Ради національної безпеки і 

оборони України 

УМАНЦЯ – заступника начальника
Миколу Григоровича територіально-галузевого об'єднання 

“Південна залізниця”, м. Харків 

ФЕДИНЦЯ – голову Ужгородської районної ради, 
Михайла Ілліча Закарпатська область 
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ФЕЛЬДМАНА – генерального директора товариства
Олександра Ісааковича “Виробничо-науковий центр 

“Трубосталь”, Дніпропетровська 
область 

ФРОЛОВА – заступника голови Запорізької
Миколу Олександровича обласної державної адміністрації 

ХІБУЧЕНКА  – начальника головного управління
Володимира Григоровича Севастопольської міської державної 

адміністрації 

ХОВАЙЛА – директора Переяслав-Хмельницького
Дмитра Юхимовича звіроплемгоспу, Київська область 

ЦЕБЕНКА – голову Верхньодніпровської районної 
Миколу Миколайовича ради, Дніпропетровська область 

ЧАЙКУ – директора акціонерного товариства
Романа Омеляновича “Вікар”, м. Хмельницький 

ЧЕРЕВКА – голову Черкаської обласної державної 
Олександра адміністрації
Володимировича  

ЧИЖМАРЯ – голову Тернопільської обласної
Юрія Васильовича державної адміністрації 

ЧІПКА – члена ради Вінницького обласного
Івана Григоровича об'єднаного товариства колишніх 

політичних в'язнів, репресованих та 
їх дітей 

ЮХИМЧУКА – секретаря Рахункової палати, м. Київ 
Анатолія Петровича 

ЯНДІЄВА – заступника голови наглядової ради
Салмана Османовича акціонерного товариства 

“Іллічівськзовніштранс”, Одеська 
область 

ЯСІНСЬКОГО – голову правління товариства
Володимира Борисовича “Консоль ЛТД”, м. Сімферополь, 

Автономна Республіка Крим 
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ЯЩИЩАКА – головного редактора газети “Новини 
Віталія Степановича Закарпаття”, м. Ужгород 

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня 

НИЖНИКА – президента Вінницької обласної
Олександра Івановича асоціації ветеранів силових структур 

України 

Нагородити орденом княгині Ольги I ступеня 

ТУРЧИНУ – дворазову чемпіонку та призерку
Зінаїду Михайлівну Олімпійських ігор, м. Київ 

ШЕВЧЕНКО – голову Всеукраїнської громадської
Валентину Семенівну організації “Конгрес ділових жінок 

України”, м. Київ 

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня 

НЕДАШКІВСЬКУ – артистку театру і кіно, народну
Раїсу Степанівну артистку України, м. Київ 
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня 
БЕРНИК – заступника голови Вижницького
Ганну Василівну осередку Чернівецького відділу Союзу 

українок 
ГОРОХОВСЬКУ – представника Міністерства
Галину Романівну закордонних справ України в 

Ужгороді, Закарпатська область 

ДІДЕНКО – голову Хмельницького міського
Зою Олександрівну товариства української мови імені 

Тараса Шевченка “Просвіта” 

ЗАБУЖКО – письменницю, м. Київ
Оксану Стефанівну 

ЗОРКІНУ – начальника відділу Дніпропетровської 
Людмилу Павлівну обласної державної адміністрації 

КИРИЧЕНКО – члена громадської організації “За
Світлану Тихонівну реабілітацію “Першотравневої 

двійки”, м. Київ 
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КОСТЮРЕНКО – першого заступника начальника
Тетяну Миколаївну Головного управління соціального 

захисту населення виконавчого органу 
Київської міської державної 
адміністрації 

КРИВОШЕЄВУ – начальника комунального підприємства 
Тетяну Ремівну “Дніпропетровське міжрегіональне 

бюро технічної інвентаризації” 

КУЗЬМИЧ – Городецького сільського голову,
Лідію Михайлівну Рівненська область 

КУЛЬМАТИЦЬКУ – секретаря міжрегіонального
Ольгу Володимирівну громадського об'єднання “Організація 

патріотів України”, м. Львів 

ЛУК'ЯНЕЦЬ – солістку опери Національного
Вікторію Іванівну академічного театру опери та балету 

України імені Т.Г. Шевченка, народну 
артистку України 

ПАВЛЕНКО – ветерана Великої Вітчизняної війни 
Наталю Іларіонівну 1941–1945 років, м. Донецьк 

ПОДКОПАЄВУ – дворазову чемпіонку та срібну
Лілію Олександрівну призерку Олімпійських ігор зі 

спортивної гімнастики, голову 
благодійного фонду “Здоров'я 
поколінь”, м. Київ 

СВАТЬЄВУ – голову Запорізької обласної ради
Валентину Володимирівну жінок 

СЕРЕБРЯНСЬКУ – олімпійську чемпіонку з художньої
Катерину Олегівну гімнастики, голову Фонду розвитку 

спорту, м. Київ 

СПІРІДОНОВУ – заступника голови Вінницької
Любов Михайлівну обласної державної адміністрації 

СТАНКЕВИЧ – голову правління акціонерного
Стеллу Омелянівну товариства “Трембіта”, м. Чернівці 
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ТУРІЩЕВУ – багаторазову чемпіонку Олімпійських 
Людмилу Іванівну ігор зі спортивної гімнастики, 

головного тренера Центральної ради 
фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Київ 

ТКАЧЕНКО – ректора Луганського національного
Валентину Григоріївну аграрного університету 

ТКАЧЕНКО – голову Луганського обласного
Інну Миколаївну товариства інвалідів та хворих на 

цукровий діабет 

ШАПІРЕНКО – члена Черкаського обласного
Марію Іллівну товариства політичних в'язнів і 

репресованих 

ШИРШОВУ – члена громадської редакційної
Марію Тимофіївну колегії Книги Пам'яті Східного 

Криму, Автономна Республіка Крим 

Нагородити орденом Данила Галицького 

ГОНЧАРУКА – першого заступника керівника
Олександра головної служби Секретаріату 
Олександровича Президента України 

ДЕНДЕМАРЧЕНКА – начальника управління Головного
Григорія Григоровича управління державної служби в 

Черкаській області 

КАВУНА – керівника Секретаріату Центральної 
Михайла Григоровича виборчої комісії 

КВІТКУ – керуючого справами виконавчого
Сергія Андрійовича комітету Дніпропетровської міської 

ради 

КРАВЧУКА – заступника голови Волинської
Святослава Євгеновича обласної державної адміністрації 
Нагородити медаллю “За працю і звитягу” 
БЕЗКОРОВАЙНОГО – заступника керівника департаменту
Валентина Михайловича Апарату Ради національної безпеки і 

оборони України 

23



ІЗВОЩИКА – електрогазозварника управління
Віктора Борисовича магістральних газопроводів 

“Київтрансгаз”, м. Красилів, 
Хмельницька область 

КАЗМИРУКА – головного лікаря – заступника
Петра Францевича генерального директора акціонерного 

товариства “Туристсько-оздоровчий 
комплекс “Судак”, 
Автономна Республіка Крим 

КОЛЕСНИК – заступника директора Державного
Наталію Анатоліївну архіву Миколаївської області 

КОНИШЕВА – бригадира прохідників акціонерного 
Олександра Петровича товариства “Вугільна компанія “Шахта 

“Краснолиманська-Західна N 1”, 
Донецька область 

МОРОЗОВУ – головного спеціаліста Державного
Анну Валеріївну архіву Чернігівської області 

ОСТАПЧУКА – голову Київського районного в місті 
Миколу Васильовича Одесі відділення Всеукраїнського 

об'єднання ветеранів 

СЕКУ – заступника начальника управління з 
Миколу Івановича питань надзвичайних ситуацій 

Київської обласної державної 
адміністрації 

ЯРЕСЬКО – головного консультанта головної
Олену Юріївну служби Секретаріату Президента 

України 

Присвоїти почесні звання: 

“НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ” 

АБАЗОПУЛУ – артистові державного підприємства
Володимиру “Національна кіностудія художніх 
Костянтиновичу фільмів імені Олександра Довженка”, 

м. Київ 
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БУРМАЦІ – співачці, м. Київ
Марії Вікторівні 

МАГЕРІ – солістові опери Національного
Сергію Ігоровичу академічного театру опери та балету 

України імені Т.Г. Шевченка, м. Київ 

СУМСЬКІЙ – артистці театру і кіно, м. Київ
Ользі Вячеславівні 

СТУПЦІ – артистові Національного академічного 
Остапу Богдановичу драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ 

“НАРОДНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ” 

ГЛАЗИРІНУ – директорові товариства “Проектна
Володимиру Львовичу група”, м. Одеса 

“НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ” 

ЗІНЧЕНКУ – художникові-живописцю, м. Київ
Володимиру Даниловичу 

МЕЛЬНИКУ – художникові-живописцю, генеральному 
Анатолію Івановичу директорові Національного художнього 

музею України, м. Київ 

ОЛІЙНИК – скульпторові, автору Меморіалу
Миколі Олексійовичу пам'яті жертв Голодомору у 1932–1933 

роках у Київській області 

ПОЛЯКОВУ – художникові-живописцю, м. Донецьк
Олексію Івановичу 
“ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ” 
ВАРИЧ – солістці ансамблю “Росава”
Олені Борисівні Черкаської обласної філармонії 

КОЗЛОВСЬКОМУ – співакові, м. Київ
Віталію Віталійовичу 

ЛІБЕРМАН – співачці, м. Київ
Тетяні Георгіївні 
Тіні Кароль) 
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РУБЛЬОВІЙ – артистці-вокалістці Херсонського
Ружені Анатоліївні обласного академічного 

музично-драматичного театру 
імені М. Куліша 

ШПАК – співачці, м.Київ
Марті Дмитрівні 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ” 

КОВАЛЬОВУ – головному архітекторові проектів
Юрію Петровичу товариства “Проектні системи ЛТД”, 

м. Київ 

КРИВЕНКУ – радникові з питань містобудування
Віталію Єфремовичу Кіровоградського науково-технічного 

центру спеціальних робіт 
у будівництві 

МИРГОРОДСЬКОМУ – проектному директорові товариства
Андрію Сергійовичу “Проектні системи ЛТД”, м. Київ 

МИРОНЕНКУ – головному архітекторові товариства 
Василю Івановичу “Архікон”, м. Одеса 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ” 

АНДРУСИШИНУ – директорові Інституту політології та 
Богдану Івановичу права Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, 
м. Київ 

БАЛАБАНОВІЙ – завідувачеві кафедри Донецького
Людмилі Веніамінівні державного університету економіки і 

торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського, доктору 
економічних наук, професору 

БІЛОКЛИЦЬКІЙ – завідувачеві кафедри Національної
Галині Федорівні медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика, доктору 
медичних наук, професору, м. Київ 

БУРЯКУ – ректорові Криворізького державного 
Володимиру педагогічного університету, доктору 
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Костянтиновичу педагогічних наук, професору 
Дніпропетровська область 

ГРИНЬОВІЙ – проректорові, завідувачеві кафедри 
Валентині Миколаївні Харківського національного 

економічного університету, доктору 
економічних наук, професору 

ДУДАРЮ – завідувачеві кафедри Тернопільського 
Тарасу Григоровичу національного економічного 

університету, доктору економічних 
наук, професору 

КОППУ – завідувачеві кафедри
Вадиму Яковичу Севастопольського національного 

технічного університету, доктору 
технічних наук, професору 

КОРОЛЮ – генеральному директорові державного 
Володимиру Миколайовичу підприємства “Авіаційний 

науково-технічний комплекс імені 
О.К. Антонова”, доктору технічних 
наук, професору, м. Київ 

КОШЛІ – завідувачеві кафедри сімейної
Володимиру Івановичу медицини Запорізької медичної 

академії післядипломної освіти, 
доктору медичних наук, професору 

МІШИНУ  – директорові Державного інституту
Андрію Олександровичу розвитку сім'ї та молоді 

Міністерства України у справах 
сім'ї, молоді та спорту 

ПАНЧЕНКУ – професорові Національного
Володимиру Євгеновичу університету “Києво-Могилянська 

академія”, доктору філософських наук 

УСАЧЕНКО – професорові Львівського
Ларисі Михайлівні національного університету 

ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького, 
кандидату ветеринарних наук 
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ХОДАКІВСЬКОМУ – професорові державного вищого
Євгенію Івановичу навчального закладу “Державний 

агроекологічний університет”, 
доктору економічних наук, м. Житомир 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ” 

АДИЛХАНЯНУ – директорові товариства “САМ”,
Геворгу Араратовичу м. Миколаїв 

БІБІ – генеральному директорові товариства 
Світлані Іванівні “Виробниче підприємство 

“Побутрембудматеріали”, м. Київ 

ЗАКАЛЮЖНОМУ – заступникові начальника управління 
Петру Федоровичу Державного управління справами 

ІВАНІШИНУ – генеральному директорові товариства 
Леонтію Володимировичу “Завод будівельних конструкцій”, 

Волинська область 

МАРЧЕНКУ – начальникові дочірнього підприємства 
Миколі Васильовичу акціонерного товариства “Сумбуд” 

РУДЮ – генеральному директорові
Володимиру Миколайовичу  акціонерного товариства “Запорізький 

домобудівний комбінат” 

СУПРУНУ – директорові товариства “Будівельна 
Олегу Юрійовичу компанія “Укрпромбуд”, м. Харків 

ТОКОВЕНКУ – головному будівельникові товариства 
Василю Миколайовичу “Білоцерківський домобудівельний 

комбінат”, Київська область 
ФЕДОРЧУКУ – головному конструкторові проектів
Олександру Дмитровичу товариства “Проектні системи ЛТД”, 

м. Київ 
ШЕВЯКІНУ – виконавчому директорові акціонерного 
Миколі Гавриловичу товариства “Південспецбуд”, м.Харків 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ” 
РУСИНУ – професорові Ужгородського
Андрію Васильовичу національного університету, 

Закарпатська область 
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“ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ” 

ГОЛУБЕЦЬКІЙ – заступникові директора Степківської 
Любові Ізотівні загальноосвітньої школи I–III 

ступенів, Миколаївська область 

КУТОВІЙ-БУЛАТОВІЙ – директорові навчально-виховного
Ірині Аркадіївні комплексу № 108 “Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад компенсуючого типу 
для дітей з малими та затихаючими 
формами туберкульозу”, 
м. Дніпропетровськ 

ЛАВРЕНКО – учительці гімназії міста Генічеська, 
Жанні Миколаївні Херсонська область 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ” 

БОГОНОСУ – доцентові Київського національного 
Петру Леонтійовичу університету культури і мистецтв 

ГАЙДУКУ – композиторові, м. Ужгород,
Василю Михайловичу Закарпатська область 

ГОНЧАРУ – мистецтвознавцеві, м. Київ
Петру Івановичу 

ЗАБРЕДОНСЬКОМУ – професорові Державної академії
Степану Григоровичу керівних кадрів культури і мистецтв, 

м. Київ 

КОЧЕВЕНКУ – режисерові театрально-видовищного
Юрію Владиславовичу закладу культури “Київський 

академічний театр юного глядача на 
Липках” 

МАКАРОВІЙ – викладачеві Сумського державного
Людмилі Андріївні педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

СОЛОМЦІ – директорові обласного комунального 
Тетяні Володимирівні підприємства “Дніпропетровська 

філармонія” 
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ФЕДОРИШИНУ – директорові Львівського духовного
Ярославу Васильовичу театру “Воскресіння” 

ЦИДЕЛЬКОВСЬКОМУ – директорові Будинку естетики та
Семену Ісаковичу дозвілля, м. Чернівці 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ” 

БОЯРЧУКУ – власному кореспондентові газети
Петру Оксентійовичу “Волинь-нова”, м. Луцьк 

ВАСИЛЬЄВУ – головному редакторові дочірнього
Борису Юрійовичу підприємства “Телерадіокомпанія 

“Стерх”, м. Дніпропетровськ 

ЛАРІОНОВІЙ – заступникові начальника управління 
Валентині Володимирівні інформації та зв'язків з 

громадськістю Київської обласної 
державної адміністрації 

ЛЕБІДЬ – заступникові головного редактора
Марії Василівні творчо-виробничого об'єднання 

“Телебачення і радіомовлення”, 
м. Кіровоград 

МАРМАЗОВУ – керівникові прес-служби акціонерного 
Руслану Леонідовичу товариства “Футбольний клуб 

“Шахтар”, м. Донецьк 

СЕВЕРИНУ – головному редакторові Луганської
Миколі Степановичу обласної громадсько-політичної 

газети “Ракурс-плюс” 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ” 

БІЛОУС – заступникові голови Чернігівської
Наталії Василівні обласної державної адміністрації 

ГОЛОЩАПОВУ – начальникові регіонального
Анатолію Олексійовичу відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області 

КОРЖУ – народному депутатові України
Віталію Терентійовичу 
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КУНІЦИНУ – голові Севастопольської міської
Сергію Володимировичу державної адміністрації 

КУШНЕР – начальникові головного фінансового 
Людмилі Володимирівні управління Рівненської обласної 

державної адміністрації 

МАРТИНЮКУ  – начальникові головного управління
Леоніду Олександровичу соціального захисту населення 

Київської обласної державної 
адміністрації 

МІЩЕНКО – заступникові начальника управління 
Лілії Михайлівні Секретаріату Кабінету Міністрів 

України 

ОЛЕХНОВИЧ – начальникові Головного управління
Людмилі Іванівні статистики у Сумській області 

ПОЛІЩУКУ – голові Рахункової палати Верховної 
Володимиру Ради Автономної Республіки Крим, 
Володимировичу м. Сімферополь 

САВИЧУ – директорові виконавчої дирекції
Петру Івановичу Чернігівського обласного відділення 

Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності 

САЧІВКУ – директорові департаменту Фонду
Андрію Івановичу державного майна України, м. Київ 

СОВЕНКО – завідувачеві відділу Управління
Ользі Миколаївні справами Апарату Верховної Ради 

України – головному бухгалтерові 

ТИМОШИНІЙ – начальникові управління Секретаріату 
Тамарі Георгіївні Кабінету Міністрів України 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ” 

БОЛЬШАКОВУ – електромонтерові ліній
Олександру Євгеновичу Маріупольських електричних мереж, 

Донецька область 
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САВЧЕНКУ – начальникові служби філіалу
Степану Григоровичу акціонерної енергопостачальної 

компанії “Київенерго” 

ХАРЧЕНКУ – заступникові начальника відділу
Івану Олександровичу відокремленого підрозділу 

“Головдерженергонагляд” державного 
підприємства “Національна 
енергетична компанія “Укренерго”, 
м. Київ 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ШАХТАР УКРАЇНИ” 

АГЄЄВУ – директорові Науково-дослідного
Володимиру Григоровичу інституту гірничорятувальної справи 

та пожежної безпеки “Респіратор”, 
м. Донецьк 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ” 

АНДРІЄНКУ – головному лікареві дочірнього
Олександру Івановичу підприємства “Санаторій 

“Новомосковський”, 
Дніпропетровська область 

АСТРЕЙКО – заступникові головного лікаря
Олені Володимирівні Житомирського обласного центру 

охорони здоров'я матері і дитини 

БАСКАКОВУ  – головному лікареві клінічного
Петру Миколайовичу пологового будинку № 1 

м. Сімферополя, 
Автономна Республіка Крим 

БІРОВ – головному лікареві обласної дитячої 
Єлизаветі Іванівні лікарні, м. Мукачеве, Закарпатська 

область 
БЛАКИТНІЙ – першому заступникові начальника
Лідії Олексіївні головного управління охорони 

здоров'я Донецької обласної 
державної адміністрації 

БУГОРКОВУ – заступникові головного лікаря
Ігорю Веніаміновичу Центральної міської клінічної 

лікарні № 1, м. Донецьк 
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ВИТВИЦЬКОМУ – завідувачеві відділення Львівської 
Ігорю Карловичу обласної клінічної лікарні 

ГОЛОВКО – лікареві-нефрологу, заступникові
Людмилі Леонтіївні головного лікаря Хмельницької 

міської поліклініки № 1 

ДЕНИСЕНКУ – керівникові Клініки проблем
Сергію Вікторовичу планування сім'ї, м. Київ 

ДУМНИЧУ – лікареві-фтизіатру обласного
Юрію Андрійовичу територіального медичного об'єднання 

“Фтизіатрія”, м. Ужгород, 
Закарпатська область 

ЄМЦЮ – головному лікареві комунальної
Олександру Михайловичу установи “Сумська міська дитяча 

клінічна лікарня” 

ІВАНОВУ – віце-президентові Української
Дмитру Дмитровичу асоціації нефрологів, м. Київ 

КОРОЛЮКУ – завідувачеві відділення Центральної 
Валентину Олександровичу міської лікарні м. Рівне 

КОРОТЕЦЬКОМУ – завідувачеві відділення
Василю Петровичу медико-санітарної частини 

акціонерного товариства 
“Алчевський металургійний комбінат”, 
Луганська область 

НАГОРНОМУ – директорові Хмельницького базового 
Івану Михайловичу медичного коледжу 

ОМЕЛЯНЧУКУ – завідувачеві відділення Хмельницької 
Івану Олександровичу міської лікарні 

ОСТАПЕНКУ – лікареві-хірургу Київського
Володимиру Миколайовичу обласного онкологічного диспансеру 

ПЕТРУКУ – начальникові Військово-медичного
Сергію Олександровичу клінічного центру Західного регіону, 

м. Львів 

ПРУДНІКОВУ – головному лікареві
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Михайлу Івановичу Івано-Франківського міського 
клінічного пологового будинку 

СИДОРЕНКУ – головному лікареві Макарівської
Петру Андрійовичу центральної районної лікарні, 

Київська область 

ТАЩУКУ – заступникові головного лікаря
Віктору Іллічу Чернівецького обласного клінічного 

онкологічного диспансеру 

ФЕДЬКО – головному лікареві Інституту
Галині Петрівні геронтології Академії медичних наук 

України, м. Київ 

ШЕПЕТЬКУ – професорові Національного медичного 
Євгену Миколайовичу університету імені О.О. Богомольця, 

м. Київ 

ШУМСЬКОМУ – головному державному санітарному
Віктору Леонтійовичу лікареві Корюківської районної 

санітарно-епідеміологічної станції, 
Чернігівська область 

ЯРЕМЧЕНКУ – лікареві-ортопеду, завідувачеві
Олегу Юрійовичу відділення Херсонської обласної 

клінічної лікарні 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ” 

СИМОНОВИЧУ – директорові Любешівського
Віктору Петровичу міжгосподарського спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства, 
Волинська область 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ” 

БЕЗЛЮДНОМУ – проректорові Уманського державного 
Олександру Івановичу педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Черкаська область 

БОРОДІНУ – заступникові голови
Євгенію Івановичу Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 
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ВЛАСОВІЙ – проректорові Державної академії
Галині Вікторівні керівних кадрів культури і мистецтв, 

м. Київ 

ГАЗІНУ – професорові Кам'янець-Подільського 
Володимиру Прокоповичу національного університету імені 

Івана Огієнка, Хмельницька область 

ГОНЧАРОВІЙ – директорові Харківської
Наталії Сергіївні загальноосвітньої школи I–III 

ступенів № 10 

ГУМЕНЮКУ – викладачеві Технічного коледжу
Ігорю Всеволодовичу Тернопільського державного 

технічного університету імені 
Івана Пулюя 

ДЯГІЛЕВІЙ – завідувачеві дошкільного навчального 
Євдокії Дмитрівні закладу № 12 м. Севастополя 

ЕПОЯНУ – завідувачеві кафедри Харківського
Степану Михайловичу державного технічного університету 

будівництва та архітектури 

ЄРМАК – директорові Полтавської
Любові Василівні загальноосвітньої школи I–III 

ступенів № 34 

ЗАБЛОЦЬКОМУ – заступникові голови Луганської
Володимиру Валентиновичу обласної державної адміністрації 

ЗУБКОВУ – доцентові кафедри українознавства
Миколі Григоровичу Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

КОВАЛЬЧУКУ – директорові Луцької гімназії № 21
Олегу Олександровичу імені Михайла Кравчука, Волинська 

область 

КОГУТУ – ректорові Львівського державного
Василю Михайловичу Інституту новітніх технологій та 

управління імені 
В'ячеслава Чорновола 
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ЛАЗАРОВИЧУ – завідувачеві кафедри українознавства 
Миколі Васильовичу Тернопільського національного 

економічного університету 

ЛАЦИБІ – доцентові кафедри філософії і
Валерію Павловичу суспільних наук Вінницького 

національного медичного університету 
імені М.І. Пирогова 

ЛЕБЕДИНСЬКІЙ – деканові Національної академії
Ользі Юріївні державного управління при 

Президентові України, м. Київ 

МОСКАЛЕНКУ – учителеві, директорові Глобинської 
Віталію Павловичу гімназії № 1 імені В.Є. Курченка, 

Полтавська область 

НЕСКОРОДЮ – керівникові фізичного виховання
Віктору Івановичу Слов'янського коледжу Національного 

авіаційного університету, Донецька 
область 

НОВСЬКОМУ – завідувачеві кафедри Одеської
Олександру Васильовичу державної академії будівництва та 

архітектури 

ОЛЕКСИНУ – директорові Івано-Франківської
Ярославу Васильовичу спеціалізованої школи I–III ступенів № 5 

ПРИСЕНКУ – начальникові відділу Інституту
Михайлу Олександровичу інноваційних технологій і змісту 

освіти, м. Київ 

СОЛОНЕНКУ – проректорові, завідувачеві кафедри 
Анатолію Миколайовичу Мелітопольського державного 

педагогічного університету, 
Запорізька область 

ХРОМ'ЯКУ – ректорові Інституту підприємництва 
Йосифу Яковичу та перспективних технологій при 

Національному університеті 
“Львівська політехніка” 

ШАПОВАЛОВІЙ – ректорові державного закладу
Тетяні Вікторівні “Луганський інститут праці та 

соціальних технологій” 
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“ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ” 

АНТОНЕНКУ – голові правління акціонерного
Олександру Анатолійовичу товариства “Вовчанський агрегатний 

завод”, Харківська область 

ДУБОВСЬКОМУ – генеральному директорові спільного 
Володимиру Ізидоровичу українсько-бельгійського 

підприємства “Ватра-Шредер”, 
м. Тернопіль 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ” 

ЗУБКУ – президентові товариства “Южметиз”, 
Ігорю Іллічу м. Одеса 

КОВАЛИКУ – начальникові Західної
Івану Степановичу міжрегіональної інспекції державного 

нагляду на виробництвах 
нафтогазового комплексу, Львівська 
область 

КОВАЛЬЧУКУ – заступникові голови правління –
Ігорю Івановичу технічному директорові акціонерного 

товариства “Львівський 
лікеро-горілчаний завод” 

МОШКІВСЬКОМУ – голові правління акціонерного
Миколі Анатолійовичу товариства “Комсомольський 

хлібзавод”, Полтавська область 

ШИМЧУК – заступникові генерального директора 
Ларисі Петрівні товариства “Інкерманський завод 

марочних вин”, м. Севастополь 

ШОСТАКУ – голові правління акціонерного
Михайлу Володимировичу товариства “Луганська фірма “Лутри” 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ  ПРАЦІВНИК  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ” 

БАЛАБАСУ – заступникові міністра аграрної
Олександру політики Автономної Республіки Крим
Володимировичу 
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ДОЦЕНКУ – директорові сільськогосподарського 
Івану Івановичу підприємства “Агрофірма “Мир”, 

Новотроїцький район, Херсонська 
область 

КОВАЛЮ – голові Криничанської районної ради, 
Юрію Анатолійовичу Дніпропетровська область 

ЛИТВИНУ – народному депутатові України
Юрію Олексійовичу 

ОЛІЙНИКУ – виконавчому директорові агрофірми
Миколі Васильовичу “Україна”, Великобагачанський район, 

Полтавська область 

ПРИБОРУ – директорові товариства “8 Березня”, 
Валерію Івановичу Новомиколаївський район, Запорізька 

область 

СЄРГЄЄВУ – директорові товариства “Промінь”,
Юрію Олександровичу Новопсковський район, Луганська 

область 

СТЕПАНЮКУ – голові сільськогосподарського
Олексію Яковичу товариства імені Богдана 

Хмельницького, с. Романівка, 
Житомирська область 

ТРОЯНУ – голові Володарської районної
Петру Павловичу державної адміністрації, Донецька 

область 

ЦЕНТИЛУ – директорові товариства “Агрофірма
Леоніду Васильовичу “Колос”, Сквирський район, Київська 

область 

ЩЕТИНІНУ – голові Вінницької районної державної 
Юрію Михайловичу адміністрації 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ” 

ВОЙЦЕШКУ – краєзнавцеві, с. Деражне, Рівненська 
Ярославу Омеляновичу область 
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ГОРБАТОВИЧ – керівникові дитячого зразкового
Світлані Миколаївні танцювального колективу “Ягідки” 

Щорського районного будинку 
культури, Чернігівська область 

ГРИБАНУ – члену правління Полтавського
Миколі Федоровичу обласного відділення Українського 

фонду культури 

ІЖБОЛДІНІЙ – заступникові начальника управління 
Надії Федорівні культури і туризму Донецької 

обласної державної адміністрації 

КОЗИНКЕВИЧ – завідувачеві відділу Львівської
Оксані Володимирівні галереї мистецтв 

МІЛЮТІНІЙ – балетмейстерові-постановнику Палацу 
Людмилі Пантеліївні культури, техніки та спорту 

акціонерного товариства “Авдіївський 
коксохімічний завод”, Донецька 
область 

ОВЧАРЕНКО – начальникові управління культури і 
Наталії Юріївні туризму Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

ПАНІЩЕВУ – директорові Драбівського районного 
Євгенію Петровичу центру культури і дозвілля, 

Черкаська область 

ПІНСОН – директорові культурно-спортивного
Фаїні Марківні комплексу “Шинник” акціонерного 

товариства “Дніпрошина”, 
м. Дніпропетровськ 

РИБІНУ – першому проректорові Харківської
Сергію Васильовичу державної академії дизайну і 

мистецтв 
САБОВУ – викладачеві-методисту
Михайлу Васильовичу Івано-Франківського державного 

музичного училища імені 
Д.В. Сочинського 

СІРОМУ – викладачеві Херсонського музичного 
Дмитру Андрійовичу училища 
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 СОКУЛЬСЬКОМУ – старшому науковому співробітникові 
Арнольду Леонідовичу Національного заповідника “Хортиця”, 

м. Запоріжжя 

ТАШЛАЙ – завідувачеві відділу Миколаївського 
Людмилі Борисівні обласного краєзнавчого музею 

ФЕДЕЧКО – доцентові Луганського державного
Людмилі Вікторівні інституту культури і мистецтв 

ХОДІС – начальникові відділу культури і
Валентині Миколаївні туризму Шишацької районної державної 

адміністрації, Полтавська область 

ЯРОВОМУ – директорові Луганського обласного
Василю Михайловичу центру народної творчості 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ” 

ГОНЧАРОВУ  – капітанові судна “Касатка” Одеського 
Івану Іларіоновичу обласного комунального підприємства 

“Острівне” 

КУРАКСІНУ – начальникові Сумської служби
Олександру Олексійовичу обслуговування повітряного руху 

України 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ” 

ВАЩЕНКО – професорові кафедри
Людмилі Володимирівні Дніпропетровської державної медичної 

академії 

ГУЛЬЧІЙ – проректорові Національного медичного 
Олесі Петрівні університету імені О.О. Богомольця, 

м. Київ 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ” 

ВИНОГРАДОВУ – директорові виконавчої дирекції
Олексію Миколайовичу Севастопольського міського 

відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності 
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КИТАЙСЬКІЙ – начальникові головного управління
Олені Петрівні Одеської обласної державної 

адміністрації 

КОНОНЧУК – начальникові служби у справах дітей 
Інні Анатоліївні Полтавської обласної державної 

адміністрації 

КУДАЄВІЙ – голові Луганської обласної
Ользі Тихонівні організації Товариства Червоного 

Хреста України 

ПОЛІЩУК – начальникові головного управління
Людмилі Петрівні Пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області 

ТКАЧУКУ – директорові Рівненського обласного 
Івану Федоровичу центру зайнятості 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ  ПРАЦІВНИК  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  І  СПОРТУ
УКРАЇНИ” 

ГЕВОРГІЗОВУ – старшому тренерові юнацької збірної 
Володимиру Ганієвичу команди з настільного тенісу, 

м. Київ 

ЛЕОНТЬЄВУ – тренерові-викладачу дитячо-юнацької 
Павлу Васильовичу спортивної школи № 1, м. Рівне 

ЛЕСІВУ – директорові Скалатської
Володимиру Олексійовичу дитячо-юнацької спортивної школи, 

Тернопільська область 

ЛІПУНОВІЙ – заступникові директора
Людмилі Миколаївні дитячо-юнацької спортивної школи 

№ 9, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область 

ПОДІЛЬЧУКУ – директорові Кіцманської
Іларіону Миколайовичу дитячо-юнацької комплексної 

спортивної школи, Чернівецька 
область 
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“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ” 

БІЛОБОЦЬКОМУ – голові правління акціонерного
Віктору Миколайовичу товариства “Запоріжтурист” 

ГАЛАЄВУ – виконуючому обов'язки голови
Магомеду-Шарипу правління Сумської обласної спілки 
Джамаловичу споживчих товариств 

ЖМИРОВУ – завідувачеві відділу головної служби 
Віктору Ігоровичу Секретаріату Президента України 

УЗДЕМІРУ – начальникові Вінницького міського
Анатолію Анатолійовичу комунального підприємства 

“Вінницяміськліфт” 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ” 

ЄРМОЛЕНКО – провізорові Харківського обласного 
Тамарі Іванівні клінічного центру урології і 

нефрології імені В.І. Шаповала 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ” 

БОДНАРЮ – заступнику керівника департаменту
Василю Євгеновичу Апарату Ради національної безпеки і 

оборони України 

ГАВЧУКУ – голові Хмельницької обласної
Івану Карловичу державної адміністрації 

ЗАВГОРОДНІЙ – заступникові голови Солом'янського 
Ірині Миколаївні районного суду міста Києва 

ЗАЙЦЕВУ – Урядовому уповноваженому у справах 
Юрію Євгеновичу Європейського суду з прав людини 

Міністерства юстиції України 

ЗАРІЦЬКІЙ – судді Вищого господарського суду
Анастасії Олексіївні України 

КАФТАНОВУ – заступникові прокурора Миколаївської 
Леоніду Миколайовичу області 
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КОВАЛЕНКУ – голові Черкаського окружного
Василю Івановичу адміністративного суду 

КОЛОС – старшому прокуророві головного
Людмилі Володимирівні управління Генеральної прокуратури 

України 

КОНДИКУ – заступникові Міністра Кабінету
Павлу Михайловичу Міністрів України – начальнику 

управління Секретаріату 
Кабінету Міністрів України 

ФЕДОРЕНКУ – директорові департаменту
Владиславу Леонідовичу Міністерства юстиції України 

ЧОЛАЧ  – заступникові голови ради
Галині Дмитрівні Тернопільського обласного відділення 

Української нотаріальної палати 

ШЕВЧУК – судді Вищого господарського суду
Світлані Ростиславівні України 
ШИШКУ – судді апеляційного суду
Анатолію Івановичу Івано-Франківської області 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ” 
РУСНАКУ – художникові декоративно-прикладного 
Манолію Васильовичу мистецтва, м. Чернівці 

СЕРЬОГІНІЙ – майстрині народної кераміки,
Ірині Василівні м. Косів, Івано-Франківська область 

ХОДАНУ – майстрові декоративно-прикладного
Богдану Васильовичу мистецтва, с. Смодне, 

Івано-Франківська область 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ” 
БАДАНУ – художникові-живописцю, м. Чернівці 
Івану Дмитровичу 
СТАДНИКУ – скульпторові, м. Одеса
Ілларіону Дмитровичу 
ШУЛЬЗІ – художникові-живописцю, м. Прилуки, 
Віктору Юрійовичу Чернігівська область. 

 Президент України В.ЮЩЕНКО
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Про відзначення у 2009 році 360-ї річниці подій, 
пов'язаних зі створенням Української козацької держави

від 21 січня 2009 р. № 31/2009

З метою виховання у громадян почуття патріотизму та поваги до
історичного  минулого Українського народу та у зв'язку з відзначенням
у 2009 році 360-ї  річниці подій, пов'язаних зі створенням Української
козацької держави зі  столицею у місті Чигирині, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Кабінету Міністрів України: 
1)  розробити  разом  з  обласними  державними  адміністраціями  за

участю Національної академії наук України та Ради Українського козацтва у
місячний строк та затвердити план заходів з відзначення у 2009 році 360-ї
річниці подій,  пов'язаних зі створенням Української козацької держави зі
столицею у місті  Чигирині, передбачивши, зокрема: 

проведення  в  жовтні  2009  року  у  місті  Чигирині  Черкаської
області  в  рамках  відзначення  Дня  Українського  козацтва  урочистих
заходів з нагоди 360-ї річниці Української козацької держави; 

організацію заходів з нагоди 360-ї річниці створення Української
козацької держави, інших подій 1649 року, пов'язаних із цим, зокрема
святкування  у   серпні  2009 року  на  території  Тернопільської  області
річниці перемоги військ   Богдана Хмельницького у битві під Зборовом;

проведення  у  місті  Києві  Всеукраїнської  наукової  конференції,
присвяченої  створенню Української козацької держави зі столицею у
місті Чигирині,  відповідних тематичних конференцій та круглих столів
у інших населених пунктах України; 

заходи  щодо  завершення  реставраційних  робіт  на  об'єктах
історико-архітектурного  комплексу  “Резиденція  Богдана  Хмельниць-
кого” та  Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”; 

організацію  у  навчальних  закладах  та  закладах  культури,
військових частинах  тематичних заходів із висвітлення подій періоду
створення Української козацької держави; 

2)  забезпечити  виконання  у  повному  обсязі  Указу  Президента
України  від  1 лютого  2008 року  №  78 “Про  відзначення  у  2008 році
360-ї  річниці  подій,    пов'язаних  з  початком  Національно-визвольної
війни українського народу    середини XVII століття”. 

2.  Державному  комітету  телебачення  та  радіомовлення  України
організувати   цикли  тематичних  теле-  і  радіопередач,  забезпечити
широке  висвітлення  в   засобах  масової  інформації  заходів  щодо
відзначення 360-ї річниці подій,  пов'язаних зі створенням Української
козацької держави зі столицею у місті Чигирині. 

3.  Кабінету  Міністрів  України  забезпечити  фінансування  у
повному обсязі заходів, передбачених цим Указом. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
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 Про розсекречення, оприлюднення та вивчення
архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, 

політичними репресіями та голодоморами в Україні 
від 23 січня 2009 р. № 37/2009

З  метою  відновлення  національної  пам'яті,  сприяння  процесу
національного  примирення  та  взаєморозуміння,  забезпечення
всебічного, об'єктивного вивчення історії України XX століття, зокрема
подій,  пов'язаних  з  українським  визвольним  рухом,  політичними
репресіями та голодоморами в Україні, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.  Міністерству  внутрішніх  справ  України,  Міністерству

оборони України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки
України,  Генеральній   прокуратурі  України,  Державному  комітету
архівів  України,  Державному  департаменту  України  з  питань
виконання  покарань  проаналізувати  пов'язані  з  українським
визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні
архівні  документи,  що  нагромадилися  за  часи  діяльності  органів
державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української РСР,
та  забезпечити  зняття  в  установленому  законодавством  порядку
обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації 

шляхом  скасування  раніше  наданого  грифу  секретності
архівним документам  або іншим матеріальним носіям такої інформації,
якщо вони не становлять державної таємниці. 

2.  Кабінету  Міністрів  України  забезпечити  розроблення
Українським  інститутом  національної  пам'яті  разом  зі  Службою
безпеки  України,  за  участю  Національної  академії  наук  України  та
затвердити  план  заходів  з  оприлюднення  та  вивчення  розсекречених
архівних документів на 2009–2011 роки,  передбачивши, зокрема: 

створення  та  функціонування  архіву  національної  пам'яті  –
електронної  бази   архівних  документів  щодо  подій,  пов'язаних  з
українським  визвольним  рухом,    політичними  репресіями  та
голодоморами в Україні, а також діяльністю органів державної влади та
управління колишніх Союзу РСР і Української РСР; 

організацію  в  населених  пунктах  України  постійно  діючих
експозицій,  виставок  архівних  документів,  фотоматеріалів,  що
відображають  події,   пов'язані  з   українським  визвольним  рухом,
політичними репресіями та голодоморами в Україні; 

видання, перевидання, розповсюдження відповідних тематичних
наукових,    науково-популярних,  художньо-публіцистичних  праць,
збірок документів та  матеріалів, а також здійснення заходів, пов'язаних
із перекладом   розсекречених архівних документів іноземними мовами
для  інформування  світової  громадськості  через  закордонні  дипло-
матичні установи України. 
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3. Міністерству освіти і науки України за участю Національної
академії  наук  України  забезпечити  всебічне  та  об'єктивне  вивчення
розсекречених архівних  документів, проведення на їх основі наукових
досліджень, підготовку та   видання наукових та науково-популярних
праць, а також використання  результатів цих досліджень у навчальних
програмах загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. 

4.  Службі  безпеки  України  разом  із  Державним  комітетом
архівів  України  сприяти  представникам  громадських  організацій,
наукових  установ  та  організацій,  вченим  та  громадянам  у  вільному
доступі  до  розсекречених  архівних  документів,  зокрема  шляхом
створення спеціальних інформаційно-довідкових центрів. 

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити   широке висвітлення в засобах масової інформації заходів
щодо розсекречення,  оприлюднення та вивчення архівних документів,
пов'язаних  з  українським  визвольним  рухом,  політичними  репресіями
та голодоморами в Україні. 

6.  Внести  до  розділу  1  Організаційної  структури  Служби
безпеки  України,    затвердженої  Указом  Президента  України  від  27
грудня  2005  року  №  1860  “Питання   Служби  безпеки  України”  (зі
змінами,  внесеними  Указами  від  2  квітня  2007 року  “  261  та  від  24
вересня  2007  року  №  913),  зміну,  доповнивши   його  після  абзацу
“Департамент  оперативного  документування”  новим  абзацом  такого
змісту: 

“Департамент архівного забезпечення”. 
 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
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Про призначення В. В'ятровича директором 
Департаменту архівного забезпечення 

Служби безпеки України 
від 28 січня 2009 р. № 44/2009

Призначити  В'ЯТРОВИЧА  Володимира  Михайловича  дирек-
тором Департаменту архівного забезпечення Служби безпеки України. 
 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
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Про відзначення 20-ї річниці створення 
Народного Руху України за перебудову 

 13 березня 2009 р. № 155/2009
 

Ураховуючи  видатний  внесок  Народного  Руху  України  за
перебудову  в  національне  відродження  та  здобуття  Україною
незалежності, з нагоди  відзначення у 2009 році 20-ї річниці створення
цієї організації та на підтримку  ініціативи громадськості 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення

у  2009  році  20-ї  річниці  створення  Народного  Руху  України  за
перебудову (далі – Організаційний комітет). 

Призначити  ДРАЧА  Івана  Федоровича  –  першого  голову
Народного  Руху  України  за  перебудову  –  головою  Організаційного
комітету. 

Голові  Організаційного  комітету,  Українському  інституту
національної  пам'яті   внести  у  двотижневий  строк  пропозиції  щодо
персонального складу Організаційного комітету. 

2. Кабінету Міністрів України: 
1)  розробити  з  урахуванням  пропозицій  Організаційного

комітету та затвердити у місячний  строк план заходів з підготовки та
відзначення  у  2009  році  20-ї  річниці  створення  Народного  Руху
України за перебудову, передбачивши, зокрема: 

проведення  у  вересні  2009  року  в  м.  Києві  у  Національному
палаці  мистецтв  “Україна” всеукраїнських  урочистих  зборів  з  нагоди
20-ї річниці створення  Народного Руху України за перебудову, а також
урочистостей в інших населених пунктах України; 

проведення  за  участю  Національної  академії  наук  України,
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України  у  червні  2009  року  міжнародної  наукової  конференції,
присвяченої історії становлення та  діяльності Народного Руху України
за перебудову, видання відповідних матеріалів; 

організацію  виставок  документів  і  матеріалів,  пов'язаних  із
діяльністю Народного Руху України за перебудову, зокрема тематичної
експозиції  в  Центрі  ділового  та  культурного  співробітництва
“Український дім”; 

відзначення  річниць  знакових  подій  українського  національно-
політичного руху кінця 80-х – початку 90-х років XX століття; 

видання  наукової  та  науково-популярної  літератури  з  історії
Народного  Руху  України  за  перебудову,  спогадів  його  лідерів  та
активістів; 

створення  та  показ  документальних  фільмів  про  діяльність
Народного Руху України за перебудову; 
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випуск  в  обіг  поштової  марки  та  конверта,  присвячених  20-й
річниці створення Народного Руху України за перебудову, здійснення
спецпогашення поштової марки; 

2) забезпечити  фінансування  заходів,  пов'язаних  з підготовкою
та  відзначенням   20-ї  річниці  створення  Народного  Руху  України  за
перебудову. 

3.  Українському  інституту  національної  пам'яті,  Державному
комітету  архівів  України,  Службі  безпеки  України  та  Міністерству
внутрішніх  справ  України  сприяти  доступу  вчених  та  представників
громадськості  до  матеріалів,   пов'язаних  зі  становленням  Народного
Руху України за перебудову. 

4. Міністерству освіти і науки України, Українському інституту
національної пам'яті: 

забезпечити об'єктивне висвітлення у навчальному процесі теми
українського  національно-політичного руху кінця 80-х – початку  90-х
років  XX  століття  та  ролі  в  ньому  Народного  Руху  України  за
перебудову; 

організувати  із залученням  активістів  Народного Руху  України
за перебудову проведення протягом 2009 року у навчальних закладах,
бібліотеках  тематичних заходів, зокрема конференцій, круглих столів,
семінарів. 

5.  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській  та   Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
затвердити  заходи  з  відзначення  у  2009  році  20-ї  річниці  створення
Народного Руху України за перебудову та забезпечити їх реалізацію. 

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити  висвітлення  в  засобах  масової  інформації  заходів  з
відзначення  20-ї  річниці  створення  Народного  Руху  України  за
перебудову,  організувати  тематичні  цикли  радіо-  та  телепередач,
видання  відповідних  інформаційних  матеріалів,   сприяти  виступам  у
засобах  масової  інформації  засновників  та  активістів  Народного  Руху
України за перебудову. 

 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
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 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Про звільнення Удода О. А. 
з посади Голови Державного комітету архівів України 

від 21 січня 2009 р. № 27-р 

Звільнити  Удода  Олександра  Андрійовича  з  посади  Голови
Державного   комітету  архівів  України  згідно  з  пунктом  6  частини
першої статті 40 Кодексу  законів про працю України. 

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 

Про поновлення Гінзбург О. П. 
на посаді Голови Державного комітету архівів України 

 від 21 січня 2009 р. № 28-р 

Поновити  Гінзбург  Ольгу  Петрівну  на  посаді  Голови  Держав-
ного комітету архівів України з 21 квітня 2008 року. 
 

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
АРХІВІВ УКРАЇНИ

Про участь державних архівних установ у підготовці
фотодокументальної експозиції у Національному музеї літератури

України до 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема
від 12 січня 2009 р. № 2

Відповідно  до  Протоколу  засідання  Організаційного  комітету  з
підготовки  та  відзначення 150-річчя  від  дня  народження  Шолом-
Алейхема  від 10  вересня  2008  року,  затвердженого  дорученням
Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2008 року № 45727/0/1-08 та
на додаток до наказу Держкомархіву від 2 листопада 2007 року № 159,

Н А К А З У Ю:

1. Зобов’язати  ЦДІАК,  ЦДКФФА,  ЦДАМЛМ,  Держархів  Київської
області  не  пізніше  9  лютого  2009  року передати  до  Держкомархіву
електронні  копії  та  переліки  виявлених  в  фондах  архівів  документів,  що
висвітлюють життя і творчість Шолом-Алейхема.

2. ЦДАМЛМ  (Скрипка Л. В. )  до  2 березня 2009 року за  участі
Національного  музею  літератури  України  забезпечити  підготовку  та
розміщення  експозиції  фотодокументальної  виставки  про  життя  та діяль-
ність Шолом-Алейхема у приміщенні Національного музею літератури.

3. Доручити  відділу  інформаційних  технологій  Держкомархіву
(Забенько Ю. І.)  розмістити  до  3 березня  2009  року на  веб-порталі
Держкомархіву он-лайновий варіант згаданої виставки.

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

Голова Державного комітету О. А. Удод

Про участь державних архівних установ у відзначенні
100-річчя від дня народження Степана Бандери

від 12 січня 2009 р. № 3

На виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2006 року
№  879 “Про  всебічне  вивчення  та  об’єктивне  висвітлення  діяльності
українського  визвольного  руху  та  сприяння  процесу  національного
примирення”,  доручення  Кабінету  Міністрів  України  від  23  грудня
2008 року № 39132/57/1-06, та на додаток до наказу Держкомархіву від
10 листопада 2008 року № 217,

Н А К А З У Ю:
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1. На  основі  матеріалів,  виявлених  державними  архівами,
доручити  відділу  інформаційних  технологій  Держкомархіву  (За-
бенько Ю. І.)  до  15  січня  2009  року підготувати  компакт-диск  для
передачі обласним державним архівам.

2. Керівникам державних архівних установ:
у  межах  компетенції,  забезпечити  участь  архівів  у  широкому

висвітленні  та  популяризації  державотворчої  та  політичної  діяльності
Степана  Бандери,  зокрема,  у  засобах  масової  інформації,  навчально-
виховному  процесі,  шляхом  проведення  наукових  та  науково-
просвітницьких заходів, організації тематичних виставок та експозицій,
видання  та  поширенні  серед  населення  відповідної  друкованої
продукції.

упродовж  першого  півріччя  2009 року оперативно  інформувати
управління  інформації  та  міжнародного  співробітництва  Держком-
архіву  (Прилепішева Ю. А.)  про  проведення  відповідних  тематичних
заходів або участь у них.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. А. Удод

Про внесення змін до складу Редакційно-видавничої ради
Державного комітету архівів України

від 14 січня 2009 р. № 4

З  метою  піднесення  якісного  рівня  документальних  видань,
науково-популярної,  навчальної,  довідкової  літератури,  рекламно-
інформаційних матеріалів з архівної справи, діловодства та інших питань
діяльності  архівних  установ,  сприяння  оперативному  виходу  в  світ
названих вище видань,  координації науково-видавничої роботи архівних
установ та на часткову заміну  наказу Держкомархіву від 16 травня 2000
року № 22

НАКАЗУЮ :
1. Внести  зміни  до  складу  Редакційно-видавничої  ради  Дер-

жавного  комітету  архівів  України,  затвердженої  наказом  Держком-
архіву від 16 травня  2000 року № 22 (склад Редакційно-видавничої ради
додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. А. Удод
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Додаток
до наказу Держкомархіву України

1.Удод О. А., Голова Держкомархіву України, доктор історичних наук
(Голова Головної редколегії);

2.Адамович  Б. С.,  завідуючий  відділом  науково-інформаційного  та
технічного  забезпечення  Інституту  української  археографії  та  дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор педагогічних
наук (за згодою);

3.Верстюк  В. Ф.,  заступник  Голови  Українського  інституту  націо-
нальної пам'яті, доктор історичних наук (за згодою);

4.Гирич  І.  Б.,  завідуючий  відділом  джерел  з  історії  України  XIX –
початку  XX ст.ст. Інституту української археографії та джерелознавства
ім.  М.  С.  Грушевського  НАН  України,  кандидат  історичних  наук  (за
згодою);

5.Гісцова Л. 3., старший науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (за
згодою);

6.Даниленко  Т. В.,  головний  спеціаліст  відділу  міжнародного  спів-
робітництва  та використання  інформації  Держкомархіву  України
(секретар);

7.Демченко  Л.  Я.,  в.  о.  директора  Центрального  державного  істо-
ричного архіву України, м. Київ;

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

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

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

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

12.Новохатський К. Є., заступник Голови Держкомархіву України; 
13. Пельц Д. І., директор Центрального державного історичного архіву

України, м. Львів;
14.Порохнюк Г. В., завідуюча Державної наукової архівної бібліотеки,

м. Київ 
15.Прилепішева Ю. А.,  начальник  Управління  інформації  та  міжна-

родного  співробітництва  Держкомархіву  України,  кандидат  історичних
наук;

16.Притикіна М. А., технічний редактор;
17.Рубльов  О.  С,  учений  секретар  Інституту  історії  України  НАН

України, доктор історичних наук (за згодою);
18.Скрипка  Л.  В.,  директор  Центрального  державного  архіву-музею

літератури і мистецтва України;
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19.Терещук Л. В., директор Державного центру збереження документів
НАФ;

20.Топішко Н. О., директор Центрального державного кіно фото-
фоноархіву України ім. Г. С Пшеничного;

21.Федорук  Я.  О.,  старший  науковий  співробітник  відділу  па-
м'яток княжої та козацької доби Інституту української археографії
та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського  НАН  України,
кандидат історичних наук (за згодою).

Про внесення змін до наказу Держкомархіву України
від 23 травня 2008 року № 103

від 14 січня 2009 р. № 5

На  виконання  Угоди  про  співробітництво  між  Інститутом
української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського
НАН  України  від  7 жовтня  2008  року  та  на  часткову  заміну  наказу
Держкомархіву від 23 травня 2008 року № 103

Н А К А З У Ю:
1.  Включити  до  складу  Головної  редакційної  колегії  Держ-

комархіву  України  з  підготовки  архівних  довідників  за  Програмою
“Архівні зібрання України” 

Соханя  П.  С.,  директора  Інституту  української  археографії
України  ім. М. С.  Грушевського  НАН  України,  член-кореспондента
НАН України (за згодою);

Дашкевича  Я.  Р.,  керівника  Львівським  відділенням  Інституту
української археографії України НАН України ім. М. С. Грушевського,
доктора історичних наук (за згодою);

Гирича І. Б., завідуючого відділом джерел з історії України ХІХ –
початку  ХХ  ст.ст.  Інституту  української  археографії  України
ім. М. С. Грушевського  НАН  України,  кандидата  історичних  наук  (за
згодою).

2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. А. Удод

Про організацію експонування оригіналів архівних документів
ХVII–XХ століть у Головному управлінні 

державної служби України
від 14 січня 2009 р. № 6

На  виконання  Меморандуму  про  взаєморозуміння  між  Урядом
України  і  Урядом  Канади  щодо  реалізації  проекту  з  реформи
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управління персоналом на державній службі від 26 травня 2008 року та
беручи до уваги лист Головного управління державної служби України
від 10 січня 2009 року № 48/94-09 щодо організації у рамках візиту в
Україну  Президента  Комісії  державної  служби  Канади  пані  Марії
Баррадос 21 січня 2009 року у конфренц-залі Головдержслужби огляду
експозиції оригіналів архівних документів ХVII–XХ століть, пов'язаних
із розвитком державної служби в Україні

Н А К А З У Ю:
1.  Директорам  ЦДАВО  (Н.  В.  Маковська),  ЦДІАК  (Л. Я. Дем-

ченко):
− забезпечити  передавання  у  тимчасове  користування   Головному

управлінню  державної  служби  України  оригіналів  документів
Національного  архівного  фонду  (переліки  додаються)  для
використання  в  експозиції  виставки  21 січня  2009 року  з  13.30 до
16.00.

Передавання  оригіналів  документів  здійснити  відповідно  до
вимог  Закону  України  “Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні
установи”;
− спільно з директором ДЦЗД НАФ (Л. В. Терещук) до  19 січня 2009
року оформити  анотації  на  документи,  що  експонуватимуться  у
Головдержслужбі;

− до  15  січня  2009  року подати  Держкомархіву  кандидатури  осіб,
відповідальних  за  перевезення  оригіналів  архівних  документів  з
архівосховищ  до  Головдержслужби  (вул.  Прорізна,  15)  та  у
зворотньому напрямку (1–2 особи).

2.  Директору  ДЕКС  ЦДА  України  (І.  С.  Гузєв)  забезпечити  21
січня  2009  року  транспортування  оригіналів  архівних  документів  за
маршрутом вул. Солом'янська, 24 – вул. Прорізна, 15 – вул. Солом'ян-
ська, 24.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. А. Удод

Про організацію розповсюдження друкованої продукції
від 19 січня 2009 р. № 9

Для впорядкування організації Держкомархівом розповсюдження
друкованої  продукції,  виданої  архівними  установами  або  переданої
іншими установами для використання в діяльності державних архівних
установ,

Н А К А З У Ю:
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1. Покласти  з  19  січня  2009  року  на  ДНАБ  (Порохнюк Г. В.)
функції  з  прийому,  зберігання,  обліку  та  розповсюдження  друкованої
продукції,  що  надходить  до  Держкомархіву  від  державних  архівів,
бібліотечних та наукових установ.

2. ДНАБ (Порохнюк Г. В.):
прийняти на баланс друковану продукцію, що станом на 19 січня

2009  року  залишається  на  складі  ДЕКС  ЦДАУ,  забезпечити  її
зберігання та розповсюдження;

визначити  працівника,  матеріально-відповідального  за  зберіган-
ня,  облік  та  розповсюдження  друкованої  продукції,  та  укласти  з  ним
договір про матеріальну відповідальність;

за  погодженням  з  головним  спеціалістом  відділу  міжнародного
співробітництва  та використання  інформації  управління  інформації  та
міжнародного  співробітництва  Держкомархіву  Семчук Р. М.  здій-
снювати  розповсюдження  друкованої  продукції  серед  установ
зазначених у переліках № 1, 2 та 3 (додаються);

щоквартально  у  строк  до  5  числа  наступного  періоду  надавати
Держкомархіву акти  на списання друкованої продукції із зазначенням
підстав, а також інформацію про нерозповсюджені залишки друкованої
продукції.

3. Доручити  головному  спеціалісту  відділу  міжнародного  спів-
робітництва  та  використання  інформації  управління  інформації  та
міжнародного  співробітництва  Держкомархіву  Семчук Р. М.  спільно  з
профільними  управліннями  Держкомархіву  визначати  наклад
друкованої  продукції  для  розповсюдження,  здійснювати  координацію
розповсюдження  ДНАБ  друкованої  продукції  та  контроль  за  цією
діяльністю.

4. Фінансово-економічному відділу (Христюк Г. В.):
в  межах  видатків  вирішити  питання  фінансування  упродовж

2009 року  поштових  витрат  ДНАБ,  пов’язаних  з  розповсюдженням
друкованої продукції;

починаючи  з  2010  р.  спільно  з  ДНАБ  (Порохнюк Г. В.)  перед-
бачати відповідні кошти у бюджетному запиті;

щоквартально здійснювати перевірку оформлення ДНАБ актів на
списання  друкованої  продукції  на  їх  відповідність  до  “Типової
інструкції  про  порядок  списання  матеріальних  цінностей  з  балансу
бюджетних установ”, затвердженої наказом Держказначейства України,
Мінекономіки України від 10 серпня 2001 року № 142/181.

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву
від 16.10.2006 р.  №  129, від  05.12.2006 р.  №  154 та  від  21.12.2006 р.
№ 166.

Начальнику  відділу  міжнародного  співробітництва  та  вико-
ристання  інформації  управління  інформації  та  міжнародного  спів-
робітництва Держкомархіву  (Ярошенко Д. В.)  до 20 лютого 2009 року
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внести відповідні зміни у положення про відділ, а також до посадової
інструкції головного спеціаліста відділу Семчук Р. М.

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

Голова Державного комітету О. А. Удод

Додаток № 1
До наказу від 19.01.2009 р. № 9

РОЗРАХУНОК РОЗСИЛКИ
________________________________________________________________________

(назва друкованого видання)

№п/
п

Кому ПІБ Кіль-сть
прим.

Підпис Дата

1. Голова Держкомархіву
України

2. Перший заступник Голови
3. Заступник Голови
4. Заступник Голови
5. Управління організаційно-

аналітичного, правового та
кадрового забезпечення

6. Управління інформації та
міжнародного
співробітництва

7. Управління діловодства,
формування та зберігання
Національного архівного
фонду

8. УНДІАСД
9. ЦДАВО України
10. ЦДАГО України
11. ЦДІАК України
12. ЦДІАЛ України
13. ЦДКФФА України
14. ЦДНТА України
15. ЦДАМЛМ України
16. ЦДЕА України
17. ДЦАЗУ України
18. ДЦЗД НАФ України
19. ДНАБ, м. Київ

Державний архів в Автономній Республіці Крим

20. АР Крим
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№п/
п

Кому ПІБ Кіль-сть
прим.

Підпис Дата

Державні архіви областей

21. Вінницької
22. Волинської
23. Дніпропетровської 
24. Донецької 
25. Житомирської
26. Закарпатської
27. Запорізької
28. Івано-Франківської
29. Київської
30. Кіровоградської
31. Луганської
32. Львівської
33. Миколаївської
34. Одеської
35. Полтавської
36. Рівненської
37. Сумської
38. Тернопільської
39. Харківської
40. Херсонської
41. Хмельницької
42. Черкаської
43. Чернівецької
44. Чернігівської

Державні архіви міст

45. м. Києва
46. м. Севастополя

Галузеві державні архіви

47. Державний архів МО
України

48. Архів МВС України
49. Державний архів МЗС

України
50. Державний архів

Гідрометслужби України
51. Державний архів СБ України
52. Державний архів Служби

зовнішньої  розвідки
53. Державний архів фінансових

посередників Фонду
державного майна України

54. Державний архів
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань

55. Державний архів Управління
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№п/
п

Кому ПІБ Кіль-сть
прим.

Підпис Дата

державної охорони України
56. Державний інформаційний

геологічний фонд України
57. Державний картографо-

геодезичний фонд України

Члени головної редакційної колегії серії “Архівні зібрання України”
(крім тих, хто працюють у державних архівних установах)

58. Геннадій БОРЯК 
59. Владислав ВЕРСТЮК
60. Любов ДУБРОВІНА
61. Олексій ОНИЩЕНКО
62. Георгій ПАПАКІН
63. Петро СЛОБОДЯНЮК

Члени головної редакційної колегії журналу “Архіви України”
(крім тих, хто працюють у державних установах)

64. Людмила Васько (заст. голов. редкол.)
65. Руслан Пиріг
66. Майя Притикіна
67. Валерій Смолій

Всього _______ прим.

”______” _______________ 200   р.

Додаток № 2
До наказу від 19.01.2009 р. № 9

РОЗРАХУНОК РОЗСИЛКИ
________________________________________________________________________

(назва друкованого видання)

№
п/п

Кому Адреса Кіль-
сть

прим.
1 Секретаріат Президента України 01220, м. Київ, 

вул. Банкова, 11
2 Секретаріат Кабінет Міністрів

України
01001
Музейний переулок, 10А

3 Апарат Верховної Ради України 01008, м.Київ, 
вул. Грушевського, 5

4 Міністерство культури і туризму
України 

01601, м. Київ, 
вул. І. Франкa, 19

5 Державний комітет телебачення та
радіомовлення України

01601, м. Київ, 
вул. Прорізна, б. 2

6 Книжкова палата України 0209 4, м. Київ, 
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№
п/п

Кому Адреса Кіль-
сть

прим.
вул. Гагаріна, 27

7 Інституту української археографії 
та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України

01601, м. Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4

8 Інститут історії України НАН
України

01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4

9 Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича  НАН України

79026, Львів, 
вул. Козельницька, 4

10 Львівська наукова бібліотека 
ім. В. Стефаника НАН України

79000, м. Львів, 
вул. Стефаника 2 

11 Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського

030339, м. Київ, ГСП, 
пр. 40-річчя Жовтня, 3

12 Національна парламентська
бібліотека України 

01601, Київ, 
вул. М. Грушевського, 1  

13 Державна історична бібліотека
України 

01105,  м. Київ,
Лавра, корп. 24, 
вул. І. Мазепи, 21  

14 Наукова бібліотека 
ім. М. О. Максимовича КНУ
 ім. Т. Шевченка

01113, м. Київ, 
вул. Володимирська, 58

15 Державна наукова
сільськогосподарська бібліотека 

03680, Київ, 
вул. Героїв оборони, 10

16 Державна науково-педагогічна
бібліотека України

04060, м. Київ, 
вул. Берлінського, 9

17 Одеська державна наукова бібліотека 65020, м. Одеса 
вул. Пастера, 13

18 Харківська державна наукова
бібліотека 
ім. В. Г. Короленка 

61003, м. Харків, 
пров. Короленка, 18 

19 Бібліотека Українського
католицького університету 

79011, Львів, 
вул. Іларіона  Свєнціцького,
17

20 Інститут архівознавства Національної
бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського 

01017, м. Київ, 
вул. Володимирська, 62 

21 Український інститут національної
пам’яті 

01021, м. Київ, 
вул. Липська, 16

22 Національний університет “Києво-
Могилянська академія”

04070, м. Київ 
вул. Сковороди, 2

23 Київський національний університет
культури і мистецтв Міністерства
культури і туризму України

01601, м. Київ, 
вул. Чигоріна, 14, к. 42 

24 Державна aкадемiя керiвних кадрiв
культури i мистецтв України
(кафедра бібліотекознавства та
інноваційних технологій
гуманітарного факультету)

01015, м. Київ, 
вул. І. Мазепи, 21, корп. 15 

25 Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ,
проспект Гагаріна, 72
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№
п/п

Кому Адреса Кіль-
сть

прим.
(кафедра історіографії,
джерелознавства 
та архівознавства)

26 Запорiзький національний
унiверситет
(кафедра джерелознавства,
iсторiографiї та спецiальних
iсторичних дисциплiн)

69063, м. Запорiжжя, 
вул. Жуковського, 66

27 Львівський нацiональний
унiверситет 
ім. Івана Франка
Кафедра давньої історії України і
спеціальних історичних дисциплін
історичного факультету

790000, Львів, 
вул. Університетська, 1

28 Східноукраїнський національний
університет ім. В. І. Даля (кафедра
архівознавства)

91034, м. Луганськ 
Квартал Молодіжний, 20-а, 

29 Харківський нацiональний
унiверситет 
ім. В.Н.Каразіна (кафедра
історіографії, джерелознавства та
археології історичного факультету)

61077, м. Харків, 
майдан Свободи, 4

30 Київський національний університет
культури і мистецтв Міністерства
культури і туризму України

01601, м. Київ, 
вул. Чигоріна, 14, к. 42 

31 Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України
НАН України

Трьохсвятительська вул. 4,
Київ, 01601

32 Одеський національний університет 
ім. І. Мечникова

65057, м. Одеса, 
вул. Дворянська, 2

33 Київський геологорозвідувальний
технікум
(економічне відділення)

03150, м. Київ, 
вул. Анрі Барбюса, 9

34 Спілка архівістів України м. Київ, 03680,  
вул. Кутузова, 8

35 Державне підприємство “Редакція
журналу “Пам’ятки України: історія
та культура”

01015, Україна, Київ-15, 
вул. І. Мазепи, 21 корп. 5

36 Редакція журналу “Краєзнавство” 01001, м. Київ-1, 
вул. Грушевського, 4 кімн. 212

37 Музей книги і друкарства України 01015м. Київ, , 
вул. І. Мазепи, 21, корп. 9

38 Товариство з обмеженою
відповідальністю “Науково-виробниче
підприємство “Ідея”, тільки для
журналу “Архіви України”  (за
домовленістю)

83055, м. Донецьк, 
вул. Артема, 84

39 ЗАТ “Самміт” тільки для журналу
“Архіви України” (за домовленістю)

01011, м. Київ 11, а/с № 380, 
вул. Рибальська, 2
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Всього _________ прим. 

”______” _______________200  р.
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Додаток № 3
До наказу від 19.01.2009 р. № 9

РОЗРАХУНОК РОЗСИЛКИ
________________________________________________________________________

(назва друкованого видання)

№
п/п

Кому Адреса Кіль-сть
прим.

1. Международный совет
архивов

International Council on
Archives, 
 56 rue des Francs-
Bourgeois, 75003 Paris

2. Национальный архив
Армении

Республика Армения, 
ул. Гр. Кочара, 5, 
г. Ереван, 375033

3. Департамент по архивам и
делопроизводству
Министерства юстиции
Республики Беларусь

Республика Беларусь, 
ул. Коллекторная, 10, 
г. Минск, 220004

4. Комитет информации и
архивов министерства
культуры и информации
Республики Казахстан

Республика Казахстан, 
дом министерств, 
Левобережье 24, г.
Астана, 010000

5. Генеральная дирекция
государственных архивов
Латвии

Латвийская Республика, 
ул. Шкюню 11, г. Рига,
LV-1050

6. Департамент архивов Литвы
при правительстве
Литовской Республики 

Литовская республика, 
ул. Миндауго, 8, г.
Вильнюс, ЛТ-03106

7. Государственная архивная
служба Республики
Молдова

Республика Молдова, 
ул. Г. Асаки, 67-Б, 
г. Кишинев, 2028

8. Федеральное архивное
агентство России

Российская Федерация, 
ул. Ильинка, 12, г.
Москва, 103132

9. Агентство “Узархив” при
Кабинете Министров
Республики Узбекистан

Республика Узбекистан, 
ул. Чиланзарская, 2, 
г. Ташкент, 100043

10. Национальный архив
Эстонии

Эстонская Республика, 
J. Liivi 4, Tartu 50409

11. Архивный Департамент
Грузии

Республика Грузия,
г. Тбилиси, 
проспект Важа Пшавела, 1
380060

12. Австрийский
Государственный архив 
(The Austrian State Archives)

Australia, Nottendorfer
Gasse, 2, A-1030, Wien 

13. Государственное агентство
“Архивы Республики

The Republic of Bulgaria, 5
Moskovska str., 1000 Sofia
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№
п/п

Кому Адреса Кіль-сть
прим.

Болгарии”
(General Department 
The Archives of Republic 
of Bulgaria)

14. Национальный архив
Венгрии
(The National Archives 
of Hungary)

The Republik of Hungary,
1014 Budapest, Bécsi kapu
tér 2-4

15. Федеральный архив
Германии
(Bundesarchiv)

The Federal Republik of
Germany, Bundesarchiv,
Potsdamer Str. 1, 56075,
Koblenz

16. Генеральная дирекция
государственных архивов
Республики Польша
(The Head office of state
Archives)

The Republic of Poland, 
ul. Długa 6, 00-950
Warszawa, 
skrytka poscztowa 1005

17. Архив Сербии и
Черногории 
(The Archives of Serbia and
Montenegro)

The Republic of Serbia,
Vase Pelagica 33, 
11000 Belgrade

18. Отдел архивов и
делопроизводства
Министерства внутренних
дел Словацкой Республики
(Department of Archives the
Ministry of Interior of the
Slovak Republic)

The Slovak Republic,
 Križkova 7, 81104
Bratislava

19. Дирекция архивов Франции
(Direction of Archives of
France)

The French Republic,  
56 rue des Francs-
Вourgeois, 
7514 Paris Cedex 03

20. Администрация архивов
Министерства внутренних
дел Чешской Республики 
(Department of Archives the
Ministry of Interior of the
Czech Republic)

The Czech Republic, 
Milady Horákové 133, 
166 21 Praha 6

21. Национальный архив
Швеции (The National
Archives of Sweden)

The Kingdom of Sweden, 
P. O. Box 125 41, 
SE-102 29 Stockholm 

22. Информационный центр по
архивному делу Евразики

103132, Москва, 
ул. Ильинка 12

Всього _______ прим.

”________” _______________ 200   р.
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Про участь державних архівних установ у відзначенні
65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників 

і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років

від 29 січня 2009 р. № 14

На виконання Плану заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї
річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у
Великій Вітчизняній війни 1941–1945 років, затвердженого роз поряд-
женням Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1547-р,
та у зв’язку із відзначенням 64-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941–1945 років,

Н А К А З У Ю:

1. Центральним  державним  архівам,  Державному  архіву  в
Автономній Республіці Крим, державним архівам областей, міст Києва
і Севастополя:

провести  виявлення  документів,  що  висвітлюють  життя  на
окупованій території України, підпільно-партизанський рух, героїзм та
самовідданість  воїнів  під  час  визволення  України  від  фашистських
загарбників, а також внесок українського народу у Перемогу у Великій
Вітчизняній  війни 1941–1945 років та  не пізніше 15 березня  2009 року
передати до Держкомархіву їх переліки та електронні копії (до 20 доку-
ментів);

у  2009–2010 роках організувати  та  провести  спільно,  із
залученням музейних установ, документальні виставки, присвячені 64-
й та    65-й річницям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945
років; організувати  публікацію  в засобах  масової  інформації  архівних
документів,  що  висвітлюють  участь  українського  народу  у  Великій
Вітчизняній  війні  1941–1945  років;  взяти  участь  у  тематичних
конференціях,  круглих  столах,  інших  заходах,  присвячених  історії
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років;

не  пізніше  1  квітня  та  1  листопада  2009  року,  а  також  15
травня 2010 року інформувати Управління інформації та міжнародного
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) про вжиті заходи.

2. ДНАБ  (Порохнюк Г. В.)  провести  виявлення  у  фондах
бібліотеки плакатів воєнних років (до 10 плакатів) та спільно з відділом
інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) виготовити
їх  електронні  копії,  і  не пізніше  15 березня  2009 року передати  до
Держкомархіву.

3. ЦДАВО (Маковська Н. В.):
до  24  квітня  2009  року опрацювати  матеріали,  виявлені

державними  архівами  та  ДНАБ,  і  розробити  тематико-експозиційні
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плани  виставок  до  Дня  Перемоги  (2009, 2010 рр.)  та  Дня  визволення
України (28 жовтня 2009 року);

за  15  днів  до  дати  відкриття  фотодокументальних  виставок,
визначити місце їх проведення, забезпечити оформлення експозицій та
за тиждень до дня проведення заходу інформувати Держкомархів;

спільно  з  відділом  інформаційних  технологій  Держкомархіву
(Забенько Ю. І.)  забезпечити  підготовку  та  передання  не пізніше  30
вересня  2009 року компакт-дисків  з  експозицією  виставки  до  65-ї
річниці  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війни  1941–1945 років  до
державних  архівів  областей,  а  також  оновити  тематичні  он-лайнові
виставки на офіційному веб-порталі Держкомархіву;

з  метою  організації  виставок  у  закордонних  дипломатичних
установах  України,  не  пізніше  1 червня  2009  року підготувати  та
передати  до  МЗС  України  компакт-диск  виставки  “До  65-ї  річниці
визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій
Вітчизняній війни 1941–1945 років”, з наголосом на ролі українського
народу в досягненні Перемоги.

4. ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.):
надавати  всебічну  допомогу  представникам  телеканалів  у

створенні фільмів та відеосюжетів із зазначеної тематики;
забезпечити  підготовку  відеороликів  для  демонстрації  під  час

відкриття фотодокументальних виставок, підготовлених ЦДАВО.
5. Управлінню  інформації  та  міжнародного  співробітництва

Держкомархіву  (Прилепішева Ю. А.)  до  початку  липня  2009  року
опрацювати  питання  щодо  проведення  на  початку  травня  2010  року
спільно  із  Національною  академією  наук  України  та  Міністерством
закордонних  справ  України  міжнародного  наукового  симпозіуму  з
використанням  архівних  документів,  що  стосуються  Другої  світової
війни.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про затвердження графіку проведення особистого прийому
громадян керівництвом Держкомархіву 

та начальниками управлінь
від 29 січня 2009 р. № 15

Вiдповiдно  до  статтi  22  Закону  України  “Про  звернення
громадян”, Указу Президента України вiд 07.02.2008 № 109/2008 “Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та
органів місцевого самоврядування” 

Н А К А З У Ю:
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1. Затвердити  графік  проведення  особистого  прийому  громадян
керівництвом  Державного  комітету  архівів  України  та  начальниками
управлінь (додається).

2. Забезпечити  проведення  першочергового особистого прийому
жінок,  яким  присвоєно  почесне  звання  України  “Мати-героїня”,
інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни,  Героїв  Соціалістичної  Праці,
Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

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

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

5. Керівникам  центральних  державних  архівних  установ  подати
до 10 лютого  2009 року  відділу  правового  та  кадрового  забезпечення
Держкомархіву  затверджені  графіки  проведення  прийому  громадян  (у
разі внесення змін до графіку).

6.  Поновити  інформацію  щодо  графіку  проведення  особистого
прийому  громадян  керівництвом  Держкомархіву  та  начальниками
управлінь,  центральних  державних  архівних  установ  України  на
офіційному  веб-порталі  Держкомархіву, на стендах для відвідувачів  у
тимчасовій  громадській  приймальні  комплексу  споруд  центральних
державних архівних установ, в інших державних архівних установах в
доступному  для  вільного  огляду  місці  та  опублікувати  у  черговому
“Віснику  Державного  комітету  архівів  України” (Прилепішева  Ю. А.,
Баранова О. В., Гузєв І. С., керівники державних архівних установ).

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від
28.08.2008  №  180  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до  наказу
Держкомархіву  від  25.04.2008  №  77  “Про  затвердження  графіку
проведення  особистого  прийому  громадян  керівництвом  Держком-
архіву та начальниками управлінь”.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету архівів
України
від ____________ №  _____  

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
ГІНЗБУРГ
Ольга Петрівна

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

275-82-33

Начальник управління
організаційно-аналітичного,
правового та кадрового
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
діловодства, формування та
зберігання НАФ
СЕЛЬЧЕНКОВА
Світлана Вікторівна

понеділок 
16.00 – 18.00

четвер 
16.00 – 18.00

273-30-69
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Про внесення змін до складу колегії Держкомархіву
від 4 лютого 2009 р. № 17

У зв’язку з поновленням на посаді Голови Державного комітету
архівів  України  О.  П.  Гінзбург  (розпорядження  Кабінету  Міністрів
України  від  21  січня  2009  р.  №  28-р)  та  на  часткову  заміну  наказу
Держкомархіву  від  14  січня  2009 року  №  4  “Про  внесення  змін  до
складу  Редакційно-видавничої  ради  Державного  комітету  архівів
України”

Н А К А З У Ю:
1. Включити до складу Редакційно-видавничої ради Державного

комітету архівів України
Гінзбург О. П., Голову Держкомархіву України (Голова Головної

редколегії).
2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про внесення змін до складу Наукової ради 
Держкомархіву

від 4 лютого 2009 р. № 18

На  часткову  зміну  наказу  Держкомархіву  №  104 від  23.05.2008
“Про затвердження нового складу Наукової ради Держкомархіву”

Н А К А З У Ю:
1.  Вивести  зі  складу  Наукової  ради  Держкомархіву  Удода

Олександра Андрійовича.
2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про розсекречення, оприлюднення та вивчення
архівних документів, пов'язаних з українським визвольним

рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні
від 4 лютого 2009 р. № 19

На виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 року
№ 37/2009  “Про  розсекречення,  оприлюднення  та  вивчення  архівних
документів, пов'язаних з українським  визвольним рухом, політичними
репресіями та голодоморами в Україні” та Плану організації виконання
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положень  цього  Указу,  затвердженого  Віце-прем'єром  України  І.
Васюником  (доручення  Кабінету  Міністрів  України  від  27 січня  2009
року № 3324/1/1-09),

Н А К А З У Ю:
1.  Директорам  центральних  державних  архівів,  Державного

архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм.
Києва та Севастополя:

1. проаналізувати  пов'язані  з  українським  визвольним  рухом,
політичними  репресіями  та  голодоморами  в  Україні  архівні
документи,  що  нагромадилися  за  часи  діяльності  органів
державної  влади  та  управління  колишніх  Союзу  РСР  і
Української  РСР,  та  забезпечити  упродовж  2009–2010  років
зняття  в  установленому  порядку  обмежень  на  поширення  та
доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування
раніше наданого грифу секретності  архівним документам або
іншим  матеріальним  носіям  такої  інформації,  якщо  вони  не
становлять державної таємниці;

2. у  своїй  діяльності  керуватися  Конституцією  України,
Законами  України  “Про  інформацію”,  “Про  державну  таєм-
ницю”,  “Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні  уста-
нови”,  іншими  нормативно-правовими  актами,  Зводом  відо-
мостей, що становлять державну таємницю;

3. вивчити  питання  участі  державних  архівів  в  організації
спільно  з  регіональними  органами  СБУ  спеціальних  ін  фор-
маційно-довідкових  центрів  для  забезпечення  вільного
доступу  громадян  до  розсекречених  архівних  документів,
пропозиції подати Держкомархіву до 18 лютого 2009 року;

4. розробити  та  подати  до  1 березня  2009 року  Держкомархіву
проекти планів заходів з оприлюднення та вивчення розсекре-
чених архівних документів на 2009–2011 роки, передбачивши:
участь  у  створенні  та  функціонуванні  архіву  національної
пам'яті –  електронної  бази  архівних  документів  щодо  подій,
пов'язаних  з  українським  визвольним  рухом,  політичними
репресіями  та  голодоморами  в  Україні,  а  також  діяльністю
органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР
та Української РСР;
організацію  в  регіонах  постійно  діючих  виставок  архівних
документів, фотоматеріалів, що відображають події, пов'язані
з українським визвольним рухом, політичними репресіями та
голодоморами в Україні;
висвітлення  в  засобах  масової  інформації  заходів  щодо
розсекречення,  оприлюднення  та  вивчення  архівних
матеріалів,  пов'язаних  з  українським  визвольним  рухом,
політичними репресіями та голодоморами в Україні;
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видання,  перевидання,  розповсюдження  відповідних  збірників
документів та матеріалів, довідково-інформаційних видань тощо;
5. забезпечити  безумовне  виконання  абзацу  3  пункту  1  наказу

Держкомархіву  від  16  березня  2007  року  №  7/ДСК  щодо
подання  щоквартальної  звітності  про  проведену  роботу  з
розсекречування документів радянського періоду (не пізніше 5
числа першого місяця наступного кварталу);

6. видавати  документи  персональних  (особових)  справ  для
вивчення,  опублікування  та з  інших  причин  особам,  які  не  є
співробітниками  судових  та  правоохоронних  органів,  не  є
родичами  цих  осіб  відповідно  до  вимог  статті  16  Закону
України  “Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні
установи”,  статей  23,  31,  37  Закону  України  “Про
інформацію”,  що  обмежують  доступ  сторонніх  осіб  до
відомостей  про  іншу  особу,  зібраних  відповідно  до  чинного
законодавства  державними  органами,  організаціями  і  поса-
довими особами.

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

узагальнення  інформації,  що  надходитиме  від  державних
архівів, та підготовку до 23 березня 2009 року Плану заходів з
оприлюднення  та  вивчення  розсекречених  архівних
документів на 2009–2011 роки;
опрацювання  упродовж  березня  2009  року спільно  з
Департаментом  архівного  забезпечення  СБУ  питання  участі
державних  архівів  в  організації  спеціальних  інформаційно-
довідкових  центрів  в  регіонах  для  забезпечення  вільного
доступу громадян до розсекречених архівних документів.
прийняте рішення довести до відома державних архівів;
спільно  з  сектором  режимно-секретної  та  мобілізаційної
роботи  Держкомархіву  (Рибачук  О.  В.)  надання  державним
архівам  необхідної  методичної  допомоги  та  підготовку
звітних матеріалів (щокварталу) про проведену ними роботу
та інформування УІНП.

3.  Заступнику  Голови  Державного  комітету  (Музичук  О.  В.)
спільно  з  відділом  інформаційних  технологій  Держкомархіву  (За-
бенько Ю. І.)  до  16 березня  2009  року опрацювати  з  УІНП  та
Департаментом архівного забезпечення СБУ питання участі державних
архівів у створенні та функціонуванні  архіву національної  пам'яті  —
електронної бази архівних документів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Про участь державних архівних установ у відзначенні 
у 2009 році 360-ї річниці подій, пов'язаних

 зі створенням Української козацької держави
від 9 лютого 2009 р. № 21

На виконання Указу Президента України від 21 січня  2009 року
№ 31 “Про відзначення  у 2009 році 360-ї річниці подій, пов’язаних  зі
створенням  Української  козацької  держави”  та  на  додаток  до  наказу
Держкомархіву  від 2 червня  2008  р.  №  107  “Про  участь  державних
архівних  установ  у  відзначенні  360-ї  річниці  подій,  пов'язаних  з
початком національно-визвольної війни українського народу середини
XVII століття”,

Н А К А З У Ю:

1. ЦДІАК  (Демченко Л. Я.),  ЦДІАЛ  (Пельц Д. І.),  держархівам
Тернопільської  (Хаварівський Б. В.)  та  Черкаської  (Клименко Т. А.)
областей організувати виявлення документів, пов’язаних зі створенням
Української козацької держави зі столицею у місті Чигирині та іншими
подіями 1649 року, пов’язаними із цим, та подати переліки виявлених
документів,  а  також  їх  цифрові  копії  Держкомархіву  до  кінця  квітня
2009 року.

2. ДНАБ  (Порохнюк Г. В.)  підготувати  та  передати до  кінця
квітня  2009 року до  Держкомархіву  перелік  видань  на  означену
тематику.

3. ЦДІАК (Демченко Л. Я.):
опрацювати матеріали, надані державними архівами і ДНАБ;
спільно  з  Держархівом  Тернопільської  області  (Хаварів-

ський Б. В.)  підготувати  тематико-експозиційний  план  виставки,
присвяченої  перемозі  військ  Богдана  Хмельницького  у  битві  під
Зборовом,  визначити  місце  її  проведення  на  території  Тернопільської
області та забезпечити відкриття не пізніше 5 серпня 2009 року;

спільно  з  Держархівом  Черкаської  області  (Клименко Т. А.)
підготувати тематико-експозиційний план виставки, присвяченої 360-й
річниці Української козацької держави, визначити місце проведення та
забезпечити її відкриття  не пізніше 14 жовтня 2009 року в місті Києві
та на території Черкаської області в рамках Дня Українського козацтва;

спільно  з  відділом  інформаційних  технологій  Держкомархіву
(Забенько Ю. І.)  забезпечити  підготовку  та  передання  не пізніше
15 червня  2009 року компакт-дисків  з  експозицією  виставки,  присвя-
ченої  360-й  річниці  Української  козацької  держави,  до  державних
архівів  областей,  а  також  публікацію  її  он-лайнової  версії  на  веб-
порталі Держкомархіву до 5 серпня 2009 року.

4. Управлінню  інформації  та  міжнародного  співробітництва
Держкомархіву  (Прилепішева Ю. А.)  спільно  із  ЦДІАК  (Дем-
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ченко Л. Я.)  вивчити можливість  отримання  від  російських  архівів  до
кінця  травня  2009  року цифрових  копій  документів,  пов’язаних  зі
створенням Української козацької держави.

5. Директорам державних архівів областей:
забезпечити  організацію  та  проведення  у  жовтні  2009  року

тематичних документальних виставок;
взяти  участь  упродовж  2009  року у  тематичних  конференціях,

круглих  столах,  інших  заходах  та  у  висвітленні  в  засобах  масової
інформації  сторінок  історії,  пов’язаних  із  створенням  Української
козацької держави зі столицею у місті Чигирині.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про організацію видання журналу “Архіви України”
від 9 лютого 2009 р. № 26

Відповідно  до  Положення  про  Державний  комітет  архівів
України  та  за  погодженням  зі  співзасновниками  науково-практичного
журналу “Архіви України” – Інститутом історії України НАН України
та  Інститутом  української  археографії  та  джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  такий  склад  редакційної  колегії  науково-
практичного журналу “Архіви України”:

Матяш І. Б.  – директор  УНДІАСД  (головний редактор), доктор
історичних наук, професор;

Гінзбург О. П. – Голова Держкомархіву;
Лозицький В. С.  –  директор  ЦДАГО  України,  кандидат

історичних наук;
Маковська Н. В.  –  директор  ЦДАВО  України,  кандидат

історичних наук;
Музичук О. В. – заступник Голови Держкомархіву;
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);

Прилепішева Ю. А.  –  начальник  управління  інформації  та
міжнародного  співробітництва  Держкомархіву,  кандидат  історичних
наук;
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Сельченкова С. В.  –  начальник  управління  діловодства,
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-кореспон-
дент НАН України (за згодою);

Топішко Н. О. – директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного;
Удод О. А. – директор Інституту інноваційних технологій і змісту

освіти МОН України, доктор історичних наук, професор (за згодою).
2. Управлінню  інформації  та  міжнародного  співробітництва

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) до 11 березня 2009 року провести
державну  перереєстрацію  науково-практичного  журналу  “Архіви
України” відповідно до статусу видання.

3. Фінансово-економічному  відділу  Держкомархіву  (Христюк Г. В.)
передбачити  фінансування  підготовки  та  друкування  науково-
практичного журналу “Архіви України”.

4. Вважати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Держкомархіву
від 01.07.2008 р. № 139.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про затвердження складу внутрішніх аудиторів
для оцінювання результатів запровадження системи

управління якістю в Держкомархіві
від 24 лютого 2009 р. № 29

На  виконання  п.12  Заходів  запровадження  та  забезпечення
функціонування  системи  управління  якістю  в  органах  виконавчої
влади,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
11.05.2006р. № 614

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  внутрішніх  аудиторів  для  оцінювання  ре-
зультатів запровадження системи управління якістю в Держкомархіві у
складі:

Прись Т. П. – начальник управління організаційно-
аналітичного, правового та кадрового
забезпечення Держкомархіву
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Богунова Н. К. – заступник начальника управління-начальник
організаційно-аналітичного відділу
Держкомархіву

Кісіль І. М. – головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву

Бернікова О. П. – головний спеціаліст відділу інформаційних
технологій Держкомархіву

Боярчук І. С. – головний спеціаліст відділу зберігання та

обліку НАФ Держкомархіву

Добринчук І. В. – головний спеціаліст відділу правового та

кадрового забезпечення Держкомархіву

Медведєва Л. І. – головний спеціаліст відділу формування НАФ
Держкомархіву

Романович С. В. – головний спеціаліст відділу міжнародного
співробітництва та використання інформації
Держкомархіву

Ларіонова Н. А. – головний  спеціаліст  фінансово-економічного

відділу Держкомархіву

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
Голови Держкомахіву Музичук О. В.

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург

Про затвердження Порядку долучення до архівних
документів спростування недостовірних відомостей про особу,

що містяться в цих документах
від 3 березня 2009 р. № 32

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2009 р.
за № 295/16311

Відповідно  до  статті  20  Закону  України  “Про  Національний
архівний фонд та архівні установи”, Закону України “Про інформацію”
та Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.2007  № 899,  для
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забезпечення  здійснення  права  особи  спростовувати  недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім’ї

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити  Порядок  долучення  до  архівних  документів  спро-

стування  недостовірних  відомостей  про  особу,  що  містяться  в  цих
документах, що додається.

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

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

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету

архівів України
03.03.2009 № 32

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

2 квітня 2009 р. за № 295/16311

ПОРЯДОК
долучення до архівних документів спростування недостовірних

відомостей про особу, що містяться в цих документах

1. Цей  Порядок  розроблено  відповідно  до  статті  20  Закону
України “Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні  установи”,
Закону України “Про інформацію”, Положення про Державний комітет
архівів  України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11.07.2007 № 899, для забезпечення здійснення права особи
спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї.

2. Дія  цього  Порядку  поширюється  на  підприємства,  установи,
організації, які зберігають архівні документи, що належать державі або
територіальним громадам (далі – архівна установа).

3. Особа,  яка  вимагає  спростування  недостовірних,  на  її  думку,
відомостей про неї і членів її сім’ї, що містяться в архівних документах
(далі – заявник), подає до архівної установи заяву, в якій зазначає, які
саме відомості і в яких документах, із зазначенням їх назв (заголовків) і
пошукових  даних  (номери  фонду,  опису,  справи,  аркуша,  номер
одиниці  зберігання  (одиниці  обліку)  аудіовізуальних  документів),  є
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недостовірними.  До  заяви  додаються  оригінали  або  нотаріально
засвідчені  копії  документів,  що  містять  підстави  для  спростування
зазначених у заяві відомостей чи доповнення недостовірних, на думку
заявника, відомостей інформацією, що їх спростовує.

4. У  разі  якщо  архівний  документ,  який  містить  відомості,  що
заявник  вимагає  спростувати,  є  документом  Національного  архівного
фонду,  архівна  установа  забезпечує  розгляд  заяви  і  доданих  до  неї
документів на засіданні експертної (експертно–перевірної) комісії, про
час  і  місце  проведення  якого  завчасно  повідомляє  заявника.  Заявник
має право взяти участь у цьому засіданні.

5. Архівна установа за результатами розгляду заяви приймає одне
з таких рішень:

про  долучення  поданих  документів  до  відповідного  архівного
фонду;

про  визнання  вимоги  щодо  долучення  поданих  документів
необгрунтованою.

6. У разі  прийняття рішення  про долучення  поданих документів
до  відповідного  архівного  фонду  архівна  установа  у  місячний  строк
долучає  надані  заявником  документи  до  архівного  фонду,  в  якому
зберігаються недостовірні відомості про особу.

7. Рішення  про  долучення  поданих  заявником  документів,
затверджене  керівником  архівної  установи,  і  надані  заявником
документи  підшиваються  в  окрему  справу,  що  створюється  архівною
установою  в  архівному  фонді,  в  якому  зберігаються  недостовірні
відомості  про  особу.  Створеній  архівній  справі  надається  заголовок
“Документи  про  спростування  недостовірних  відомостей  про
(зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої спростовано
недостовірну  інформацію)  у  справі  № (зазначається  номер  справи)”,
вона заноситься до опису справ і отримує номер, наступний за номером
останньої на час внесення змін справи цього фонду.

Зміна  кількості  справ  у  фонді  відображається  у  відповідних
облікових документах архівної установи.

8. На обкладинці справи, в якій містяться недостовірні відомості
про особу, проставляється штамп встановленого зразка (додаток).

Цей штамп проставляється також в усіх примірниках опису справ
у  графі  “Примітки” за  номером  справи,  в  якій  містяться  недостовірні
відомості про особу.

9. У разі якщо на документи Національного архівного фонду, до
яких  долучається  спростування  недостовірних  відомостей  про  особу,
створено  копії  страхового  фонду,  то  долучені  документи  також
підлягають страховому копіюванню.

10. Позначки  щодо  долучення  справи  зі  спростуванням  до
архівного  фонду  проставляються  також  у  довідковому  апараті  до
відповідних  документів,  копій  їх  страхового  фонду  та  фонду
користування.
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11. Про  долучення  наданих  заявником  документів  до  відпо-
відного  архівного  фонду  його  повідомляють  письмово  із зазначенням
архівного шифру справи з долученими документами.

12. Підставами,  через  які  вимоги  заявника  щодо  долучення
поданих ним документів можуть бути визнаними необґрунтованими, є:

вимога  спростування  відомостей,  що  містяться  у  вироках  та
інших  судових  рішеннях,  а  також  постановах  слідчих  та  інших
відповідних  органів,  спростування  яких  не  належить  до  повноважень
архівних установ;

наявність  спростування  відомостей,  які  спростовуються  заяв-
ником,  в  інших  документах,  які  перебувають  на  зберіганні  в  цій  або
іншій  архівній  установі  і  доступ  до  яких  не  обмежено  на  законних
підставах;

вимога спростування відомостей, що не є відомостями про особу
або які містять не фактичні дані, а оціночні судження: критику, оцінку
дій, вживання мовних засобів тощо;

подання заявником документів, які визнано експертизою фальши-
вими;

відмова заявника надати у разі необхідності оригінали документів
або додаткові пояснення щодо наданих документів.

13. Про  визнання  вимоги  долучення  наданих  заявником  доку-
ментів  необґрунтованою  його  повідомляють  письмово  із  зазначенням
вичерпних  підстав  і  поверненням  оригіналів  документів,  наданих
заявником як підстави для спростування недостовірних, на його думку,
відомостей.  Копії  зазначених  документів  залишаються  в  архівній
установі разом з копією повідомлення заявнику.

14. Визнання  архівною  установою  вимоги  долучення  наданих
заявником  документів  необґрунтованою  може  бути  оскаржене  в
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 
до Порядку долучення до архівних
документів спростування
недостовірних відомостей про
особу, що містяться в цих
документах 

Відбиток штампа,
який проставляється на обкладинці справи, в якій містяться

недостовірні відомості про особу

Зміни у справі _______
    на арк.   _______
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       до  запису _____
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Про участь Скрипки Л. В. у заходах з нагоди
200-річчя від дня народження М. В. Гоголя,

18–21 березня 2009 року, м. Москва, Російська Федерація
від 4 березня 2009 р. № 33

На  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30
серпня 2007 року № 682-р “Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя”, та беручи до уваги
виконання положень Протоколу про спільні проекти Державного комітету
архівів України та Федерального архівного агентства (Російська Федерація)
від  21  березня  2007  року,  а  також  запрошення  Федерального  архівного
агентства  від  26 лютого  2009 року  № 7/325-К  взяти  участь  в  урочистому
відкритті  спільної  українсько-російської  історико-документальної  виставки
“Гоголівський  бульвар.  Художній  світ  М.  В.  Гоголя  в  документальних
пам’ятках ХІХ–ХХ ст.”, що відбудеться 19 березня в м. Москві,

Н А К А З У Ю:
1. Директору ЦДАМЛМ України (Скрипка Л. В.):
–  взяти  участь  в  урочистій  церемонії  відкриття  спільної

українсько-російської історико-документальної виставки “Гоголівський
бульвар. Художній світ М. В. Гоголя в документальних пам’ятках ХІХ–
ХХ ст.”,  що  відбудеться  19 березня  в  м. Москві  у  приміщенні  Дер-
жавного музею О. С. Пушкіна.

Текст виступу подати до Держкомархіву не пізніше 13 березня 2009
року;

– інформувати учасників урочистостей про заходи з нагоди 200-
річчя від дня народження М. В. Гоголя, що відбудуться в Україні; 

– на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 9 грудня
2006 року № 29701/28/1–06, від 2 лютого 2007 року № 48132/511/1–06,
від  12 березня  2007 року  №  10511/1/1–07  щодо  виявлення  та  копію-
вання в російських архівах документів про життя та діяльність кіноре-
жисера  О. П. Довженка  провести  20 березня  2009 року  консультації  з
керівництвом РГАЛІ;

–  витрати  на  відрядження  до  Російської  сторони  здійснити  за
рахунок архіву (транспортні витрати, добові); витрати по розміщенню в
готелі з 19 по 20 березня 2009 року російська сторона бере на себе;

– після повернення у 10-денний термін скласти звіт за підсумками
відрядження та надіслати до Держкомархіву.

2.  Управлінню  інформації  та  міжнародного  співробітництва
Держкомархіву  (Прилепішева  Ю.  А.)  надати  допомогу  в  оформленні
відрядження  до  Російської  Федерації  та  забезпечити  координацію
роботи  з  керівництвом  Росархіву  з  питань  організації  перебування  в
м. Москві директора ЦДАМЛМ України Скрипки Л. В.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

80



З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України
від 26 лютого 2009 р. “Про підсумки роботи державних 
архівних установ у 2008 році та пріоритети на 2009 рік”

від 4 березня 2009 р. № 34

Н А К А З У Ю:
1.  Оголошується  до  виконання  рішення  колегії  Державного

комітету архівів України від 26 лютого 2009 р. “Про підсумки роботи
державних  архівних  установ  у  2008 році  та  пріоритети  на  2009 рік”
(додається).

2. Керівникам  архівних  установ  внести  зміни,  що  випливають  з
цього рішення, до планів їх діяльності на 2009 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІ Ї  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ

АРХІВІВ  УКРАЇНИ

м. Київ                                                                                 26 лютого 2009 р.

Про підсумки роботи державних архівних установ
у 2008 році та пріоритети на 2009 рік

Колегія відзначає, що основні заплановані на 2008 рік показники
роботи державних архівних установ виконано.

З  метою  удосконалення  нормативно-правової  бази  Держком-
архівом розроблено 9 законопроектів та проектів нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України.

Протягом  року  Держкомархів  виконав  524  завдання,  визначені
дорученнями  Президента  України  та  Уряду  України.  Здійснювалися
заходи  щодо  усунення  недоліків  і  порушень,  виявлених  Рахунковою
палатою України.

Держкомархів  посів  третє  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі
“Приязна адміністрація”.

Загальний  обсяг  фінансування  Держкомархіву,  центральних
державних  архівних  установ,  Держархіву  в  Автономній  Республіці
Крим,  держархівів  областей  та  мм.  Києва  і  Севастополя  в  2008 році
складав  136841,09 тис.  грн. З них  видатки  на оплату  праці  становили
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45162,38 тис. грн., на оплату  комунальних послуг – 4470,73 тис. грн.,
видатки розвитку – 53850,76 тис. грн.

Обсяги  бюджетних  призначень  на  фінансування  видатків  Держ-
комархіву  та  центральних  державних  архівних  установ  зросли  з  31,8
млн.  грн.  у  2007  р.  до  49,1  млн.  грн.  у  2008  р.  На  фінансування
регіональних установ Державним бюджетом України було спрямовано
53415,08 тис. грн.

На  виконання  заходів  Державної  програми  розвитку  архівної
справи  на  2006–2010  роки  архівні  установи  отримали  із  державного
бюджету 51603,7 тис. грн.

Середня заробітна плата працівників галузі складала 1783 грн.
Додатковим  джерелом  фінансування  архівів  продовжували

залишатися позабюджетні кошти. У порівнянні з минулим роком вони
збільшилися  на  235% і  склали  4,925  млн.  грн.,  у  т.ч.  центральними
державними архівами від надання платних послуг отримано 1,349 млн.
грн.  Найактивніше  у  цьому  напрямку  працювали  ЦДАГО  (464,7 тис.
грн.), ЦДКФФА (332,2 тис. грн.), ЦДІАЛ (290,9 тис. грн.).

На  спецрахунки  Держархіву  в  Автономній  Республіці  Крим,
держархівів областей, міст Києва та Севастополя від надання платних
послуг надійшло 3,576 млн. грн. Найвагоміших позитивних результатів
досягли держархіви Полтавської (378 тис. грн.), Рівненської (358,8 тис.
грн.),  Миколаївської  (276,6 тис.  грн.),  Хмельницької  (252,3 тис.  грн.),
Тернопільської (236,9 тис. грн.) областей, міст Києва (269,9 тис. грн.) та
Севастополя (246,3 тис. грн.).

З  метою  створення  і  підтримання  умов  надійного  довговічного
зберігання документів Національного архівного фонду продовжувалася
реконструкція  комплексу  споруд  центральних  державних  архівів  у
м. Києві.  У  2008  р.  на  проведення  реконструкції  було  виділено
38881,94 тис. грн. Побудовано 8 поверхів (з 15-ти) для нового корпусу
ЦДІАК, 4 поверхи корпусу для розміщення новоствореного ЦДАЗУ та
УНДІАСД,  2  поверхи  корпусу  для  розміщення  читальних  залів;
здійснено  заходи  щодо  облаштування  архівосховищ  сучасними
системами  кондиціонування,  пожежної  безпеки,  іншого  спеціального
обладнання.

Держархів  Чернівецької  області  перемістив  архівні  фонди  з
культової споруди в облаштовані приміщення.

З  метою  запобігання  несанкціонованому  доступу  до  архіво-
сховищ, виносу або крадіжкам документів:

– вдосконалено  Порядок  доступу  до  приміщень  і  на  територію
державних архівних установ;

– у  ЦДІАК,  ЦДНТА,  держархівах  Вінницької,  Запорізької,
Харківської,  Хмельницької,  Рівненської,  Чернівецької  областей,
м. Києва та у 75 архівних відділах встановлено охоронну сигналізацію,
у держархівах Черкаської, Чернігівської областей, 15 архівних відділах
її відремонтовано;

82



– у держархівах Рівненської та Харківської областей встановлено
пости  позавідомчої  охорони,  у  будівлі  № 2  Держархіву  Харківської
області встановлено систему контролю доступу до приміщень;

– у читальних залах ЦДАГО, держархівів Харківської та Хмель-
ницької  областей  встановлено  системи  відеоспостереження,  у  держ-
архіві Львівської області завершено монтаж відеообладнання;

– встановлено  системи  зовнішнього  відеоспостереження  у
ЦДАГО,  в  держархівах  Волинської,  Харківської  та  Хмельницької
областей.

Сучасною  пожежною  сигналізацією  обладнано  держархіви
Львівської,  Одеської,  Харківської,  Хмельницької,  Чернівецької
областей.  У  держархівах  Вінницької,  Волинської,  Херсонської,
Черкаської,  Чернігівської  областей  сигналізацію  відремонтовано  та
модифіковано.  У  держархівах  Кіровоградської,  Полтавської,  Харків-
ської,  Чернівецької  областей  встановлено  автоматичну  систему
пожежегасіння.  У  104 архівних  відділах  встановлено  пожежну  сигна-
лізацію, у 19 – відремонтовано наявну.

У  держархівах  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Черні-
вецької  областей  встановлено  системи  кондиціонування  і  вентиляції
повітря.

Держархівом  Волинської  області  встановлено  комплект  сучас-
ного  мікрофільмуючого  і  скануючого  обладнання,  розпочато  активне
його використання.

З  метою  контролю  за  наявністю  та  рухом  документів  тривали
роботи  з  перевіряння  наявності  та  стану  документів.  Державними
архівами перевірено понад 2,6 млн. од. зб., з них понад 1 млн. од. зб.
документів – у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад. 

Держкомархівом  затверджено  Методику  віднесення  документів
НАФ  до  унікальних  та  внесено  зміни  до  Порядку  грошової  оцінки
документів НАФ.

На  зберігання  надійшло  692937 од. зб.,  з  них  450822 од. зб.
управлінської  документації,  4590 од. зб.  документів  особового  поход-
ження,  4263 од. зб.  науково-технічної  документації,  7652 од. зб.  кіно-,
фото-,  фоно-,  відеодокументів,  225610 од. зб.  з  особового  складу
ліквідованих підприємств, установ, організацій.

ЕПК держархівів схвалили описи на 554475 справ управлінської
документації,  що  перевищує  планові  показники  на  42%, та  погодили
описи на 503581 справу з особового складу.

Проведено 8525 перевірянь стану архівної справи і діловодства в
установах – джерелах формування НАФ.

Ширше практикувалося проведення оглядів стану діловодства та
збереженості архівних документів. 

Кількість справ постійного зберігання, що знаходяться в архівних
підрозділах  підприємств,  установ  та  організацій  понад  встановлені
строки, за рік зменшилася на 42 тис. 
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Кількість  трудових  архівів,  що  є  юридичними  особами,
збільшилася на 63 і зараз їх є 235. Всього в Україні функціонують 1040
трудових  архівів,  у  яких  зберігаються  2 928 153  справ  з  особового
складу,  604 048 справ  тимчасового  зберігання  та  219 339 кг  виборчої
документації.

У  2008  р.  на  46%  збільшилася  кількість  взятих  на  облік
приватних  архівних  зібрань.  На  сьогодні  виявлено  147 власників
приватних архівних зібрань, у яких зберігається 8569 од. зб. документів
НАФ.

Видавнича  діяльність  держархівів  була  спрямована  на
висвітлення  актуальних  питань  історії  України,  насамперед  Голо-
домору  1932–1933 років.  Архівістами  підготовлено  понад  30 збірників
цієї  тематики  загальноукраїнського та  регіонального  масштабу.  Серед
них  видання  ЦДАГО,  держархівів  Волинської, Дніпропетров-ської,
Донецької,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Полтавської,  Кірово-
градської,  Миколаївської,  Львівської,  Одеської,  Рівненської,  Терно-
пільської, Чернігівської, Харківської областей.

Архівісти  взяли  участь  у  підготовці  томів  Національної  книги
пам’яті.

Держархіви  направили  1146 інформаційних  документів  органам
державної  влади,  місцевого  самоврядування  та  іншим  зацікавленим
установам та організаціям.

Архівними установами розглянуто 41512 тематичні запити, 32872
виконано з позитивним результатом.

Із  отриманих  367086  запитів  соціально-правового  характеру
розглянуто  363836,  на  309228  запитів  надано  позитивну  відповідь.
Центральними  держархівами  виконано  2242  запити  соціально-
правового  характеру,  держархівами  областей  –  87786  запитів,
архівними відділами райдержадміністрацій – 154092 запити, міськрад –
119716 запитів.

У  2008  р.  на  адресу  державних  архівних  установ  надійшло
1761 генеалогічне замовлення.

Значно  перевиконано  планові  показники  з  підготовки  виставок
документів (1241).

На  офіційному  веб-порталі  Держкомархіву  функціонує
85 онлайнових  виставок  (у  звітному  році  підготовлено  23), 134 доку-
ментальні виставки розміщено на власних сайтах держархівів та сайтах
облдержадміністрацій  у Донецьку, Запоріжжі, Кіровограді, Луганську,
Луцьку,  Львові,  Миколаїві,  Одесі,  Полтаві,  Сумах,  Херсоні,  Харкові,
Черкасах, Чернівцях, Чернігові, м. Севастополі.

Практично завершено  підключення  державних  архівних установ
до мережі Інтернет.

У  2008  р.  читальні  зали  держархівів  відвідало  понад  25  тис.
користувачів, у тому числі 879 іноземних дослідників.

84



Делегації  українських  архівістів  взяли  участь  у  ХVІ
Міжнародному  конгресі  архівів  (Малайзія), 9-й Загальній  конференції
ЄВРАЗІКИ,  щорічній  зустрічі  керівників  державних  архівних  служб
України,  Росії,  Білорусі,  заходах  з  нагоди  200-річчя  держархівів
Республіки Польща та 90-річчя державної архівної служби Росії.

Підписано  Угоди  про  співробітництво  Держкомархіву  з
генеральними  дирекціями  державних  архівів  Латвії  та  Республіки
Польща,  Протокол  про  спільні  проекти  з  Департаментом  з  архівів  та
діловодства Міністерства  юстиції Республіки Білорусь, План спільних
заходів з Федеральним архівним агентством (Російська Федерація).

Разом з тим, не вдалося подолати негативні тенденції у діяльності
архівних  установ.  У  минулому  році  виконання  заходів  Державної
програми  розвитку  архівної  справи  на  2006  –  2010  роки  профінан-
совано лише на 58%.

Через  незадовільне  бюджетне  фінансування  архівної  сфери
залишаються  не  вирішеними  питання  матеріально-технічного  осна-
щення  державних  архівів, забезпечення  їх придатними  для зберігання
приміщеннями. Вичерпалися можливості для приймання документів на
зберігання  у  ЦДІАК,  ЦДІАЛ,  держархівах  Закарпатської,  Київської,
Полтавської,  Тернопільської,  Харківської  областей,  міст  Києва  і
Севастополя.  Сховища  ЦДАВО,  держархівів  Дніпропетров-ської,  До-
нецької,  Житомирської,  Одеської,  Рівненської,  Херсонської,  Черкась-
кої, Чернігівської областей теж заповнилися майже на 100%.

Вкрай повільно здійснюється реконструкція приміщень, наданих
Держархіву Закарпатської області, не відбулося зрушень у будівництві
держархівів  Київської,  Тернопільської  областей  і  м. Севастополя.
Значна кількість архівних будівель потребує капітального ремонту.

Не  знято  питання  щодо  переміщення  фондів  держархівів
Харківської та Одеської областей з аварійних будівель.

Через  невирішені  питання  щодо  додаткових  приміщень  та
штатної чисельності у Держархіві Хмельницької області не розгорнуто
роботу центру реставрації постраждалих внаслідок пожежі документів.

Не  вдалося  суттєво  поліпшити  стан  пожежної  захищеності  у
держархівах Закарпатської (з 4 будівель забезпечено 2), Рівненської (з
2–1),  Чернівецької  (з  2–1),  областях,  де  не  всі  будівлі  забезпечено
пожежною сигналізацією. 

Не  вирішено  питання  забезпечення  пожежною  сигналізацією
Держархіву Івано-Франківської області.

Найнижчий  рівень  оснащення  пожежними  сигналізаціями
архівних відділів райдержадміністрацій в Сумській (16%), Чернівецькій
(9%),  Хмельницькій  (4%) областях.  Всього  лише  419 (56%) будівель
архівних установ забезпечено пожежною сигналізацією.

Не  вдалося  суттєво  поліпшити  стан  забезпечення  будівель
архівних установ засобами охоронної сигналізації та організації постів
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позавідомчої  охорони.  82% від  загальної  кількості  будівель  архівних
установ  не  забезпечено  позавідомчою  охороною.  Охоронну  сигна-
лізацію не встановлено у 44% будівель.

Не  всі  будівлі  держархівів  Закарпатської  (з  4  будівель
забезпечено – 1), Київської (з 3–1), Кіровоградської (з 2–1), Одеської (з
4–2), Рівненської  (з 2–1), Тернопільської  (з 2–1), Чернівецької  (з 2–1)
областей  забезпечено  охоронною  сигналізацією.  Держархіви  Жито-
мирської  та Херсонської  областей  не вирішили  питання встановлення
охоронної сигналізації та організації позавідомчої охорони.

Залишився  низьким  рівень  оснащеності  охоронними  сигна-
лізаціями  будівель  архівних  відділів  райдержадміністрацій  в  Дніпро-
петровській (23%), Закарпатській (19%) та Чернівецькій (9%) областях.

Відсутність  у  86%  архівосховищ  систем  вентиляції  і  конди-
ціювання повітря уможливлює процеси біоушкодження документів.

Протягом року здійснено страхове копіювання лише близько  10,7
тис.  од.  зб. документів  з  паперовою  основою,  в  основному  завдяки
участі  держархівів  у  міжнародних  проектах.  Держархів  Вінницької
області,  який  закупив  мікрофільмуюче  обладнання,  не  здійснював
заплановані роботи.

Не  вдалося  прискорити  суцільне  перевіряння  наявності  доку-
ментів у фондах Держархіву Львівської області.

Через  відсутність  вільних  площ  майже  не  комплектувались
управлінською документацією  держархіви  Вінницької,  Київської,
Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької областей.

Не  забезпечив  приймання  документів  особового  походження
Держархів  Луганської  області,  аудіовізуальних  документів  –  держ-
архіви  Закарпатської,  Івано-Франківської,  Київської,  Луганської,
Львівської, Чернівецької областей та м. Києва.

Не  вдалося  вирішити  проблему  щодо  передавання  на  постійне
зберігання  документів  (1 млн. 712 тис  од. зб.),  що  зберігаються  в
архівних  підрозділах  підприємств,  установ  та  організацій  понад
встановлені строки.

У більшості областей  не організовано передавання  документів  з
особового  складу,  що  зберігаються  в  архівних  відділах  райдерж-
адміністрацій та міських рад, до трудових архівів.

Не  завершено  створення  мережі  трудових  архівів.  Навпаки,  за
останній рік збільшилося надходження документів з особового складу
до архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

Залишаються  неврегульованими  питання  правового  статусу  та
фінансування трудових архівів.

Не  завжди  якість  відбору  документів  до  НАФ  відповідає
архівним вимогам.

Низька активність співпраці зі ЗМІ спостерігалася в держархівах
Івано-Франківської, Київської та Луганської областей.

Лише  10 регіональних  архівів  мають  власні  інтернет-сайти.
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Відсутні  локальні  мережі  у  ЦДАМЛМ,  ДНАБ,  ДЦЗД,  держархівах
Вінницької,  Дніпропетровської,  Закарпатської,  Київської,  Одеської,
Полтавської,  Харківської,  Чернівецької  областей  та  Держархіві
м. Києва.

Не проводили науково-дослідну і методичну роботу Держархіви
Івано-Франківської, Київської областей та м. Севастополя. 

Враховуючи  зазначене,  з  метою  подолання  проблем  архівної
справи та забезпечення подальшого її розвитку,

колегія вирішує:
1. Звіт про виконання Плану розвитку архівної справи в Україні

на 2008 рік та Основні підсумки діяльності державних архівних установ
України у 2008 році взяти до відома.

2. Схвалити проекти Плану розвитку архівної справи в Україні на
2009  рік,  Плану  науково-дослідної  та  методичної  роботи  державних
архівних  установ  України  на  2009  рік,  Плану  науково-видавничої
роботи  державних  архівних  установ  України  на  2009 рік  та  завдань,
визначених пріоритетними для архівної галузі у 2009 році (додаються).

3. Керівництву  Держкомархіву,  керівникам  його  структурних
підрозділів забезпечити: 

– виконання  завдань,  визначених  пріоритетними  для  архівної
галузі  у  2009  році  та  реалізацію  заходів,  спрямованих  на  виконання
Плану розвитку архівної справи в Україні на 2009 рік;

– супровід  у  Кабінеті  Міністрів  України  законопроектів  “Про
внесення  змін  до  Закону  України  “Про  ліцензування  певних  видів
господарської  діяльності”  та  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів
України щодо порядку зберігання виборчої документації”;

– усунення  в  повному  обсязі  недоліків  і  порушень,  виявлених
Рахунковою палатою України;

– запровадження системи управління якістю в Держкомархіві.
4. Керівникам  державних  архівних  установ  вважати

пріоритетними завданнями та взяти під особистий контроль:
– забезпечення  постійного  та  чіткого  контролю  за  наявністю,

станом та рухом документів НАФ;
– забезпечення  надійної  експлуатації  архівних  будівель  і  при-

міщень,  систем  їх  життєзабезпечення,  а  також  охоронної  й  пожежної
безпеки архівосховищ;

– забезпечення  читальних  залів  надійними  системами  відео-
спостереження з метою гарантованої збереженості документів НАФ; 

– забезпечення  підготовки  та  своєчасного  подання  відповідних
обґрунтованих бюджетних пропозицій;

– забезпечення  чіткого  дотримання  вимог  температурно-
вологісного та санітарно-гігієнічного режимів в архівосховищах;

– створення страхового фонду та фонду користування документів
НАФ;

– першочергове  приймання  на  постійне  зберігання  документів
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НАФ,  строки  зберігання  яких  в  архівних  підрозділах  установ
закінчилися;

– передавання документів з особового складу, що зберігаються в
державних архівах та архівних відділах до трудових архівів;

– підвищення  якості  підготовки  документів,  які  розглядають
ЕПК (ЕК) державних архівів (архівних відділів міських рад);

– забезпечення обліку власників приватних архівних зібрань;
– реалізацію  архівно-пошукового  інформаційного  проекту

“Український мартиролог ХХ століття”;
– розсекречення  та  оприлюднення  архівних  документів,

пов’язаних  з українським  визвольним рухом,  політичними  репресіями
та голодоморами в Україні;

– виконання  Плану  першочергових  заходів  щодо  розвитку
зв’язків  з  українцями,  які  проживають  за  межами  України,  із
збереження, захисту та популяризації культурних надбань українства у
світовому цивілізаційному просторі на 2008–2009 роки;

– запровадження  інформаційно-пошукових  систем  обліку
звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань;

– пошук  і  залучення  спонсорських  (благодійних)  коштів  для
реалізації  проектів,  спрямованих  на  збереження  і  поповнення
національної  документальної спадщини  (реставрація  унікальних
документальних  пам’яток,  придбання  цінних архівних  документів,
копіювання українських документів за кордоном тощо).

5. Керівництву  Держархіву  Львівської  області  (Куцинда  В.І.)
забезпечити прискорення завершення суцільного перевіряння наявності
документів  у  фондах  архіву  та  з  01.01.2011 року  відкрити  читальний
зал.

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

Секретар колегії  Т. В. Галицька

Щодо виконання Плану заходів з реалізації положень
Протоколу IV засідання Змішаної Українсько-Угорської комісії

від 5 березня 2009 р. № 35

На  виконання  пункту  34  Плану  заходів  з  реалізаціі  положень
Протоколу  ІV  засідання  Змішаної  Українсько-Угорської  комісії  з
питань  забезпечення  прав  національних  меншин  (доручення  Кабінету
Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 48322/6/1–08),

Н А К А З У Ю:
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1.  Директорам  центральних  державних  архівів,  Державного
архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм.
Києва та Севастополя:

–  сприяти  безперешкодній  роботі  угорських  дослідників  в
читальних залах архівів відповідно до чинного законодавства та Угоди
про  співробітництво  між  Державним  комітетом  архівів  України  і
Національним архівом Угорщини;

–  директору  Держархіву  Закарпатської  області  (Делеган  М.  В.)
здійснити  комплекс  заходів,  направлених  на  забезпечення  доступу
угорських  дослідників  до  архівних  документів,  що  зберігаються  у
відділі в м. Берегово, а також для подальшого розвитку прикордонного
співробітництва з угорськими архівними установами;

–  забезпечити  подання  до  Держкомархіву  щоквартальних  звітів
про  проведену  роботу  (не  пізніше  20  числа  останнього  місяця
кварталу).

2.  Управлінню  інформації  та  міжнародного  співробітництва
(Прилепішева  Ю.  А.)  забезпечити  щоквартальне  інформування
Держкомнацрелігій про стан виконання Плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург

Про посилення контролю за станом виконавської дисципліни
працівників апарату Держкомархіву

від 10 березня 2009 р. № 36

На  виконання  протокольного  рішення  Кабінету  Міністрів
України (пункт 8 витягу з протоколу № 4 засідання Кабінету Міністрів
України від 21 січня 2009 року) з метою підвищення рівня виконавської
дисципліни,  забезпечення  своєчасного  виконання  завдань,  визначених
актами  законодавства,  дорученнями  Президента  України,  Кабінету
Міністрів України та Державного комітету архівів України,

Н А К А З У Ю:
1. Керівникам  структурних  підрозділів  центрального  апарату

Держком-архіву вжити дієвих заходів щодо своєчасного та в повному
обсязі  виконання  завдань,  визначених  актами  законодавства,
дорученнями Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України,
а саме:

завчасно до завершення визначного терміну виконання надавати
проекти  документів  на  виконання  актів  законодавства,  доручень
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України  та  Держкомархіву
України на підписання;

надавати  відповідальному  за  контроль  ініціативний  документ
разом з листом-відповіддю та його копією для необхідних відміток;
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надавати  відповідальному  за  контроль  інформацію  про  стан
виконання  доручення,  про  перенесення  чи  продовження  терміну,  про
виконання чи невиконання доручення;

посилити  контроль  за  повнотою  та  результативністю  виконання
завдань,  визначених  актами  і  дорученнями  Президента  України  та
Уряду.

2. Сектору  організації  діловодства  в  центральному  апараті
(Гриневич В. В.):

забезпечити  контроль  передачі  документів  Верховної  Ради
України, Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України  і народних
депутатів України з резолюціями керівників Держкомархіву;

посилити контроль за обов'язковим  проставленням  виконавцями
відміток про виконання на ініціативних вхідних документах.

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

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург

Про передавання іудейським релігійним громадам
і організаціям України фрагментів сувоїв Тори

від 11 березня 2009 р. № 37

На  виконання  доручень  Віце-прем’єр  міністра  України
від 09.12.2008  № 51585/4/1-08,  від 24.02.2009  № 51585/7/1-08  та
рішення ЦЕПК Держкомархіву (протокол № 4 від 26.11.2008)

Н А К А З У Ю:
1. Директорам  ЦДІАК,  ЦДІАЛ,  держархівів  Житомирської,

Миколаївської,  Хмельницької,  Чернігівської  областей  здійснити  до
27 березня  2009 року  передавання  уповноваженим  особам  іудейських
релігійних  громад  і  організацій  України  (додаток 1)  для  захоронення
згідно  традицій  іудаїзму  фрагментів  сувоїв  Тори,  визнаних
експертизою  цінності  як  такі,  що  не  підлягають  відновленню  і
зберіганню у складі Національного архівного фонду.

2. Передавання-приймання  фрагментів  сувоїв  Тори  необхідно
провести  з  залученням  громадськості  та  оформити  актом  (додаток 2),
копію якого надіслати до Держкомархіву.

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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На додаток до наказу № 164 від 20 грудня 2009 року “Про участь
державних архівів у виконанні Указу Президента України 

“Про вшанування пам'яті Олександра Довженка”
від 12 березня 2009 р. № 38

На виконання Постанови Верховної Ради України від 25 грудня
2008 року № 825-VI “Про відзначення  пам'ятних дат і ювілеїв  у 2009
році”  у  частині  відзначення  на  державному  рівні  ювілеїв  видатних
історичних  постатей,  діячів  культури,  мистецтва,  освіти,  науки  та
Плану  виставкової  діяльності  Держкомархіву  та державних  архівів на
2009–2010 роки, затвердженого 27 лютого 2009 року, 

Н А К А З У Ю:
1. ЦДАМЛМ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного,

Держархіву  Чернігівської  області  до 1  червня  2009  року провести
виявлення  та передати  до Держкомархіву  електронні копії, ксерокопії
та  переліки  виявлених  в  фондах  архівів  документів,  що  висвітлюють
життя і творчість Олександра Довженка.

2. ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В. ): 
− забезпечити  упродовж  2009  року  виконання  доручення

Кабінету  Міністрів  України  від  15  березня  2007  року
№ 48132/514/1-06  у  частині  вивчення  кількості,  складу  та
змісту,  а  також  копіювання  документів  особового  архіву
О. П. Довженка в архівосховищах Російської Федерації;

− до 1 червня 2009 року опрацювати питання участі у підготовці
експозиції виставки Національного музею літератури України,
про результат інформувати Держкомархів;

− до  1 вересня 2009 року на  підставі  виявлених  документів
розробити  тематико-експозиційний  план  виставки,  присвя-
ченої  115-річчю  від  дня  народження  Олександра  Довженка,
українського  кінорежисера,  письменника,  художника;  підго-
тувати прес-реліз;

− забезпечити  підготовку  та  розміщення  експозиції  виставки  в
приміщенні архіву 10 (11) вересня 2009 року.

3. Доручити  відділу  інформаційних  технологій  Держкомархіву
(Забенько Ю. І.)  розмістити  до  31  серпня  2009  року на  веб-порталі
Держкомархіву он-лайновий варіант згаданої виставки.

4.Управлінню  інформації  та  міжнародного  співробітництва
(Прилепішевій  Ю.  А.) забезпечити  координацію  роботи   ЦДАМЛМ  з
архівними  установами  Російської  Федерації  з  питань  виявлення  та
копіювання документів, що висвітлюють життя і творчість Олександра
Довженка; підготовки виставки.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург
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Про створення організаційного комітету з проведення
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

від 12 березня 2009 р. № 40

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
19.09.2007  №1152  “Про  проведення  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець” 

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  проведення

щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”
(додаток 1).

2. Затвердити  Положення  про  організаційний  комітет  з
проведення щорічного Всеукраїнського  конкурсу “Кращий  державний
службовець” (додаток 2).

3. Затвердити  календарний  план  проведення  щорічного  Все-
українського конкурсу “Кращий державний службовець” (додаток 3).

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

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Держкомархіву від
24.10.2007 року №155.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Додаток 1
до наказу Держкомархіву  

від 12.03.2009 № 40

СКЛАД
організаційного комітету з проведення

щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

НОВОХАТСЬКИЙ
Костянтин Євгенович

– заступник Голови Державного комітету
архівів України, голова організаційного
комітету;

МУЗИЧУК
Ольга Володимирівна

заступник Голови Державного комітету
архівів України, заступник голови
організаційного комітету;

ДОБРИНЧУК
Ірина Вікторівна

– головний спеціаліст відділу правового та
кадрового забезпечення Держкомархіву,
секретар організаційного комітету;

БАРАНОВА
Олена Вячеславівна

– начальник відділу правового та кадрового
забезпечення Держкомархіву;
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ПРИЛЕПІШЕВА
Юлія Анатоліївна

– начальник управління інформації та
міжнародного співробітництва Держком-
архіву, голова профспілкового комітету;

ПРИСЬ
Тетяна Петрівна

– начальник управління організаційно-
аналітичного, правового та кадрового
забезпечення Держкомархіву;

СЕЛЬЧЕНКОВА
Світлана Вікторівна

– начальник управління діловодства,
формування та зберігання НАФ
Держкомархіву;

МАГА
Ірина Миколаївна

– заступник директора Українського
науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства з наукової
роботи.

Додаток 2

Положення

про Організаційний комітет Державного комітету архівів України
з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

”Кращий державний службовець”
Це  Положення  визначає  загальний  порядок  діяльності

Організаційного  комітету  Державного  комітету  архівів  України  з
проведення  першого  туру  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу
“Кращий державний службовець” (далі – Оргкомітет).

І. Загальні положення
1.  Оргкомітет  утворюється  Держкомархівом  України  у  складі

голови, заступника голови, секретаря та 5-ти членів Оргкомітету.
2. Оргкомітет очолює заступник Голови Держкомархіву, до  його

складу  можуть  входити  представники  органів  виконавчої  влади,
державних архівних установ, громадськості, засобів масової інформації,
незалежні експерти.

II. Правові підстави діяльності Організаційного комітету
У своїй діяльності Оргкомітет керується:
–  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  19  вересня

2007 року  №  1152  “Про  проведення  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець”;

– зазначеним Положенням та власним Регламентом діяльності.
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ІІІ. Організація роботи Організаційного комітету
1.  Засідання  Оргкомітету  проводяться по  мірі  необхідності,

відповідно до календарного плану.
2.  Засідання  Оргкомітету  є  правомірним,  якщо  в  його  роботі

беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості.
3.  Рішення  Оргкомітету  приймаються  простою  більшістю  від

присутніх його членів, відкритим голосуванням.
4. У випадку рівного розподілу голосів “за” та “проти” вирішальним

є голос голови Організаційного комітету, або головуючого.
5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які

оформляються  протоколом.  Рішення  Оргкомітету  оскарженню  з  боку
учасників Конкурсу не підлягають.

IV. Повноваження Організаційного комітету
1.  Вирішує  питання  розподілу  обов'язків  серед  членів,  та

затверджує календарний план роботи на поточний рік та план заходів
щодо проведення Конкурсу.

2.  Визначає  мінімальний  рівень  фінансування  для  проведення
першого туру конкурсу. 

3. Розробляє та затверджує щороку порядок проведення Конкурсу
на відповідний рік.

4.  Визначає,  затверджує  і  оприлюднює  календарний  план  та
Порядок проведення Конкурсу.

5.  Відповідно  до  затвердженого  календарного  плану  та  Порядку
проведення Конкурсу, приймає від претендентів документи.

6.  Розглядає  узагальнені  підсумки  проведення  першого  туру
Конкурсу.

7.  Надсилає  матеріали  переможців  першого  туру  Конкурсу  до
Організаційного  комітету  Головного  управління  державної  служби
України  з  проведення  другого  туру  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець”.

8.  Вносить  пропозиції  керівникам  центральних  державних
архівів,  у  яких  працюють  переможці  та  лауреати  третього  туру
Конкурсу (чи всіх турів Конкурсу), щодо дострокового присвоєння їм
чергових  рангів  державного  службовця  відповідно  до  законодавства,
інших форм їх заохочення.

9. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу на
сторінках журналів “Архіви України” та “Вісник Державного комітету
архівів України”, на веб-порталі Держкомархіву.

V. Повноваження голови Організаційного комітету
1.  Здійснює  загальне  керівництво  Оргкомітетом  та  затверджує

його рішення.
2.  Затверджує  Положення  про  Оргкомітет,  Порядок  проведення,

календарний план Конкурсу.
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3. Вносить зміни у разі потреби до складу Оргкомітету.

VI. Повноваження заступника голови 
Організаційного комітету

1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

VII. Повноваження секретаря Організаційного комітету
1.  Здійснює  організаційне  забезпечення  діяльності  Оргкомітету

відповідно до зазначеного Положення.
2.  Готує  необхідні  документи  для  розгляду  на  засіданнях

Оргкомітету.
3.  Сповіщає  та  запрошує  керівництво  та  членів  Оргкомітету  на

чергове  його  засідання,  інформує  про  хід  виконання  затверджених
Планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань.

VIII. Повноваження членів Організаційного комітету
1.  Виконують  повноваження  відповідно  до  розподілу  обов'язків

між  керівництвом  та  членами  Оргкомітету,  беруть  участь  в  його
засіданнях.

2. Беруть участь у проведенні першого туру Конкурсу, оцінюють
роботи учасників першого туру Конкурсу та визначають переможців за
номінаціями Конкурсу.

Регламент
Організаційного комітету Державного комітету архівів України
з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

”Кращий державний службовець”
Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи

Оргкомітету Держкомархіву, базується на правових нормах, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152
“Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний
службовець” та положенням про Оргкомітет.

1. Оргкомітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу
“Кращий  державний  службовець”  організовує  свою  діяльність
відповідно до щорічного календарного плану проведення Конкурсу.

2.  Оргкомітет  проводить  свої  зібрання  у  формі  засідань,  які
плануються  з  урахуванням  Положення  про  Оргкомітет  та  щорічного
календарного плану проведення конкурсу, по мірі необхідності.

3. На своїх засіданнях Оргкомітет: 
–  розглядає  питання  розподілу  функцій  та  обов'язків  серед
членів  Оргкомітету,  планування  своєї  роботи,  підготовки  та
проведення Конкурсу;
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− розглядає  методичні  матеріали, надіслані Головдержслужбою
з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

− розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі
та приймає рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або
надсилає їм обґрунтовану відмову;

− визначає переможців першого туру Конкурсу та подає іх матеріали
до  Організаційного  комітету  Головного  управління  державної
служби України з проведення другого туру щорічного Всеукраїн-
ського конкурсу “Кращий державний службовець”;

− розглядає інші питання проведення Конкурсу.
4. Рішення  Оргкомітету  оформлюються  протоколами,  які  під-

писують голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.
5. Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу

відбувається за окремим планом, затвердженим Оргкомітетом.
6. Матеріали діяльності Оргкомітету за кожний рік, передаються

для  подальшого  аналізу,  збереження  та  накопичення  до  сектора
організації діловодства в центральному апараті Держкомархіву.

Додаток 3

Порядок (календарний план) 
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу 

”Кращий державний службовець” у 2009 році

№ Найменування заходів Термін
вико-
нання

Відпові-
дальні за
виконання

Від-
мітка про
вико-
нання

1 2 3 4 5

1. Утворення організаційного
комітету з проведення першого
туру Конкурсу (далі – Оргкомітет)

лютий-
березень

Держкомархів

2. Розроблення та затвердження
порядку проведення Конкурсу на
поточний рік

березень Оргкомітет

3. Проведення засідання з питань
підготовки та проведення
щорічного Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний
службовець” 

березень Оргкомітет

4. Відбір державних службовців для
участі у першому турі Конкурсу з
урахуванням встановлених
критеріїв до них

лютий-
березень

Держкомархів,
центральні

державні архіви
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5. Прийом документів від державних
службовців, які виявили бажання
прийняти участь у першому турі
Конкурсу

березен
ь

Оргкомітет

6. Подання до організаційного
комітету з проведення першого
туру Конкурсу необхідних
документів, у т.ч. подань,
погоджених з головою
профспілкової організації чи
радою трудового колективу

березень Керівники
структурних
підрозділів

Держкомархіву,
центральних
державних
архівів 

7. Проведення засідання Оргкомітету
для розгляду наданих
претендентами документів та
прийняття рішень щодо участі
державних службовців у Конкурсі 

перша
декада
березня

Оргкомітет

8. Інформування державних
службовців про прийняття
рішення щодо їх участі у першому
турі Конкурсу

березень Оргкомітет

9. Проведення Конкурсу щодо
визначення переможців та
лауреатів за умовами першого
туру по передбачених номінаціях

березень
– квітень

Оргкомітет

10. Оформлення протоколів
підсумкових результатів
проведення першого туру
Конкурсу

квітень Оргкомітет

11. Надсилання подань з копіями усіх
документів на переможців
першого туру до Оргкомітету
другого туру Конкурсу

квітень Оргкомітет
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План проведення засідань Оргкомітету з проведення першого туру
щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” 

(далі – Типовий план І туру)

№
пп

Найменування заходів Термін 
розгляду

Відповідальні
за виконання*

Примітка

1 2 3 4 5

Перше засідання 
1 1. Про  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від

19  вересня  2007  року  №1152  “Про  проведення
щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  “Кращий
державний службовець”.
2. Про Положення про Організаційний комітет.
3. Про Регламент Оргкомітету.
4. Про фінансове  забезпечення  проведення І туру
Конкурсу.
5.  Про  розподіл  обов’язків  між  головою,
заступником  голови,  секретарем  та  членами
Оргкомітету.
6.  Про  організацію  роботи  Оргкомітету  в  період
підготовки до прийому документів.

1–10 березня Розробляються
заходи щодо
ознайомлення
працівників зі
зразками документів,
вимогами до їх
оформлення, місцем
прийому документів

Друге засідання
2. 1. Про затвердження Плану засідань Оргкомітету.

2. Про номенклатуру справ Оргкомітету. 10–15 березня При підготовці
використовується
Типовий план І туру.

1 2 3 4 5
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3.  Про  пропозиції  щодо  морального  та  мате-
ріального стимулювання учасників Конкурсу.
4.  Про  проект  кошторису  видатків  для  прове-
дення І туру Конкурсу.
5. Розгляд документів, поданих претендентами
щодо їх участі в Конкурсі.

Третє засідання
3. 1. Про затвердження  переліку  тестових  завдань,

які  стосуються  функціональних  повноважень
Держкомархіву  та  центральних  державних  архі-
вів, посадових обов’язків державного службовця.

15–30 березня

2.  Про  затвердження  переліку  завдань  щодо
складання ділового документа.

3. Про затвердження переліку завдань з володіння
персональним комп’ютером. 

1 2 3 4 5
Четверте засідання
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4. 1.  Розгляд  матеріалів,  виконання  конкурсних
завдань. 
2. Про  підведення  підсумків  першого  туру  Кон-
курсу та визначення  його переможців та лауреа-
тів.

15–25 квітня

3.  Про  організацію  направлення  документів  до
Оргкомітету другого туру Конкурсу.
4.  Про  організацію  відзначення  учасників  та
переможців Конкурсу. 
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Про віднесення державних архівних установ України
до груп з оплатою праці керівників і спеціалістів

від 13 березня 2009 р. № 41

На  підставі  Показників  для  віднесення  державних  архівних
установ  України  до  груп  за  оплатою  праці  керівників  і  спеціалістів,
затверджених наказом Держкомархіву України від 21.11.2005 № 138, та
відомостей про наявність цих показників у державних архівних установ
України за 2008 рік

Н А К А З У Ю:
1. Віднести до І групи за оплатою праці керівників і спеціалістів

центральні  державні  архіви  України,  Державний  архів  в  Автономній
Республіці  Крим,  Державний  центр  збереження  документів  НАФ,
Державний  архів  м. Києва,  державні  архіви  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізь-
кої, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Луган-
ської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,  Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей;

до  ІІІ  групи – Державну  наукову  архівну  бібліотеку,  м.  Київ,
Державний архів м. Севастополя.

2. Вважати  таким,  що  втратили  чинність  накази  Держкомархіву
від 17.05.2008 № 100 та від 19.06.2008 № 126.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про організацію розповсюдження друкованої продукції
від 16 березня 2009 р. № 43

Для впорядкування організації Держкомархівом розповсюдження
друкованої  продукції,  виданої  архівними  установами  або  переданої
іншими установами для використання в діяльності державних архівних
установ,

Н А К А З У Ю:
1.  ДЦЗД  НАФ  (Терещук  Л.  В.)  за  замовленням  Держкомархіву

виготовляє  та  передає  наклад  друкованої  продукції  (журнал  “Архіви
України”, “Вісник Держкомархіву” і т. д.) ДЕКС ЦДАУ.

2. Покласти з 16 березня 2009 року на ДЕКС ЦДАУ (Гузев І. С.)
функції  з  прийому,  зберігання,  обліку  на  позабалансовому  рахунку
друкованої продукції, що надходить від ДЦЗД НАФ та ДНАБ.
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3.  Доручити  головному  спеціалісту  відділу  міжнародного
співробітництва  та використання  інформації  управління  інформації  та
міжнародного  співробітництва  Держкомархіву  Семчук  Р. М.  орга-
нізувати розповсюдження замовленого Держкомархівом накладу.

4.  ДЦЗД  НАФ  замовлені  державними  архівними  установами
наклади  друкованої  продукції  виготовляє  та  передає  замовнику  для
розповсюдження.

5. Покласти  з 16 березня  2009 року  на ДНАБ  (Порохнюк  Г. В.)
функції з прийому, обліку та розповсюдження друкованої продукції, що
надходить на безоплатній основі від державних архівів, бібліотечних та
наукових установ.

6. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) щоквартально
здійснювати перевірку оформлення документів на списання друкованої
продукції  на  їх  відповідність  до  “Типової  інструкції  про  порядок
списання  матеріальних  цінностей  з  балансу  бюджетних  установ”,
затвердженої  спільним  наказом  Держказначейства  України,  Мін-
економіки України від 10 серпня 2001 року № 142/181.

7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від
19 січня 2009 року № 9.

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України
від 17 березня 2009 року “Про хід виконання заходів 
щодо усунення порушень і недоліків, виявлених 

Рахунковою палатою України”
від 19 березня 2009 р. № 46

Н А К А З У Ю :
Оголошується  до  виконання  рішення  колегії  Державного

комітету архівів України від 17 березня 2009 року “Про хід виконання
заходів  щодо  усунення  порушень  і  недоліків,  виявлених  Рахунковою
палатою України” (додається).

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

м. Київ 17 березня 2009 р.

Про хід виконання заходів щодо усунення порушень
і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України

Працівниками  Держкомархіву,  державних  архівних  установ  за
період,  що  минув  з  часу  аудиту,  здійснено  низку  заходів  щодо
усунення  порушень  і  недоліків,  виявлених  Рахунковою  палатою
України (3 грудня 2007р. – 29 січня 2008р.).

На  колегії  Держкомархіву  21  квітня  2008  р.  схвалено  заходи
щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою
України.

З  метою  вирішення  питання  розміщення  архівних  установ
Держкомархів  14  листпада  2008  р.  подав  пропозиції  до  Ради  на-
ціональної безпеки і оборони  України щодо передачі 3-х поверхової
будівлі (корпус 9) розформованого Харківського інституту пілотів від
Міноборони Держкомархіву для розміщення ЦДНТА.

Держкомархів  звернувся  до  Львівської  облдержадміністрації,
Львівської  місьради  та  Національної  академії  наук  України  щодо
виділення  приміщення  для  перенесення  сховища  друкованих  видань
Львівської  наукової  бібліотеки  НАН  України  та  передачі  цього
сховища ЦДІАЛ.

Направлено  звернення  Прем'єр-міністру  України  щодо
доповнення  додатку  проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України  “Про  передачу  нерухомого  військового  майна  військового
містечка № 217 у м. Одеса”, графою “Курсантська  їдальня – будівля
№  46”  та  пропозиції  Міноборони  “Про  передачу  корпусу  №  46
військового містечка №217 у м. Одеса зі сфери управління  Мінобо-
рони під Держархів Одеської області”.

Центральному  державному  електронному  архіву  виділено  2
кімнати (30,0 кв. м.) у комплексі споруд ЦДА.

ЦДАМЛМ укладено договір оренди приміщення на один рік з
Управлінням фонду держмайна у м. Києві.

Продовжувалася  реконструкція  комплексу  споруд  ЦДА.  У
2008 р.  на  проведення  реконструкції  було  виділено  38881,94
тис. грн.  Побудовано  8  поверхів  (з  15-ти)  для  нового  корпусу
ЦДІАК,  4 поверхи  корпусу  для  розміщення  новоствореного  ЦДАЗУ та
УНДІАСД, 2 поверхи корпусу для розміщення читальних залів.

Державна  адміністрація  Полтавської  області  звернулася  до
Державного проектного інституту  “Міськбудпроект” із проханням
внести  до  проекту  забудови  кварталу  м.  Полтава,  обмеженого
вулицями Жовтнева, Пушкіна та  Сінна, будівництво нового корпусу
держархіву області.
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Держархів  Чернівецької  області  перемістив  архівні  фонди  з
культової споруди в облаштовані приміщення.

З метою запобігання несанкціонованому  доступу до архівосховищ,
виносу  або  крадіжкам  документів  вдосконалено  Порядок  доступу  до
приміщень і на територію державних архівних установ.

У  ЦДІАК,  ЦДНТА,  держархівах  Вінницької,  Запорізької,  Хар-
ківської, Хмельницької, Рівненської, Чернівецької областей, м. Києва та у
75 архівних відділах встановлено охоронну сигналізацію, у держархівах
Черкаської,  Чернігівської  областей,  15  архівних  відділах  її  від-
ремонтовано.  У  держархівах  Рівненської  та  Харківської  областей
встановлено  пости  позавідомчої  охорони,  у  будівлі  №  2  Держархіву
Харківської  області  встановлено  систему  контролю  доступу  до  при-
міщень.  У  читальних  залах  ЦДАГО,  держархівів  Харківської  та  Хмель-
ницької  областей  встановлено  системи  відеоспостереження,  у держархіві
Львівської  області  завершено  монтаж  відеообладнання,  встановлено
системи  зовнішнього  відеоспостереження  у  ЦДАГО,  держархівах  Хар-
ківської та Хмельницької областей.

З  метою  контролю  за  наявністю  та  рухом  документів  тривали
роботи  з  перевіряння  наявності  та  стану  документів.  Держархівами
перевірено  понад  2,6  млн.  од.  зб.,  що  на  19% більше  запланованого.
Знайдено  1096  справ,  що  рахувалися  у  розшуку,  що  майже  у  3  рази
перевищує  показник минулого  року.  Підготовлено  Програму  здійснення
контролю  за  наявністю,  станом  і  рухом  документів  Національного
архівного фонду та таких, що підлягають включенню  до нього, на 2009–
2019 роки.

Для  забезпечення  проведення  реставраційних  робіт  та  створення
страхових  копій  документів  НАФ  низка  держархівів  придбала  сучасні
технічні  засоби  для  мікрофільмування  та  реставрації  документів.
Придбано  обладнання  для  мікрофільмування  ЦДІАЛ,  ЦДНТА,  держ-
архівами Вінницької та Черкаської областей.

У 2008 році здійснено копіювання понад 10731 од. зб. документів
з паперовою основою, що на 70 % перевищило заплановані показники.

Держархівами Закарпатської та Львівської областей придбано
реставраційне обладнання. Введено чотири додаткові посади реставраторів
у держархівах Волинської, Рівненської, Хмельницької областей.

У  червні  2008  р.  на  базі  Держкомархіву  проведено  семінар
керівників  центральних  державних  архівних  установ,  Держархіву  в
Автономній  Республіці  Крим,  держархівів  областей,  міст  Києва  та
Севастополя  на  тему  “Створення  та  зберігання  страхових  фондів
документації”.

Протягом 2008 р. в ДЦЗД НАФ пройшли стажування 7 реставраторів
ЦДІАЛ,  держархівів  Київської,  Миколаївської,  Черкаської  областей,
м. Севастополя, галузевого держархіву Міноборони.

Держкомархівом  затверджено  Методику  віднесення  документів
НАФ  до  унікальних  та  внесено  зміни  до  Порядку  грошової  оцінки
документів  НАФ.  Наказом  Держкомархіву  “Про  організацію  виявлення
унікальних  документів  НАФ” від  21.03.2008 №49 організовано  роботу
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держархівів  по  виявленню  унікальних  документів  НАФ,  проведенню  їх
грошової оцінки та страхування.

Продовжувалося виявлення і взяття на облік унікальних документів,
з  цією  метою  протягом  року  переглянуто  17154  од.  зб.  управлінської
документації, 1612 од. зб. документів особового походження, 932 од. зб.
науково-технічної документації, 13300 од. обл. фотодокументів, 2 од. обл.
фонодокументів, 37 од. обл. відеодокументів.

У  2008  році  здійснено  грошову  оцінку  документів  ЦДІАК
(70 од.  зб.),  ЦДІАЛ  (150  од.  зб.),  Держархівом  в  Автономній
Республіці Крим (100 од. зб),  держархівами Херсонської (41 од. зб.),
Чернігівської областей (200 од. зб.).

З  метою  посилення  керівництва  та  контролю  за  діяльністю
архівних  підрозділів,  служб  діловодства  та  експертних  комісій
установ  – джерел  формування НАФ Держкомархів підготував зміни
до  “Правил  роботи  архівних  підрозділів  органів  державної  влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій”.

Підготовлено  проект  нової  редакції  Переліку  типових
документів, що  створюються в діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств,
із зазначенням строків зберігання.

У  структурі  Держкомархіву  створено  сектор  нормативно-
методичного забезпечення діловодства.

Опрацьовано  пропозиції  центральних  органів  виконавчої
влади  щодо  внесення  змін  до  Примірної  інструкції  з  діловодства.
Готується нова редакція Примірної інструкції.

Держкомархів  здійснив  перевіряння  стану  роботи  з  дже-
релами  формування  НАФ  Держархіву  Чернівецької  області  та
ЦДАМЛМ,  які  розглянуто  на  колегіях  23 вересня  та  23 грудня  2008
року.

До  Кабінету  Міністрів  України  подано  довідку  про  стан
діловодства  та  архівної  справи  в  центральних  органах  виконавчої
влади, інших центральних державних органах і установах.

Організовано першочергове приймання на державне зберігання
документів  НАФ,  строки  тимчасового  зберігання  яких  в  архівних
підрозділах установ закінчилися.

На  постійне  зберігання  надійшло  692937  од.  зб.,  з  них
450822 од. зб. управлінської документації.

Кількість  справ  постійного  зберігання,  що  знаходяться  в
архівних  підрозділах  підприємств,  установ  та  організацій  понад
встановлені  строки,  у  порівнянні  з  минулим  роком  зменшилася  на
42 тис.

У 2008 році упорядковано на договірних засадах 721 тис. од. зб.
всіх  видів  документів.  Понад  5  млн.  402  тис.  справ  постійного
зберігання (83% від їх  загальної кількості) та 16 млн. 217 тис. справ
з особового складу (55% від їх загальної кількості) внесено до описів
справ, схвалено та погоджено ЕПК.

Експертно-перевірні  комісії  держархівів  схвалили  протягом
2008  року  описи  на  554475  справ  управлінської  документації,  що
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перевищує  планові  показники на 42%, та погодили описи на 503581
справу з особового складу.

Протягом  року  було  проведено  8525  перевірянь,  з  них:  3491
комплексних, 2648 тематичних, 2386 контрольних.

Активізувалася  робота  з  проведення  оглядів  стану  діловод-
ства  та  збереженості  архівних  документів.  У  2008  році  такі
огляди  проводили  держархіви  Житомирської,  Рівненської,  Херсон-
ської,  Хмельницької  областей,  Державний  архів  м.  Києва,  а  також
архівні  відділи  райдержадміністрацій  Запорізької  та  Херсонської
областей  та  архівні  відділи  міських  рад  Миколаївської  та Одесь-
кої областей.

З  метою  поліпшення  організації  роботи  архівних  підрозділів  і
експертних  комісій  установ  ЕПК  держархівів  (ЕК  архівних  відділів
райдержадміністрацій,  міськрад)  протягом  минулого  року  було
погоджено  8176  номенклатур  справ,  1486  інструкцій  з  діловод-
ства, 134 положення про служби діловодства,  4756 положень про
ЕК, 3144 положення про архівні підрозділи.

Протягом  2008  року  держархівами  та  архівними  відділами
міськрад  України  проведено  981  семінар  та  6  постійно  діючих
курсів  з  працівниками  архівних  підрозділів,  членами  експертних
комісій,  діловодних  служб,  у  яких  взяли  участь  майже  20  тис.
слухачів.  Також  працівників  архівних  установ  було  залучено  у  796
семінарах та у 6 курсах з підвищення кваліфікації, які проводять інші
установи.

Здійснювалися  заходи  щодо  поповнення  НАФ  України
документами  культурної  спадщини,  що  перебувають  за  кордоном  і
стосуються історії України.

УНДІАСД  розроблено  галузеву  програму  “Зарубіжна  архівна
україніка”,  метою  якої  є  створення  реєстру  зарубіжної  архівної
україніки.

Розпочав  свою  діяльність  Центральний  державний  архів
зарубіжної  україніки.  На  зберігання  до  ЦЦАЗУ  надійшли
колекції  документів  із  Словаччини,  документи  від  Ольги  Ан-
дрич-Порохівської  (Румунія),  що  висвітлюють  діяльність  україн-
ської політичної та воєнної еміграції у Румунії міжвоєнного періоду.

Колекцію  цінних  документів  на  постійне  зберігання  до  архіву
передало Генеральне консульство України у Пряшеві (Словаччина).

ЦДАЗУ  провів  переговори  з  керівництвом  державного
літературно-меморіального заповідника-музею  “Карабіха  М.О.Не-
красова”  (Росія)  про  передачу  архіву  поета  М.М.  Ушакова.  Крім
того,  узгоджено  питання  щодо  видання  каталогу  документів  по
фондам  М.М.  Ушакова  спільно  з  російською  стороною.  Розпочато
роботу  щодо  виявлення  архівної  україніки  в  архівних  установах
Болгарії  для  реєстру  “Зарубіжні  установи,  що  зберігають  зарубіжну
україніку”.

За  участю  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань
культури і  духовності ЦДАЗУ проведено круглий стіл “Повернення
культурних цінностей в Україну”.
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Держархівом  Херсонської  області  виявлено  16  документів
зарубіжної  архівної  україніки,  які  зберігаються  в  Російському
державному  військово-історичному  архіві  та  Російському  держ-
авному архіві давніх актів.

Держархівом  Закарпатської  області  скопійовано  в  архівних
установах  Румунії  понад  100  аркушів  архівних  документів,  що
стосуються історії України.

З  метою  координації  кадрового  забезпечення  Держкомархівом
подано  пропозиції до проекту державного замовлення на підготовку
наукових  кадрів  на  2009  рік.  Постановою  Кабінету  Міністрів
України від 9 липня 2008 р. № 633 затверджено обсяги державного
замовлення  на  підготовку  наукових  кадрів  через  аспірантуру  при
УНДІАСД на суму 23,1 тис. грн.

До  Статуту  УНДІАСД  як  один  з  напрямків  його  діяльності
внесено позицію щодо підготовки наукових кадрів.

У  вересні  2008 р.  колегія  Держкомархіву  розглянула  і  схва-
лила  План  заходів щодо створення Центру підвищення кваліфікації
архівних установ та служб діловодства.

Виконання  заходів  Державної  програми  розвитку  архівної
справи  на  2006–2010  роки  профінансовано  у  2008  р.  на  58%,  вдвічі
більше, ніж у 2007 р.

Держкомархів  подав  Мінфіну  свої  пропозиції  до  проекту
державного  бюджету  на  2009  рік  щодо  фінансування  заходів
Державної  програми  розвитку  архівної  справи  на  2006–2010 роки  у
сумі 210 млн. 463 тис. грн., пропозиції не враховано.

Держкомархівом  та  архівними  установами  у  2008  році
вживалися заходи щодо активізації надання платних послуг.

Розроблено  та  зареєстровано  в  Мінюсті  8  серпня  2008  року  за
№ 730/15421  Ціни  на  роботи  (послуги),  що  виконуються  централь-
ними державними архівними установами на договірних засадах.

У  регіональних  управліннях  юстиції  зареєстровано  нові  ціни  на
роботи (послуги), що виконуються Держархівом в Автономній Республіці
Крим, держархівами Донецької, Одеської, Сумської областей.

На  спецрахунки  держархівів  у  2008  році  від  надання  платних
послуг надійшло 4,925 млн. грн., що на 235% більше, ніж у 2007 році.

З  метою  створення  прозорого  механізму  контрольованого  і
ефективного  використання  бюджетних  коштів,  призначених  на  форму-
вання, збереження і використання Національного архівного фонду, звіт
про  використання  Держкомархівом  бюджетних коштів оприлюднено на
сайті Держкомархіву.

Вжито  заходів  для  усунення  виявлених  порушень  і  недоліків,
допущених при плануванні та використанні бюджетних коштів.

Проведено  звіряння розрахунків з ДТП Солом'янського  району м.
Києва щодо податку на додану вартість.

На  виконання  вимог  Порядку  державної  реєстрації  та  обліку
відкритих  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських  робіт  і
дисертацій упродовж березня-квітня 2008 року усі теми, робота над якими
розпочалася УНДІАСД у 2008 році зареєстровано в УкрІНТІ.
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Водночас, слід зазначити, що у минулому році не вдалося в повному
обсязі  усунути  порушення  і  недоліки,  виявлені  Рахунковою  палатою
України.

Не  завершено  будівництво  державних  архівів  Київської,  Терно-
пільської  областей  і  м.  Севастополя.  Залишається  невирішеним  питання
щодо добудови до  корпусу  №  2 Держархіву  Чернігівської  області.  Не
знято  питання  щодо  переміщення  фондів  держархівів  Одеської  та
Харківської  областей  з  аварійних  будівель.  Повільно  здійснюється
реконструкція приміщень, наданих Держархіву Закарпатської області.

Залишається  не  вирішеним  питання  щодо  виділення  додаткової
штатної  чисельності  Держархіву  Хмельницької  області  для  розгортання
роботи центру реставрації документів. Другий рік не фінансується обласна
програма  ліквідації  катастрофічних  наслідків  пожежі  в  Кам'янець-
Подільському міському архіві на 2007–2011 роки.

Не  вдалося  суттєво  поліпшити  стан  забезпечення  будівель
архівних  установ засобами охоронної сигналізації та організації постів
позавідомчої  охорони.  82%  від  загальної  кількості  будівель  архівних
установ не забезпечено позавідомчою охороною. Охоронну сигналізацію не
встановлено у 44% будівель.

Не  всі  будівлі  держархівів  Закарпатської,  Київської,  Кірово-
градської,  Одеської,  Рівненської,  Тернопіської,  Чернівецької  та
Чернігівської  областей  забезпечено  охоронною  сигналізацією.
Держархіви  Житомирської  та  Херсонської  областей  не  вирішили
питання  встановлення  охоронної  сигналізації  та  організації  позавідомчої
охорони.

Залишився  низьким  рівень  оснащеності  охоронними  сигна-
лізаціями  будівель  архівних  відділів  райдержадміністрацій  в  Дніпро-
петровській (23%), Закарпатській (19%) та Чернівецькій (9%) областях.

У Державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено кошти
на фінансування заходів Державної програми розвитку архівної справи на
2006 –2010 роки.

Залишаються  недостатніми  щорічні  обсяги  з  реставрації  та
ремонту документів.

Не  вдалося  вирішити  проблему  щодо  передавання  на  постійне
зберігання  документів,  що  зберігаються  в  архівних  підрозділах
підприємств, установ та організацій понад встановлені роки.

Низькими  темпами  проводиться  виявлення,  взяття  на  облік
унікальних  документів  НАФ,  проведення  їх  грошової  оцінки  та
страхування.

У  бюджетах  держархівів  на  2009  рік  не  передбачено  кошти  на
обов'язкове  страхування  унікальних  документів,  придбання
документів  культурної  спадщини,  що  перебувають  за  кордном  і
стосуються історії України.

Не внесено зміни  до Порядку ціноутворення на роботи (послуги),
що виконуються державними архівними установами.

Не  в  повній  мірі  в  Держкомархіві  запроваджено  модель
внутрішнього фінансового контролю.
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Відділ організації впорядкування документів ЦДАВО продовжує
утримуватися за рахунок коштів загального фонду, а не коштів спецфонду.

Не впорядковано умови оплати праці працівників ДЕКСУ.
Мала місце кредиторська заборгованість за бюджетними коштами

у сумі 11350675,61 грн. та дебіторська заборгованість у сумі 48480,3 грн.
Враховуючи зазначене, колегія вирішує:
1. Керівникам  структурних  підрозділів  Держкомархіву,  державних

архівних установ забезпечити виконання заходів щодо усунення порушень і
недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, в повному обсязі.

2. Керівникам державних архівних установ:
забезпечити надійну охоронну й пожежну безпеку архівосховищ;
активізувати  роботу  щодо  виявлення,  взяття  на  облік  унікаль-

них  документів  НАФ,  проведення  їх  грошової  оцінки  та  страхування;
забезпечення постійного та чіткого контролю за наявністю, станом та рухом
документів НАФ;

забезпечити  читальні  зали  надійними  системами  відеоспосте-
реження з метою гарантованої збереженості документів НАФ;

забезпечити  підготовку  та  своєчасне  подання  відповідних  обґрун-
тованих бюджетних пропозицій;

не  допускати  утворення  кредиторської  та  дебіторської  за  боргова-
ності.

4. Робочій  групі  забезпечити  виконання  Плану  заходів  щодо
створення  Центру  підвищення  кваліфікації  архівних  установ  та  служб
діловодства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
управління організаційно-аналітичного, правового та кадрового за без-
печення Держкомархіву Прись Т. П.

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

Секретар колегії  Т. В. Галицька

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 17 березня 2009 р. “Про стан використання бюджетних коштів

Державним комітетом архівів України та центральними
державними архівними установами у 2008 році”

від 20 березня 2009 р. № 48

1. Оголошується до виконання рішення колегії Держкомархіву від
17  березня  2009  р.  “Про  стан  використання  бюджетних  коштів
Державним  комітетом  архівів  України  та  центральними  державними
архівними установами  у 2008 році”.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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РІШЕННЯ
Колегії державного комітету 

архівів України

м. Київ 17 березня 2009 р.

Про стан використання бюджетних коштів Державним комітетом
архівів України та центральними державними 

архівними установами у 2008 році

Заслухавши  і  обговоривши  інформацію  заступника  Голови
Держкомархіву  Музичук  О.В.   про  стан  використання  бюджетних
коштів  Державним  комітетом  архівів  України  та  центральними
державними  архівними  установами  у  2008 році, колегія  відзначає, що
Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” Держ-
комархіву, як головному розпоряднику коштів, за п’ятьма бюджетними
програмами були передбачені бюджетні призначення на загальну суму
106 077,9 млн. гривень за такими бюджетними програмами:
6111010 Керівництво та управління у сфері архівної справи
6111020 Прикладні розробки у сфері архівної справи
6111030 Архівна справа
6111040 Пошук  і  впорядкування  поховань  жертв  війни  та

політичних репресій
6111810 Реконструкція  комплексу  споруд  центральних  державних

архівних установ.
За  останні  два  роки  обсяги  бюджетних  призначень  загального

фонду  державного бюджету  на фінансування  видатків  Держкомархіву
та центральних державних архівних установ зросли з 31,8 млн. грн. у
2007 році до 49,1 млн. грн. у 2008 році, тобто в 1,5 рази.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”
за  Держкомархівом  було  закріплено  контроль  за  виконанням
бюджетної програми КПК 6111040 “Пошук і впорядкування поховань
жертв війни та політичних репресій”, на яку було виділено 6942,9 тис.
грн.,  що  на  1543,5  тис.грн.  більше,  ніж  у  2007  році.  Фінансування
зазначеної  програми  здійснювалося  протягом  І  півріччя,  після  чого  її
було  переведено  під  контроль  Українського  інституту  національної
пам’яті.

2008 року  вперше  серед  кодів  програмної  класифікації  видатків
Державного  бюджету  було  зафіксовано  заходи  з  фінансування
реконструкції  комплексу  споруд  центральних  державних  архівних
установ,  на  що  передбачалося  50 млн.грн.  Протягом  звітного  періоду
надане фінансування було успішно освоєно: побудовано 8 поверхів (з
15-ти) для нового корпусу ЦДІАК, 4 поверхи корпусу для  розміщення
новоствореного  ЦДАЗУ  та  УНДІАСД,  розпочато  будівництво
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3-поверхового  корпусу  для  розміщення  сучасних  читальних  залів
центральних архівів та корпусу для розміщення ДЕКС ЦДАУ; здійснено
заходи  щодо  облаштування  архівосховищ  сучасними  системами
кондиціонування,  пожежної  безпеки,  спеціального  обладнання  для
надійного збереження національної спадщини України.

У  розрізі  бюджетних  програм  найбільше  (у  2  рази)  зросли
бюджетні  призначення  на  здійснення  прикладних  розробок  у  сфері
архівної справи та на забезпечення діяльності центральних державних
архівних  установ  (за  бюджетними  програмами  КПКВ  6111020  та
6111030). 

Збільшення  обсягів  зумовлено  в  першу  чергу  збільшенням
видатків  на  оплату  праці:  протягом  року  тричі  підвищувався  розмір
мінімальної  зарплати,  було  введено  ІІІ  етап  Єдиної  тарифної  сітки,
відбулося підвищення зарплати державних службовців.

Із  загальної  суми  коштів  видатки  на  утримання  та  розвиток
Держкомархіву  та  центральних  державних  архівних  установ  було
розподілено таким чином:

25 664,4  тис.  грн.  становили  видатки  на  оплату  праці  із
нарахуваннями на зарплату;

1 062,8  тис.  грн.  –  видатки  на  оплату  комунальних  послуг  та
енергоносіїв;

72 309,7 тис. грн. – видатки на утримання архівних установ, у т.ч.
на капітальні видатки 12 190,3 тис. грн. та на реконструкцію комплексу
споруд ЦДА 50 млн. грн.

Використання  коштів  головним  розпорядником  у  2008  році
становило 90,8%. З них, зокрема, найбільш ефективно надане бюджетне
фінансування  використали  Держкомархів  (98,5%),  УНДІАСД  (99,3%),
ДЦЗД (99,6%), ЦДКФФА (99%), ЦДНТА (99%).

Певне  недовикористання  асигнувань  зумовлено  здійсненням
заходів на виконання Закону України “Про першочергові заходи щодо
запобігання  негативним  наслідкам  фінансової  кризи  та  про  внесення
змін до деяких законодавчих актів України”, Указу Президента України
“Про  додаткові  заходи  щодо  подолання  фінансової  кризи  в  Україні”,
постанов Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 “Про
економію  бюджетних  коштів,  передбачених  на  утримання  органів
державної влади та інших державних органів”, від 26 листопада 2008 р.
№ 1036 “Деякі питання організації бюджетного процесу”.

Так,  зокрема,  на  10%  були  скорочені  видатки  на  комунальні
послуги, на 20 % – на послуги зв’язку, не використано 386 тис. грн. на
здійснення   відряджень,  401  тис.  грн.  на  придбання  предметів
постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки за КЕКВ 1130,
та 953 тис. грн. на придбання обладнання та предметів довгострокового
користування  за  КЕКВ  2110.  Не  вдалося  здійснити  запланований
капітальний  ремонт  у  ЦДІАЛ,  що  також  пояснюється  неможливістю
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отримання  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію
споруди-пам’ятки архітектури. 

Дебіторська  заборгованість  на  01.01.2009  року  складала  48 480
грн.  та  була  утворена  у  зв’язку  із  заборгованістю  Фонду  соціального
страхування з оплати лікарняних листків, через здійснення авансового
платежу  за  послуги  зв’язку.  Утворену  дебіторську  заборгованість
передбачалось погасити у січні 2009 року.

Станом  на  01.01.2009  року  зареєстрована  кредиторська
заборгованість: 

за  КПКВ  6111030 “Архівна  справа” у  розмірі  252,7 тис.  грн.,  з
яких за КЕКВ 1138 – 1929 грн., за КЕКВ 2110 – 249,8 тис. грн., за КЕКВ
2133 – 1000 грн.;

за КПКВ 6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних
державних архівних установ” – у розмірі 11 097,9 тис. грн. 

Кредиторська  заборгованість  пояснюється  не  відкриттям
фінансування Державним казначейством України у грудні 2008 року.

Додатковим  і  нагально  необхідним  в  сучасних  економічних
умовах  джерелом  фінансування  архівів  продовжували  залишатися
позабюджетні кошти. 

Центральними  державними  архівами  України  від  надання
платних послуг було отримано 1,349 млн. грн. Найактивніше  у цьому
напрямку  працювали  ЦДАГО  (464,7 тис.  грн.),  ЦДКФФА  (332,2 тис.
грн.), ЦДІАЛ (290,9 тис. грн.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
2002 р. № 659 надходження від надання державними архівами платних
послуг  спрямовувалися  на  покриття  витрат,  пов’язаних  з  виконанням
ними  функціональних  повноважень,  на  утримання  і  ремонт  майна
архівних установ, зокрема на оплату праці – 444,9 тис. грн., на поточні
видатки  – 594,4 тис.  грн.,  на  оплату  комунальних  послуг  – 26,1 тис.
грн., на капітальні видатки – 283,3 тис. грн.

Питання  надання  архівними  установами  платних  послуг
розглядалося на засіданні колегії Держкомархіву, за результатами якого
до  Кабінету  Міністрів  України  було  подано  проект  постанови  Уряду
щодо  розширення  переліку  платних  послуг,  що  можуть  надаватися
архівними установами.

Протягом  2008 року  Держкомархівом було  здійснено  перевірки
фінансово-господарської  діяльності  ЦДАВО,  ЦДАГО,  ЦДАМЛМ.  Усі
контрольні  заходи  були  результативними,  забезпечено  усунення
виявлених фінансових порушень.

Також  протягом  року  було  здійснено  заходи  на  усунення
недоліків, виявлених перевіркою Рахункової палати України. Зокрема,
приведено  у  відповідність  форми  штатних  розписів  та  розстановок
центральних  державних  архівних  установ,  розроблено  порядок
погодження премії їх керівництву, здійснено розроблення економічних
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обґрунтувань до кошторисів установ, затверджено та доведено лімітні
довідки.

З метою посилення фінансового контролю з боку Держкомархіву
та  забезпечення  більш  ефективного  використання  бюджетних  коштів
центральними державними архівними установами

колегія вирішує:
Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (В.А.Стадник): 

− посилити  внутрішній  фінансовий  контроль  за  законним  та
ефективним  використання  бюджетних  коштів  Державним
комітетом  архівів  України  та  центральними  державними
архівними установами;

− забезпечити  своєчасне  подання  Держкомархівом  та
підвідомчими установами бюджетних запитів на 2010 рік;

− з  метою  забезпечення  прозорості  стану  фінансування  та
використання бюджетних коштів кожного третього четверга
місяця  проводити  робочі  наради  начальників  фінансово-
економічних  відділів  центральних  державних  архівних
установ;

− для  оприлюднення  на  сайті  Держкомархіву  подати  до  27
березня  2009  року  відділу  інформаційних  технологій
(Ю. І. Забеньку) звіт про використання бюджетних коштів у
2008 році;

− підготувати  для  розгляду  на  колегії  Держкомархіву  (після
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет
України  на  2009  рік”  у  травні  2009  року)  питання  щодо
стану  дотримання  бюджетного  законодавства  Держком-
архівом  та  центральними  державними  архівними  уста-
новами;

−Директорам центральних державних архівних установ:
− посилити  контроль  за  ефективним  використанням

бюджетних коштів та здійснити заходи щодо освоєння їх у
повному обсязі;

− здійснити  аналіз  причин  утворення  дебіторської  та
кредиторської  заборгованості  та  забезпечити  недопущення
їх  утворення  у  поточному  році;  інформацію  про  причини
утворення заборгованості подати Держкомархіву до 1 квітня
2009 року.

− активізувати  роботи  щодо  наповнення  спеціального  фонду
державного бюджету, здійснювати залучення спонсорських
коштів;

−  взяти  під  особистий  контроль  дотримання  вимог
бюджетного та фінансового законодавства.
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− Заступнику  Голови  Держкомархіву  України  (О.В.  Музичук)
розробити  документи  з  питань  контрольно-ревізійної  роботи
Держкомархіву.

Голова колегії, Голова Державного комітету О.П. Гінзбург
Секретар колегії Т. В. Галицька

Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”
Держкомархіву,  як  головному  розпоряднику  коштів,  за  п’ятьма
бюджетними  програмами  були  передбачені  бюджетні  призначення  на
загальну  суму  106 077,9  млн.  гривень  за  такими  бюджетними
програмами:
6111010 Керівництво та управління у сфері архівної справи
6111020 Прикладні розробки у сфері архівної справи
6111030 Архівна справа
6111040 Пошук  і  впорядкування  поховань  жертв  війни  та

політичних репресій
6111810 Реконструкція  комплексу  споруд  центральних  державних

архівних установ.

На бюджетну програму “Пошук і впорядкування поховань жертв
війни  та  політичних  репресій” було  виділено  6942,9 тис.  грн.,  що  на
1543,5  тис.грн.  більше,  ніж  у  2007  році.  Фінансування  зазначеної
програми  здійснювалося  протягом  І  півріччя,  після  чого  її  було
переведено під контроль Українського інституту національної пам’яті.

2008 року  вперше  серед  кодів  програмної  класифікації  видатків
Державного  бюджету  було  зафіксовано  заходи  з  фінансування
реконструкції  комплексу  споруд  центральних  державних  архівних
установ,  на  що  передбачалося  50 млн.грн.  Протягом  звітного  періоду
надане фінансування було успішно освоєно: побудовано 8 поверхів (з
15-ти) для нового корпусу ЦДІАК, 4 поверхи корпусу для  розміщення
новоствореного  ЦДАЗУ  та  УНДІАСД,  розпочато  будівництво
3-поверхового  корпусу  для  розміщення  сучасних  читальних  залів
центральних архівів та корпусу для розміщення ДЕКС ЦДАУ; здійснено
заходи  щодо  облаштування  архівосховищ  сучасними  системами
кондиціонування,  пожежної  безпеки,  спеціального  обладнання  для
надійного збереження національної спадщини України.

За  останні  два  роки  обсяги  бюджетних  призначень  загального
фонду  державного бюджету  на фінансування  видатків  Держкомархіву
та центральних державних архівних установ зросли з 31,8 млн. грн. у
2007 році до 49,1 млн. грн. у 2008 році, тобто в 1,5 рази.

Найбільше (у 2 рази) зросли бюджетні призначення на здійснення
прикладних  розробок  у  сфері  архівної  справи  та  на  забезпечення
діяльності центральних державних архівних установ. 
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Збільшення  обсягів  зумовлено  в  першу  чергу  збільшенням
видатків  на  оплату  праці:  протягом  року  тричі  підвищувався  розмір
мінімальної  зарплати,  було  введено  ІІІ  етап  Єдиної  тарифної  сітки,
відбулося підвищення зарплати державних службовців.

Із  загальної  суми  коштів  видатки  на  утримання  та  розвиток
Держкомархіву  та  центральних  державних  архівних  установ  було
розподілено таким чином:

25 664  тис.  грн.  становили  видатки  на  оплату  праці  із
нарахуваннями на зарплату;

1 062  тис.  грн.  –  видатки  на  оплату  комунальних  послуг  та
енергоносіїв;

72 309 тис. грн. – видатки на утримання архівних установ, у т.ч.
на капітальні видатки 12 190 тис. грн. та на реконструкцію  комплексу
споруд ЦДА 50 млн. грн.

Використання  коштів  головним  розпорядником  у  2008  році
становило 90,8%. З них, зокрема, найбільш ефективно надане бюджетне
фінансування  використали  Держкомархів  (98,5%),  УНДІАСД  (99,3%),
ДЦЗД (99,6%), ЦДАКФФД (99%), ЦДНТА (99%).

Певне  недовикористання  асигнувань  зумовлено  здійсненням
заходів на виконання Закону України “Про першочергові заходи щодо
запобігання  негативним  наслідкам  фінансової  кризи  та  про  внесення
змін до деяких законодавчих актів України”, Указу Президента України
“Про  додаткові  заходи  щодо  подолання  фінансової  кризи  в  Україні”,
постанов Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 “Про
економію  бюджетних  коштів,  передбачених  на  утримання  органів
державної влади та інших державних органів”, від 26 листопада 2008 р.
№ 1036 “Деякі питання організації бюджетного процесу”.

Так,  зокрема,  на  10%  були  скорочені  видатки  на  комунальні
послуги, на 20 % – на послуги зв’язку, не використано 386 тис. грн. на
здійснення   відряджень,  401  тис.  грн.  на  придбання  предметів
постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки за КЕКВ 1130,
та 953 тис. грн. на придбання обладнання та предметів довгострокового
користування  за  КЕКВ  2110.  Не  вдалося  здійснити  запланований
капітальний ремонт у ЦДІАЛ за КЕКВ 2130 на суму 2 707 тис. грн., що
також  пояснюється  неможливістю  отримання  проектно-кошторисної
документації на реконструкцію споруди-пам’ятки архітектури. 

Дебіторська  заборгованість  на  01.01.2009  року  складала  48 480
грн.  та  була  утворена  у  зв’язку  із  заборгованістю  Фонду  соціального
страхування з оплати лікарняних листків, через здійснення авансового
платежу  за  послуги  зв’язку.  Утворену  дебіторську  заборгованість
передбачалось погасити у січні 2009 року.

На 01.01.2009 року зареєстрована кредиторська заборгованість: 
за  КПКВ  6111030 “Архівна  справа” у  розмірі  252,7 тис.  грн.,  з

яких за КЕКВ 1138 – 1929 грн., за КЕКВ 2110 – 249,8 тис. грн., за КЕКВ
2133 – 1000 грн.;
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за КПКВ 6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних
державних архівних установ” – у розмірі 11 097 тис. грн. 

Кредиторська  заборгованість  пояснюється  не  відкриттям
фінансування Державним казначейством України у грудні 2008 року.

Додатковим  і  нагально  необхідним  в  сучасних  економічних
умовах  джерелом  фінансування  архівів  продовжували  залишатися
позабюджетні кошти. 

Центральними  державними  архівами  України  від  надання
платних послуг було отримано 1,349 млн. грн. Найактивніше  у цьому
напрямку  працювали  ЦДАГО  (464,7 тис.  грн.),  ЦДКФФА  (332,2 тис.
грн.), ЦДІАЛ (290,9 тис. грн.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
2002 р. № 659 надходження від надання державними архівами платних
послуг  спрямовувалися  на  покриття  витрат,  пов’язаних  з  виконанням
ними  функціональних  повноважень,  на  утримання  і  ремонт  майна
архівних установ, зокрема на оплату праці – 444,9 тис. грн., на поточні
видатки  – 594,4 тис.  грн.,  на  оплату  комунальних  послуг  – 26,1 тис.
грн., на капітальні видатки – 283,3 тис. грн.

Питання  надання  архівними  установами  платних  послуг
розглядалося на засіданні колегії Держкомархіву, за результатами якого
до  Кабінету  Міністрів  України  було  подано  проект  постанови  Уряду
щодо  розширення  переліку  платних  послуг,  що  можуть  надаватися
архівними установами.

Протягом  2008 року  Держкомархівом було  здійснено  перевірки
фінансово-господарської  діяльності  ЦДАВО,  ЦДАГО,  ЦДАМЛМ.  Усі
контрольні  заходи  були  результативними,  забезпечено  усунення
виявлених фінансових порушень.

Також  протягом  року  було  здійснено  заходи  на  усунення
недоліків, виявлених перевіркою Рахункової палати України. Зокрема,
приведено  у  відповідність  форми  штатних  розписів  та  розстановок
центральних  державних  архівних  установ,  розроблено  порядок
погодження премії їх керівництву, здійснено розроблення економічних
обґрунтувань до кошторисів установ, затверджено та доведено лімітні
довідки.

З метою посилення фінансового контролю з боку Держкомархіву
та  забезпечення  більш  ефективного  використання  бюджетних  коштів
центральними державними архівними установами колегія вирішує:

Фінансово-економічному  відділу  Держкомархіву  України
(В.А.Стадник): 

− посилити внутрішній фінансовий контроль за законним та
ефективним використання бюджетних коштів Державним
комітетом  архівів  України та центральними  державними
архівними установами;

− забезпечити  своєчасне  подання  Держкомархівом  та
підвідомчими установами бюджетних запитів на 2010 рік;
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− організувати  щомісячні  робочі  наради  начальників
фінансово-економічних  відділів  центральних  державних
архівних установ;

− забезпечити  прозорість стану  розподілу  та  фінансування
Держкомархіву та підвідомчих установ.

− Директорам центральних державних архівних установ:
− посилити  контроль  за  ефективним  використанням

бюджетних коштів та здійснити заходи щодо освоєння їх
у повному обсязі;

− здійснити аналіз утворення дебіторської та кредиторської
заборгованості та забезпечити недопущення їх утворення
у поточному році;

− активізувати  роботи  щодо  наповнення  спеціального
фонду  державного  бюджету,  здійснювати  залучення
спонсорських коштів;

−  взяти під особистий контроль дотримання вимог бюджетного та
фінансового законодавства.

− Заступнику  Голови  Держкомархіву  України  (О.В.  Музичук)
розробити внутрішні документи з питань контрольно-ревізійної роботи
Держкомархіву.

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

документознавства, археографії за 2008 рік
від 31 березня 2009 р. № 53

З метою стимулювання й удосконалення методичної та науково-
інформаційної  діяльності  державних  архівних  установ,  заохочення
творчої активності працівників галузі

Н А К А З У Ю:
1. Оголосити  конкурс  науково-методичних  і  науково-інфор-

маційних  робіт  з  архівознавства,  документознавства,  археографії  за
2008 рік і затвердити його умови (додаються).

2. Встановити першу премію у розмірі 500 грн., другу – 400 грн.,
третю – 300 грн.

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву
України від 31.03.2009 №53

УМОВИ
конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт

з архівознавства, документознавства, археографії
за 2008 рік

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

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

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

4. Право висунення робіт на конкурс надається:
– вченій раді УНДІАСД;
– дирекціям,  колегіям,  науково-методичним  радам  центральних

державних архівних установ, галузевих державних архівів, Державного
архіву  в  Автономній  Республіці  Крим,  держархівів  областей,  міст
Києва та Севастополя;

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

Держкомархіву  до  30  квітня  2009  року  у  двох  примірниках  з  дода-
ванням таких документів:

– рішення  колегіального  чи  науково-дорадчого  органу  з  обґрун-
туванням  висунення  роботи,  до  якого  включено  характеристику  роботи,
відомості про характер і масштаби її практичного впровадьження;

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

6. Подані  матеріали  розглядаються  Нормативно-методичної  ко-
місією  Держкомархіву  до  1 червня  2009 року.  Висновки  Нормативно-
методичної комісії затверджуються наказом Держкомархіву.

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

8. Для  заохочення  авторів  кращих  робіт  встановлюється  три
заохочувальні  премії,  розмір  яких  визначається  керівництвом  Держ-
комархіву  під  час  оголошення  конкурсу,  з  врученням  дипломів  (І–ІІІ
ступеня).  Грошова  премія  між  членами  авторського  колективу  розпо-
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діляється  порівну.  Дипломи  вручаються  кожному  співавтору
колективної роботи.
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ
____________________________________________________________________________________________________________

У ДЕРЖКОМАРХІВІ УКРАЇНИ

21  січня  2009  р.  у  рамках  візиту  в  Україну  Президента  Комісії
державної  служби  Канади  пані  Марії  Баррадос  Державним  комітетом
архівів  України  спільно  з  Центральним  державним  архівом  вищих
органів  влади  та  управління  України  і  Центральним  державним
історичним архівом України, м. Київ організовано виставку оригіналів
архівних  документів  XVII–ХХ  століть,  що  висвітлюють  розвиток
державної служби України.

У  ході  виставки  канадській  делегації  представлено  оригінали
документів Великого князівства Литовського (XIV–XVI ст.), Козацької
доби  (  XVII–XVIII  ст.),  Української  Народної  Республіки  (26 грудня
1918 р.  – 20 листопада  1920 р.)  та  Української  Держави  (29 квітня  –
14 грудня 1918 р.). 

* * *
10  лютого  2009  р.   у  приміщенні  Державної  наукової  архівної

бібліотеки,  м.  Київ  (вул.  Солом'янська,  24,  ІІ  поверх)  відбулася
урочиста церемонія передавання Надзвичайним і Повноважним Послом
Сполучених  Штатів  Америки  в  Україні  п.  Вільямом  Б.  Тейлором
мікрофотокопій документів з Національного архіву США у Вашингтоні
(7  роликів  мікрофільмів  включають  13  томів  листування  між
консульством  США  в  Одесі  та  Державним  Департаментом  США  за
травень  1831 –  серпень  1906 рр.)  до  Центрального  державного  істо-
ричного архіву України, м. Київ.

Ця  подія  стала  актом  доброї  волі  американського  уряду,  що
сприятиме  подальшому  розвитку  та зміцненню  зв'язків  між  Україною
та США у галузі науки і культури.

Дипломатична  кореспонденція  стосується  торгівельних  питань,
зокрема, містить звіти про торгівлю вовною, а також Кримської війни
та бомбардувань Одеси, повстань 1903 та 1905 рр., юридичного статусу
російських євреїв, повстань на Чорноморському флоті у 1905 р.

Така колекція мікрофільмів була подарована Державному архіву
Одеської області в 2004 р. Тепер дипломатична кореспонденція попо-
внить колекцію Центрального державного історичного архіву України,
м.  Київ  і  слугуватиме  унікальним  історичним  джерелом  для  україн-
ських  дослідників  українсько-американських  відносин,  історії  дипло-
матії та низки інших тем.
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У  рамках  урочистої  церемонії  організовано  виставку  оригіналів
унікальних  архівних  документів  з  фондів  Центрального  державного
історичного архіву України, м. Київ, Центрального  державного архіву
вищих органів влади та управління України, Центрального державного
кінофотофоноархіву  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного,  що  висвітлюють
історію українського народу та українсько-американські взаємини.

У  церемонії  взяли  участь  Надзвичайний  і  Повноважний  Посол
Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Б. Тейлор з дружиною,
радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні
К.  Фітцджеральд,  Голова  Державного  комітету  архівів  України
О. П. Гінзбург,  керівництво  та  відповідальні  співробітники  Держком-
архіву,  центральних  державних  архівних  установ  України,  представ-
ники засобів масової інформації.

* * *
11  лютого  2009  р.  у  приміщенні  Дипломатичної  академії  при

Міністерстві закордонних справ України (вул. Велика Житомирська, 2)
проведено Круглий стіл на тему “Повернення культурних цінностей в
Україну”, організований  Комітетом  Верховної  Ради  України  з  питань
культури  і  духовності  спільно  з  Міністерством  закордонних  справ
України та Державним комітетом архівів України.

У  рамках  Круглого  столу  розглянуто  актуальні  питання
правового  та  організаційного  забезпечення  повернення  в  Україну
культурних  цінностей.  Учасникам  Круглого  столу  вперше  пред-
ставлено повернені картини В. Винниченка, фонограми творів відомого
українського  композитора  Б.  Весоловського  та  експозицію  виставок
“Перші  документальні  надходження  до  Центрального  державного
архіву  зарубіжної  україніки”,  “Унікальні  фотодокументи  мемо-
ріального характеру 30-х років ХХ ст.”.

* * *
За  результатами  підсумкового  засідання  Організаційного

комітету  Всеукраїнського  конкурсу  “Приязна  адміністрація”  від
12 лютого  2009  р.  прийнято  рішення  про  переможців  конкурсу.  У
номінації  “Центральні  органи  виконавчої  влади”  третє  місце  зайняв
Державний комітет архівів України.

Щорічний Всеукраїнський конкурс “Приязна адміністрація” запо-
чатковано  в  Україні  у  2008 р.  Метою  конкурсу  є  підвищення  якості
надання послуг центральними та місцевими органами влади, виявлення
кращих  форм  і  методів  організації  роботи  з  населенням,  вивчення,
узагальнення та поширення кращого досвіду з питань якості державних
(адміністративних)  послуг  та  своєчасності  їх  надання,  пропаганда  та
підвищення  престижу  державної  служби  та  державного  службовця,
заохочення,  стимулювання  державних  органів,  які  працюють  на
високому професійному рівні.
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* * *
26 лютого 2009 р. у читальному залі Державної наукової архівної

бібліотеки  (вул.  Солом'янська,  24,  м.  Київ)  проведено  розширене
засідання  колегії  Державного  комітету  архівів  України,  присвячене
підбиттю підсумків роботи державних архівних установ у 2008 р. та їх
завданням на 2009 р.

Протягом  2008 р.  велику  увагу  було  приділено  вдосконаленню
законодавства про Національний архівний фонд (НАФ) та розробленню
інших  законодавчих  актів;  формуванню  НАФ,  зокрема  поповненню
його  документами  культурної  спадщини  України,  що  зберігаються  за
кордоном;  забезпеченню  належних  умов  зберігання  Національного
архівного  фонду;  організації  широкого  використання  архівної
інформації для задоволення наукових, соціальних, культурних та інших
потреб  громадян,  суспільства,  держави;  здійсненню  міжнародного
співробітництва в галузі архівної справи та ін.

Архівними  установами  проведено  значну  роботу  з  виконання
трьох  основних  завдань  діяльності  архівних  установ  –  формування,
зберігання  та  використання  документів  НАФ.  Значну  увагу  було
приділено  питанням  поповнення  страхового  фонду  документів  НАФ,
перевищено  планові  показники  з  реставрації  та  ремонту  документів  з
паперовою  основою,  оправлення  і  підшивки  справ,  картонування  і
перекартонування документів. Національний архівний фонд продовжує
поповнюватися  документами,  що  надійшли  від  української  діаспори,
відомих  діячів  науки  і  культури,  партій,  рухів  та  громадських
об'єднань.

На  виконання  доручення  Секретаріату  Президента  України
завершено  приймання  до  державних  архівів  від  районних  та  міських
відділів  РАЦС  метричних  книг  та  книг  реєстрації  актів  цивільного
стану  по  1933  рік  включно.  Незважаючи  на  складну  ситуацію  з
приміщеннями  в  державних  архівах,  забезпечено  дострокове
надходження на постійне зберігання понад 12 тис. метричних книг та
книг реєстрації актів цивільного стану за 1932–1933 рр.

Основну увагу державних архівів протягом 2008 р. спрямовано на
висвітлення  актуальних  питань  історії  України,  насамперед
Голодомору 1932–1933 рр. Державними архівами виявлено близько 300
тис.  документів,  що  висвітлюють  причини,  перебіг  та  наслідки
Голодомору, серед яких понад 284 тис. виявлено вперше.

Великою  популярністю  користується  веб-портал  Державного
комітету  архівів.  За  рейтингом  світового  лідера  з  пошуку  та  аналізу
інформації  –  компанії  Google  –  портал  Держкомархіву  за  цінністю
поданої  інформації  посідає  п'яте  місце  серед  державних  комітетів
України з відставанням від лідера у кілька відсотків.

Праця архівістів  не лишається  поза увагою Президента  України
та Уряду. У 2008 р. працівникам архівних установ вручено три ордени
княгині Ольги III ступеня, орден “За заслуги” III ступеня, орден Данила
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Галицького,  п'ять  медалей  “За  працю  і  звитягу”;  присвоєно  почесні
звання  “Заслужений  діяч  науки  і  техніки  України”  та  “Заслужений
працівник культури України”, Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України відзначено колектив Державного архіву Чернігівської області
та п'ять працівників архівних установ.

Висока  оцінка  діяльності  архівних  установ  –  це  в  першу  чергу
оцінка  зусиль  архівістів  щодо  піднесення  ролі  архівів  в  Україні  та
забезпечення їх адекватної відповіді на виклики часу.

На  засіданні  були  присутні  заступник  Міністра  культури  та
туризму  України  М.  М.  Яковина,  відповідальні  працівники
Секретаріату  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
Комітету  з  питань  культури  і  духовності  Верховної  Ради  України,
відповідальні  працівники  центральних  органів  виконавчої  влади,
профспілки  працівників  державних  установ,  інститутів  системи  НАН
України, апарат Держкомархіву, керівники державних архівних установ
України.

* * *
27 лютого  2009 р.  відбулося  засідання  спільної  робочої  комісії

щодо  підбиття  підсумків  виконання  Галузевої  угоди  між  Державним
комітетом  архівів  України  та  ЦК  профспілки  працівників  державних
установ  України  на  2006–2008  роки  та  підписання  нової  Галузевої
угоди на 2009–2011 роки.

* * *
19  березня  2009  р.  у  приміщенні  прес-центру  Укрінформу

проведено  прес-конференцію,  присвячену  виконанню  державними
архівними установами Указу Президента України від 23 січня 2009 р.
№  37/2009 “Про  розсекречення,  оприлюднення  та  вивчення  архівних
документів, пов'язаних з українським  визвольним рухом, політичними
репресіями та голодоморами в Україні”.

У  прес-конференції  взяли  участь  Голова  Державного  комітету
архівів  України  О.  П.  Гінзбург,  начальник  управління  інформації  та
міжнародного  співробітництва  Держкомархіву  Ю.  А.  Прилепішева,
директор  Центрального  державного  архіву  вищих  органів  влади  та
управління  України  Н.  В.  Маковська,  директор  Центрального  дер-
жавного  архіву  громадських  об'єднань  України  В.  С.  Лозицький  та
директор  Державного  архіву  Міністерства  внутрішніх  справ  України
Н. В. Платонова, представники засобів масової інформації.
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У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО)

Співробітники сектору виставкової роботи ЦДАВО України взяли
участь у Всеукраїнській науковій конференції “Україна від епохи УНР
до  початку  ХХІ століття”,  яка  відбулася  20–22  січня  2009  р.  у  м.
Житомир.

* * *
3  лютого  2009  р.  провідний  науковий  співробітник  відділу

довідкового  апарату  ЦДАВО  України  К.  І.  Криворучко  виступила  на
літературно-мистецькому вечорі, присвяченому пам’яті поетеси Олени
Теліги. Вечір вів голова Українського ПЕН-клубу, доктор філософії Є.
Сверстюк.

Начальник відділу довідкового 
апарату О. М. Редько

* * *
12–23  лютого  2009  р.  у  читальному  залі  ЦДАВО  України  експо-

нувалася виставка архівних документів, присвячена 125-й річниці від дня
народження  видатного  українського  історика-вченого,  археографа,  гро-
мадського діяча Н. Д. Полонської-Василенко (1884–1973).

Для  експозиції  виставки  використано  архівні  документи  з
особового  фонду  №  3806  “Полонська-Василенко  Наталія  Дмитрівна
(1884–1973)  –  історик,  археолог,  архівіст,  співзасновник  Київського
археологічного  інституту,  професор  Художнього  інституту  та  Київ-
ського університету, співробітник ВУАН АН УРСР, професор УВУ  та
Православної богословської академії (1901–1943 р.)”.

Начальник відділу використання інформації
документів О. Г. Єфремова

* * *
5  березня  2009  р.  на  звернення  Київського  національного

університету  театру,  кіно  і  телебачення  ім.  І.  К.  Карпенка-Карого
директором  ЦДАВО  України  Н.  В.  Маковською  прочитано  лекцію  та
проведено  екскурсію  по  архіву  для  групи  аспірантів  і  здобувачів
наукового ступеня, які працюють над дисертаційними дослідженнями. 

* * *
Здійснено  запис  виступу  провідного  наукового  співробітника

відділу довідкового апарату ЦДАВО України К. І. Криворучко на тему
“Українська  поезія  в  еміграції” для  трансляції  у  метрополітені  21 бе-
резня у Всесвітній день поезії.   

Начальник відділу довідкового 
апарату О. М. Редько
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У Центральному державному архіві громадських 
об'єднань України (ЦДАГО)

10  січня  2009  р.  виповнилося  75  років  від  дня  народження
Л. М. Кравчука – визначного політичного і державного діяча, першого
Президента України. До цієї події у Центральному  державному  архіві
громадських  об’єднань  України  відкрито  документальну  виставку,
покликану проілюструвати віхи життя видатного державного діяча.

Експозицію  виставки  склали  документи  з  фондів  ЦДАГО
України,  доповнені  матеріалами  Центрального  державного  кіно  фото-
фоноархіву  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  та  державних  архівів  Рів-
ненської  і  Чернівецької  областей.  Зокрема,  унікальною  є  виписка  з
метричної  книги  польською  мовою  про  народження  та  хрещення
Л. М. Кравчука.  Не  менш  цікаві  матеріали  раннього  періоду, зокрема,
протокол  засідання  педагогічної  ради  Чернівецького  фінансового
технікуму,  написаний  власноруч  секретарем  ради  Л.  М.  Кравчуком,
копії  диплому  з  відзнакою  про  закінчення  Київського  державного
університету  ім.  Т.  Г.  Шевченка  та  диплому  про  здобуття  наукового
ступеня кандидата економічних наук тощо.

Матеріали  експозиції  відображають  кар’єрний  зріст
Л. М. Кравчука  від  завідувача  відділом  пропаганди  і  агітації
Чернівецького  обкому  партії  до  члена  Політбюро  і  другого  секретаря
ЦК  Компартії  України.  Значну  увагу  приділено  його  діяльності  на
посаді  завідувача  ідеологічним  відділом  ЦК  Компартії  України,
зокрема, у сфері культури, науки, спорту. Документи розповідають, що
він особисто підтримав  пропозицію громадськості,  діячів  літератури і
мистецтва республіки щодо створення Шевченківського заповідника у
м. Каневі Черкаської області у 1989 р.

Л.  М.  Кравчук  виступав  за  доцільність  створення  при  Академії
наук  республіки  науково-дослідного  центру  комплексного  вивчення
проблем  міжнаціональних  відносин,  торкаючись  проблеми  реалізації
національно-культурних  запитів  громадян  угорської  національності  в
УРСР  та  необхідності  висвітлення  у  наукових  виданнях  питань,
пов’язаних  з  історією  кримських  татар  тощо.  Випало  на  долю
Л. М. Кравчука вирішувати і питання щодо реабілітації осіб, необґрун-
товано  репресованих  у  1930–40-х  та  на  початку  1950-х  років  (мате-
ріали, представлені на експозиції, інформують про хід виконання даної
роботи  в  Україні,  знайомлять  з  статистикою  процесу  реабілітації
репресованих тощо).

Особливий  інтерес  викликають  документи,  що  розкривають
ставлення  Л.  М.  Кравчука  до  проблеми  Голодомору  1932–1933 рр.  в
Україні. 

Згодом  вже  Президент  України  Л.  М.  Кравчук  взяв  участь  у
роботі міжнародної наукової конференції та відкритті першої в Україні
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виставки  архівних документів “Голодомор 1932–1933 років в Україні:
причини  і  наслідки”,  що  проходили  у  Києві  9  вересня  1993  р.
Пояснення  до  цієї  виставки  давав  начальник  Головархіву  України
Б. В. Іваненко.

Окремо подаються документи, які знайомлять з Л. М. Кравчуком
як з депутатом, а згодом – Головою Верховної Ради України. 

Така тверда позиція, зайнята Л. М. Кравчуком, простежується й у
виступі  на  семінарі-нараді  в  ЦК  Компартії  України  з  першими
секретарями  обкомів  і  міськкомів  партії  11  квітня  1991  р.  Зокрема,
стосовно проголошення Декларації про державний суверенітет України
він заявляв: “...якщо в декларації і в Конституції Україна є суверенною
державою,  то  вона  не  зможе  бути  в  Союзному  договорі  чимось
іншим. ... Є держава і вона має бути державою, незалежно від того, чи в
Союзі,  чи  де  б  вона  не  була”.  Змальовуючи  ж  тогочасну  політичну
ситуацію в країні, Л. М. Кравчук зазначав: “До тих пір, поки народ не
буде  підтримувати  свою  владу  і  не  буде  їй  довіряти,  вона  не  буде
ніколи дієвою. ... Для того, щоб він повірив і почав підтримувати, влада
має показати, що вона на щось здатна. Зараз ми знаходимось у такому
колі, де влада зверху нічого не може, а народ не підтримує влади, не
виконує те, що пропонує влада”∗ 

Подальші  доленосні  для  Української  держави  події  літа  1991 р.
відбилися  в  законодавчих  актах  Президії  Верховної  Ради  України  за
підписом Голови Верховної Ради Л. М. Кравчука. Зокрема, викликають
певний  інтерес  укази  Президії  Верховної  Ради  України  про  долю
Компартії  України,  у  тому  числі  указ  про  передачу  архівів  Компартії
України  у  підпорядкування  Головного  архівного  управління  при
Кабінеті Міністрів України від 27 серпня 1991 р.

Експозиція  виставки  містить  цікаві  фотодокументи  про
Л. Кравчука, його родину, про зустрічі Леоніда Макаровича  з М. Гор-
бачовим,  Н.  Назарбаєвим,  І.  Каримовим  та  іншими  відомими  дер-
жавними, політичними, культурними діячами.

Архівні  документи  виставки,  присвяченої  75-й  річниці  від  дня
народження  Л.  М.  Кравчука,  що  експонується  у  приміщенні  ЦДАГО
України,  не  лише  знайомлять  з  основними  віхами  біографії  цієї
видатної особистості нашої доби, а й розкривають її з одного боку як
визначного  політичного  і  громадського  діяча,  а  з  іншого –  як
справжнього сина України.

15 січня  Л.  М.  Кравчук  відвідав  Центральний  державний  архів
громадських  об'єднань  України  та  ознайомився  з  документами
виставки,  поцікавився  основними  напрямками  роботи  архіву,  його
досягненнями  та  проблемами,  поспілкувався  із  співробітниками.
Колективом  упорядників  було  підготовлено  та  вручено  Леоніду
Макаровичу  довідник  “Леонід  Макарович  Кравчук:  віхи  діяльності  у

  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 2, спр. 1142, арк. 78, 79, 80.
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документах  ЦДАГО  України”.  До  цього  тематичного  переліку
документів увійшли матеріали з фонду ЦК Компартії України (фонд 1)
за період з 1984–1991 рр.: тексти стенограм з виступів Л. М. Кравчука
на з’їздах, пленумах, зборах партійного активу, нарадах і засіданнях ЦК
Компартії  України  (оп.  2);  записки,  інформації  та  інші  аналітичні
матеріали,  підготовлені  за  редакцією  та  участю  завідувача  відділом
пропаганди  і  агітації,  згодом  –  ідеологічним  відділом,  а  з  1989  р.  –
секретаря ЦК Компартії України Л. М. Кравчука (оп. 25, 32).

Перший  Президент  України  висловив  щиру  вдячність  праців-
никам  архіву  за  проведену  роботу,  теплий  прийом  та  відмітив
надзвичайно  важливу  місію  архівістів  у  справі  збереження  націо-
нальних документальних скарбів.

С. Власенко
* * *

28  січня  2009  р.  у  приміщенні  ЦДАГО  України  відкрито
документальну  виставку,  присвячену  80-й  річниці  утворення
Організації українських націоналістів.

На виставці представлено матеріали з фондів ЦДАГО України, які
інформують  про  перебіг  та  підсумки  першого  Конгресу  українських
націоналістів  у  лютому  1929 р.,  розкривають  основні  віхи  діяльності
ОУН  на  початковому  етапі  її  створення,  відображають  взаємини
провідних  діячів  Організації  українських  націоналістів  тощо.  Основу
експозиції склали матеріали  Проводу ОУН, зокрема, обіжники голови
Проводу Є.  Коновальця  до референтів  і членів  ПУН з організаційних
питань; звіти заступника голови ПУН М. Сціборського про діяльність
Проводу; звернення  до  українського  народу  із закликами  боротьби  за
створення  Української  держави  тощо.  До  експозиції  вперше  залучено
невідомі науковому загалу документи – порядок денний та стенограми
засідання  Проводу  ОУН  від  9–12  жовтня  1929  р.  та  26–28  грудня
1930 р., написані секретарем ПУН В. Мартинцем.

Особливий  інтерес  викликають  листи  голови  Проводу  ОУН
Є. Коновальця до В. Мартинця, М. Сціборського, Д. Андрієвського та
ін.,  а  також  листування  інших  діячів  Проводу  ОУН  з  політичних  та
організаційних питань. Цікавими  також є схема структури екзекутиви
ОУН в Західній Україні, складена М. Сціборським у березні 1930 р., та
система  кодованих  слів  для  листування  членів  Проводу  ОУН  з
Провідником  ОУН  на  західноукраїнських  землях,  що  діяла  в  1929 р.
Суттєвим  доповненням  виставки  є  фотокартки  членів  Проводу  ОУН,
обраних на першому Конгресі українських націоналістів, спільне фото
учасників  першого Конгресу  ОУН,  а також  їх  автографи  на вітальній
листівці Є. Онацькому.

Виставка,  мета  якої  –  привернути  увагу  до  українського
національно-визвольного  руху,  викликала  інтерес  та  схвальні  відгуки
серед відвідувачів архіву.
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На основі документів ЦДАГО України підготовлено і опубліковано
в газеті “Сільські вісті” за 3 лютого 2009 р. статтю А. В. Кентія “...Коли
обставини  вимагають  чину”.  До  80-річчя  утворення  Організації
українських націоналістів”.

У Центральному державному історичному України,
м. Київ (ЦДІАК)

26  січня  2009  р.  у  читальному  залі  Центрального  державного
історичного  архіву  України,  м.  Київ  відкрито  виставку  документів  до
170-річчя від дня народження П. П. Чубинського, видатного етнографа,
поета,  громадського  діяча,  автора  гімну  “Ще  не  вмерла  України  ні
слава,  ні  воля…”.  На  виставці  представлено  документи,  що
висвітлюють  життєвий  та  творчий  шлях,  активну  життєву  позицію
митця.

27  січня  2009  р.  у  Національному  музеї  літератури  України
відбулося урочисте відкриття більш масштабної виставки, присвяченої
170-річчю  від  дня  народження  П.  П.  Чубинського.  Експозицію
підготовлено  за  часті  державних  архівів  України.  На  виставці  було
представлено  документи  з  фондів  Центрального  державного
історичного архіву України, м. Київ, Центрального державного архіву-
музею  літератури  і  мистецтва  України,  Центрального  державного
кінофотофоноархіву  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного,  Центрального
державного архіву вищих органів влади і управління України та інших
сховищ культурних цінностей.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА)

У лютому 2009 р. виставковим центром ЦДАВО України спільно з
ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  підготовлено  та  проведено
виставку, присвячену 95-річчю від дня народження Г. С. Пшеничного. 

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА)

17  березня  2009  р,  у  приміщенні  Музею  історії  Харківського
державного  технічного  університету  будівництва  та  архітектури
відбувся  День  архівної  інформації  “Центральний  державний
науково-технічний архів України: до 40-річчя створення і діяльності,
1969–2009 pp.”.

У  рамках  Дня  архівної  інформації  та  з  нагоди  70-річчя
проголошення  Карпатської  України  відкрито  виставку  документів
ЦДНТА  України  “Рекреаційні  об'єкти  Західної  України  у  фондах
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ЦДНТА  України”,  експозиція  якої  містить науково-технічну
документацію  з  фондів  Київського  зонального  науково-дослідного
інституту  типового  та  експериментального  проектування  жит-
лових та  громадських будівель” (фонд Р-105) та Київського науково-
дослідного інституту містобудування (фонд Р-100). 

У Центральному державному архіві-музеї літератури
і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

Центральним  державним архівом-музеєм  літератури і мистецтва
України  протягом  І  кварталу  2009  р.  організовано  кілька  виставок
архівних  документів,  23  січня  2009  р.  з  нагоди  110-річчя  від  дня
народження українського літературознавця, мовознавця, орієнталіста та
перекладача  В.  М.  Державина  (1899–1964)  відкрито  документальну
виставку,  де  представлено  листи  В.  Державина  до  О.  Гай-Головка,
творчі матеріали та друковані видання митця. 

27  січня  2009  р.  з  нагоди  130-річчя  від  дня  народження
українського  композитора,  музикознавця,  фольклориста  та  педагога
С. П. Людкевича  (1879–1979)  відкрито  виставку,  що  висвітлює
життєвий та творчий шлях ювіляра. 23 лютого – виставку, присвячену
120-річчю  від  дня  народження  поета-партизана  М.  І.  Шпака  (1909–
1942).

5  березня  2009  р.  у  Центральному  державному  архіві-музеї
літератури  і  мистецтва  України  відкрито  виставку,  присвячену  100-
річчю  від  дня  народження  українського  актора  театру  і  кіно
Є. П. Пономаренка (1909–1994), на якій представлено копії документів
про  його  акторську  діяльність  в  театрі  ім.  І.  Франка  (тексти  ролей,
світлини сцен з вистав, життя і громадської діяльності).

* * *
27 лютого 2009 р. у приміщенні Національного музею літератури

України  (вул.  Б.  Хмельницького,  11)  проведено  літературно-
мистецький вечір, присвячений 150-річчю від дня народження класика
єврейської літератури Шолом-Алейхема.

Літературно-мистецький  вечір  розпочався  з  відкриття  виставки
оригіналів  та  копій  архівних  документів  з  фондів  Центрального
державного  архіву-музею  літератури  і  мистецтва  України,  Цент-
рального  державного  історичного  архіву  України,  м.  Київ,  Цент-
рального  державного  архіву  вищих  органів  влади  та  управління
України,  Державного  архіву  Київської  області,  Державної  наукової
архівної бібліотеки України, а також з фондової колекції Національного
музею  літератури  України  та  приватної  документальної  збірки  І.
Левітаса.

Експозиція  розкриває  життєвий  і  творчий  шлях  митця,
показує  витоки  художності  його  прози,  засвідчує  його  постійний
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зв'язок  з  батьківською  землею.  Першодруки,  автографи,
епістолярія,  прижиттєві  видання,  меморіальні  речі,  оригінали
документів,  театральні  афіші  спектаклів  за  творами  класика,
численні  фотоматеріали,  українські  видання  Шолом-Алейхема,
фотографії,  матеріали,  що  ілюструють  вшанування  громадськістю
пам'яті  видатного  майстра  слова, і ще  багато  інших свідчень  його
насиченого  подіями  і  невтомною  працею  життя  мали  змогу
оглянути відвідувачі виставки.

Девізом  ювілейної  виставки  “Шолом-Алейхем  і  Україна”
стали  слова  самого  Шолом-Алейхема:  “Між  народом  і  пись-
менником  існує  міцна,  вічна  спілка;  тому  кожен  такий  пись-
менник є для свого народу і слугою, і  жерцем, і пророком, побор-
ником  правди  і  справедливості,  тому  кожен  народ  любив  такого
слугу  божого,  жерця,  пророка,  борця,  який  втішає  народ  у  його
горі, радіє його радощами і висловлює його ідеї, мислі, думи, надії
і сподівання”.

У  програмі  вечора  взяли  також  участь  єврейські  творчі
колективи.  У  виконанні  В.  Довжика  прозвучали  уривки  з  творів
письменника.

Літературно-мистецький вечір відвідали високопосадовці, відомі
діячі  української  літератури,  представники  державних  архівних
установ, ЗМІ та громадськості.

* * *
31  березня  2009 р.  у  рамках  Плану  заходів  з  відзначення  200-

річчя  від  дня  народження  М.  В.  Гоголя  у  приміщенні  Центрального
державного  архіву-музею  літератури  і  мистецтва  України  відкрито
спільну  українсько-російську  документально-книжкову  виставку  з
нагоди  200-річчя  від  дня  народження  великого  російського
письменника  та  геніального  українця  у  царині  слова  “Гоголіана  в
архівних зібраннях. До 200-річчя від дня народження М. Гоголя (1809–
2009)”. 

З  Україною  М.  Гоголя  пов’язувало  не  тільки  походження,
козацькі  могили,  думи  й  пісні  лірників,  кобзарів,  народні  міфи  та
повір’я,  але  й  щось  вище,  духовно  близьке,  що  зробило  його,  сина
дрібнопомісних поміщиків з Полтавщини, великим митцем слова.

Він  був  в  усьому  першим:  у  правдивому  зображенні  людських
пороків, людських пристрастей і бажань, у намаганні очистити душі від
соціального бруду. Фактично від М. Гоголя пішла вітчизняна поетична
проза  та  драматургія.  Він  першим  звернув  увагу  на  поезію  життя
українського  народу,  нікчемність  існування  задля  існування,  велич
людського  духу,  патріотизм,  мужність,  бойове  побратимство,  гострі
соціальні  конфлікти,  суперечності  великого  міста,  долю  “маленької
людини”, марні поривання до кращого.
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В  експозиції  виставки  представлено  документи  Інституту
рукопису  Національної  бібліотеки  України  ім.  В.  Вернадського,
центральних  та  обласних  державних  архівів  України,  а  також
документи,  надані  Російським  державним  архівом  літератури  і
мистецтва.

Зокрема, експонувалися матеріали про навчання юного Гоголя в
Ніжинській гімназії Вищих наук ім. князя І. Безбородька, листування з
рідними та друзями, сторінки повісті “Тарас Бульба”, роману “Мертві
душі”,  п'єс  “Гравці”,  “Театральний  роз’їзд”,  вшанування  пам’яті
М. Гоголя  з  нагоди  100-річчя  від  дня  його  народження  (1909),  ескізи
декорацій та костюмів до опери М. Лисенка “Тарас Бульба” художників
А.  Петрицького,  О.  Хвостенка-Хвостова,  ескізи  костюмів  до  вистави
“Ревізор” художника М. Добужинського, ілюстрації до романів “Мертві
душі”, повістей  “Тарас  Бульба”,  “Ніч  перед  Різдвом”,  “Майська  ніч”,
“Вій”, “Невський проспект”, драматичних творів, світлини оперних та
драматичних вистав за творами М. Гоголя тощо.

У відкритті виставки взяли участь заступник Міністра культури і
туризму  України  М.  М.  Яковина,  тимчасовий  повірений  у  справах
Посольства,  радник-посланець  Посольства  Росії  в  Україні
В. В. Лоскутов,  Надзвичайний  посланець,  уповноважений  міністра
Посольства  Республіки  Вірменія  в  Україні  Дж.  Мовсесян,  Голова
Державного  комітету  архівів  України  О. П. Гінзбург,  відповідальні
працівники  Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України,  міністерств  та
відомств  України,  Держкомархіву,  Російського  державного  архіву
літератури  і  мистецтва,  державних  архівних  установ  України,
представники  творчих  спілок,  музейних  установ  та  інших  закладів
культури.  Подія  була  широко  висвітлена  у  вітчизняних  та  російських
засобах масової інформації.

1  квітня  2009  р.  відбулося  урочисте  відкриття  виставки,
присвяченої 200-річчю від дня народження М. В. Гоголя, у приміщенні
Полтавської  обласної  державної  адміністрації.  Експозицію  виставки
було підготовлено Держархівом Полтавської області.

У Центральному державному архіві зарубіжної
україніки (ЦДАЗУ)

28 січня 2009 р. у приміщенні Музею мистецтв імені Богдана та
Варвари Ханенків (м. Київ) проведено українсько-італійський Круглий
стіл “Повернення та збереження культурних цінностей: досвід України
й  Італії”.  Ініціатором  заходу  був  Італійський  інститут  культури  в
Україні  (м.  Київ)  на  чолі  з  директором,  професором  Нікола  Франко
Баллоні.

У  роботі  Круглого  столу  взяли  участь  Посол  Італії  в  Україні
П'єтро  Джованні  Доннічі,  Командувач  Головної  служби  карабінерів  з
охорони культурної спадщини  при Міністерстві  культурної спадщини
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та діяльності Італії Джованні Ністрі, Голова Національної ради з питань
культури  і  духовності  при  Президентові  України  М.  Г.  Жулинський,
заступник  Міністра  культури  і  туризму  України  Т.  Г.  Кохан,  Голова
державної  служби  контролю  за  переміщенням  культурних  цінностей
через державний кордон України Ю. К. Савчук, директори українських
музеїв, галерей мистецтв, історико-культурних заповідників, ЗМІ та ін.

Центральний державний архів зарубіжної україніки на Круглому
столі представляли директор архіву Ю. Я. Кулініч та начальник відділу
використання інформації документів Н. І. Лихолоб.

У  ході  роботи  Круглого  столу  висвітлено  основні  напрямки
державної політики щодо повернення культурних цінностей як в Італії,
так  і  в  Україні,  представлено  результати  спільних  українсько-
італійських  проектів  у  цьому  напрямку,  зокрема,  транснаціональної
номінації  генуезьких  фортифікаційних  споруд  у  Середземномор'ї  та
Причорномор'ї  щодо  Списку  всесвітньої  спадщини  ЮНЕСКО,
реставрації мозаїк Національного історико-археологічного заповідника
“Ольвія” та ін.

Директор  ЦДАЗУ  Ю. Я. Кулініч  поінформував  учасників
Круглого столу про створення нового архіву в Україні та його завдання
щодо  повернення  в  Україну  документальної  спадщини  українського
народу,  створення  єдиного  банку  даних  про  перебування  архівної
україніки в державних, інституційних та приватних архівах іноземних
держав. 

Учасників  Круглого  столу  ознайомлено  з  досвідом  Італії  у
поверненні культурного надбання, зокрема, з масштабним італійським
проектом “Nostoi. Віднайдені шедеври”. Досвідом роботи у поверненні
культурних  цінностей  нелегального  походження  іноземним  країнам
поділився  також  Командувач  Головної  служби  карабінерів  з  охорони
культурної  спадщини  при  Міністерстві  культурної  спадщини  та
діяльності  Італії.  Служба  бере  активну  участь  у  поверненні  іншим
країнам  культурних  цінностей  нелегального  походження,  що  були
вивезені до Італії.

По закінченні круглого столу відкрито виставку графічних робіт
видатного  італійського  художника  XVIII  ст.  Ф. Гварді  “Сім  віднай-
дених  шедеврів  Франческо  Гварді”,  що  були  нещодавно  знайдені  у
фондах  Львівської  галереї  мистецтв,  а  також  експозиції  трьох
археологічних  знахідок  II–XIV  ст.,  що  були  нелегально  вивезені  з
України та після  їх повернення зберігаються  у фондах  Національного
музею історії України. Поверненню цих  художніх витворів мистецтва
суспільство  має  завдячувати  саме  італійському  проекту  “Nostoi.
Віднайдені  шедеври”  та  Головній  службі  карабінерів  з  охорони
культурної  спадщини  при  Міністерстві  культурної  спадщини  та
діяльності Італії.
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У Держархіві в Автономній Республіці Крим

25  лютого  2009  р.  в  Центральному  музеї  Тавриди  відкрилася
виставка  “Катерина  II  й  Крим”,  присвячена  280-річчю  від  дня
народження  російської  імператриці  та  225-й  річниці  заснування  м.
Сімферополя.  Виставка  підготовлена  у  рамках  проекту  Асоціації
музеїв  і  заповідників  автономії  “Скарби  музеїв  Криму”  та
відображає  період  правління  Катерини  II, пов'язаний  з  подіями  кінця
XVIII ст., що суттєво змінили політичну, економічну й етнічну історію
півострова.  До  експозиції  увійшли  90  предметів  із  фондів
Бахчисарайського  історико-культурного заповідника  та  Центрального
музею  Тавриди: справжні  речі, якими  користувалась  імператриця під
час подорожі південними землями в 1787 p., раритетна зброя XVIII ст.,
пам'ятні  медалі   на  честь  російсько-турецьких  воєн,  живописні  й
графічні полотна із зображенням кримських поселень.

Державним  архівом  в  Автономній  Республіці  Крим  для
експозиції  виставки  надано  26  копій  документів.  Серед  них  –
грамота  Катерини  II  з  приводу  перемоги  російської  армії  під
керівництвом  В.  М.  Долгорукова  в  Криму,  реляції  й  записки
Т. О. Потьомкіна  щодо  приєднання  Криму  до  Росії,  листи
флотоводця Ф. Ф. Ушакова Г. О. Потьомкіну з подякою за пожалування
чину  контр-адмірала,  полководця  О. В. Суворова  таврійському
віце-губернатору  К.  І.  Габлицю  про  переведення  піхотного  полку  із
Карасубазару  в  Євпаторію,  штат  Таврійської  області,  затверджений
Катериною  II ,  розклад  станцій  для  подорожування  імператриці  в
Крим та ін.

Начальник відділу інформації та використання документів
Держархіву в АРК С. О. Андросов

12 березня у держархіві проведено розширене засідання колегії
за  участю  керівників  архівних  установ  Криму.  На  порядок  денний
винесено питання про підсумки роботи архівних установ за 2008 р. та
їх завдання на 2009 р.

У  виступах  проаналізовано  виконання  планових  завдань,  а
також  реалізацію  Закону  України  “Про  Національний  архівний
фонд  та  архівні  установи”, розпорядження  Президента  України  від
13  квітня  2005 р.  №  957 “Про  невідкладні  заходи  щодо  збереження
національних  архівних  цінностей  України”  та  Програми  діяльності
Кабінету  Міністрів  України  “Український  прорив:  для  людей,  а  не
для  політиків”.  Особливу  увагу  приділено  стану  охоронної  та
протипожежної  безпеки  архівних  установ,  фінансуванню  архівних
установ та  виконанню  платних  послуг. 

На  колегії також обговорено  питання щодо виконання постанов
Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим  від  23  вересня  2008  р.
№ 510  “Про  організацію  діловодства  та  забезпечення  документів  в
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органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування” та від
2 грудня 2008 р. № 650 “Про функціонування і створення трудових
архівів в Автономній Республіці Крим”.

Ділове, відверте обговорення питань націлило учасників колегії
на  забезпечення виконання плану 2009 р. в повному обсязі, уникнення
порушень виконавської дисципліни.

Начальник організаційно-аналітичного
відділу ЦДНТА України Т.О. Шарова

У Держархіві Волинської області
25  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Волинської  області

побувала  знімальна  група  Волинського  телебачення,  якій
співробітниками  архіву  надано  допомогу  у  підготовці  телепередачі
“Люди і долі”, присвяченої краєзнавцю, досліднику архіву Вальдемару
П'ясецькому. 

* * *
Протягом   січня–березня  2009 р. на Волинському  радіо звучали

цикли  передач   “Українські  державники”  та  “Життя,  історія,  час”,
присвячені відомим діячам УНР та учасникам національно-визвольних
змагань.  Під  час  запису  використано  архівні  документи  та  друковані
видання  різних  періодів  з  фондів  Державного  архіву  Волинської
області.

* * *
2  лютого  2009  р.  у   Державному  архіві  Волинської  області

розгорнуто  виставку  з  історії  визволення  м.  Луцька  від  німецьких
загарбників  на  тему  “Вони  визволяли  наше  місто”.  В  експозиції
виставки  використано  спогади  учасників  Великої  Вітчизняної  війни,
фотографії, документи періоду воєнного лихоліття.

* * *
17  лютого  2009  р.  проведено  розширену  колегію  за  участю

начальників  архівних  відділів  райдержадміністрації  та  міських  рад
Волинської області, присвячену підсумкам роботи архівних установ за
2008 рік. Директор  архіву в своїй доповіді  детально охарактеризував
роботу  архівних  відділів  та  трудових  архівів  області  з  питань
забезпечення  пожежно-охоронною  сигналізацією,  фізичний  стан
документів,  картонування  та  перевірку  наявності  справ,  актуальність
каталогізації  та  правильність  складання  описів.  Було  особливо
наголошено  на  важливості  переведення  архівних  документів  на
електронні  носії та їх впорядкування.

Заслухано  питання  про  стан  роботи  із  зверненням  громадян
установ  та  організацій  у  держархіві  області,  архівних  відділах
райдержадміністрації  та  міських  рад.  Статистика  свідчить,  що  за
минулий рік у держархіві області виконано 4627  запитів, в читальному
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залі працювало  більше чотирьох тисяч  користувачів, із архівосховищ
видано понад 116 тисяч документів. У трудових архівах області, яких в
області налічується 19, виконано понад 6,5 тисяч запитів. На сьогодні
відсутній трудовий архів лише у м. Нововолинськ.

Учасників  колегії  проінформовано  про  організацію  роботи  з
кадровим  резервом,  передано  анкети  для  збору  спогадів  учасників
бойових  дій  на  території  інших  держав  з  метою  створення  окремого
фонду  “Афганістан.  Волинський  рахунок”.  Після  засідання  колегії  у
читальному залі архіву проведено презентацію виставок до 1020-річчя
Хрещення  Київської  Русі  та  70-річчя  подій,  пов'язаних  з  прого-
лошенням Карпатської  України.

* * *
21  лютого  2009  р.  директор  архіву  побував  у  с.  Дольськ

Любешівського  району  Волинської  області.  Він  виступив  з  вітальним
словом  з  нагоди  125-річчя  школи  та  подарував  шкільній  бібліотеці
книги.

* * *
3  березня  2009  р.  у  читальному  залі  архіву  відкрито  виставку

“Шевченко  і  Волинь”.  За  матеріалами  виставки  підготовлено
радіоінформації на республіканське та Волинське радіо.

У Держархіві Дніпропетровської області

2 березня 2009 р. у Державному архіві Дніпропетровської області
відкрито виставку документів, присвячену 90-річчю подій Української
народно-демократичної  революції  1917–1921  років.  На  виставці
експонувалися  документи,  що  передають  все  розмаїття  історичних
подій першого року революції: оголошення, телеграми, заяви, відозви,
звернення,  накази,  протоколи  засідань  органів  влади,  громадських
організацій. 

Підтвердженням  оперативного  реагування  Катеринославських
губернських  і  повітових  органів  влади  на  революційні  події  в
Петрограді  служать  представлена  в  І  розділі  виставки  телеграма
Катеринославського  губернатора  Чернявського  від  4  березня  1917  р.
про  підтримку  нової  влади  – російського  Тимчасового  уряду та заява
колишнього голови Катеринославської земської управи К. Гесберга про
прийняття  обов’язків  губернського  комісара  Тимчасового  уряду  і
підготовку  до  виборів  у  російські  Установчі  збори.  Піднесення
політичної  активності  всіх  верств  населення  знайшло  своє  втілення  в
оголошеннях  “Бюлетня  Кам’янського  тимчасового  виконавчого
комітету  громадських  і  робітничих  організацій”  №№  2,  6,  8,  що
опубліковані в березні 1917 р.
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Другий  розділ  виставки  присвячений  документам,  що
висвітлюють історичні події на Катеринославщині в період оголошення
Центральною  радою  І  та  ІІ  Універсалів.  У  листі  Анастасівського
волосного  виконавчого  комітету  від  26  червня  1917  р.  йдеться  про
надіслання І Універсалу з приписом прочитати на сільському сході й на
зборах,  роз’яснити,  що  таке  Україна  й  український  народ,  автономія
України  й  земельне  питання.  Про  підтримку  ідеї  автономії  України
свідчить протокол Катеринославського повітового з’їзду Всеросійської
селянської  спілки  від  12  серпня  1917  р.,  де  повідомляється  про
обговорення  українською  делегацією  з  головою  Ради  міністрів
Тимчасового уряду О. Керенським необхідності приєднання Катерино-
славської  губернії  до  території  України.  Важливість  мовного  питання
під  час  процесу  державотворення  передають  звернення  й  рішення
Катошинського  вільного  сільського  сходу,  лист  Катеринославського
повітового комітету Ради селянських  депутатів від 14 вересня 1917 р.
до Катеринославської повітової земської управи про навчання в школах
і Томаківській гімназії українською мовою.

Третій  розділ  виставки  “ІІІ  Універсал  Центральної  ради  й
активізація політичної боротьби” охоплює період з листопада по кінець
грудня  1917 р.  Передвиборча  діяльність  соціалістичних,  українських,
російських,  єврейських  та  партій  Катеринославщини  знайшла  відо-
браження у Циркулярному листі Катеринославської окружної комісії у
справах  про  вибори  в  Установчі  збори,  в  телефонограмі  голови
Катеринославської  повітової  комісії  по  виборах  в  Установчі  збори
України від 2 грудня 1917 р. Про підтримку ІІІ Універсалу й ухвалення
переходу  влади  в  Україні  до  Центральної  ради  свідчить  лист
Анастасівської  волосної  управи  від  10 грудня  1917 р.  про  постанову
волосних  зборів  всіма  засобами  впроваджувати  в  життя  заходи  цієї
влади. 

Загострення політичної боротьби наприкінці 1917 р. ілюструють
такі  документи:  оповіщення  Генерального  секретаріату  УНР  про
віднесення  тих, хто зневажає  владу Центральної  ради й Генерального
секретаріату  УНР  до  ворогів  українського  народу;  накази  воєнно-
революційного  штабу  при  Раді  робітничих  і  солдатських  депутатів
міста  Катеринослава  про  мобілізацію  солдатських  і  робітничих
збройних  сил;  звернення  Генерального  секретаря  внутрішніх  справ
В. Винниченка  до  губернських  і  повітових  комісарів  із  закликом
захистити  українську  демократію  від  банд  червоногвардійців  шляхом
організації в кожній волості й повіті загонів вільних козаків.

Основні етапи революційних подій 1917 р. наочно представлено
статтями  з  тогочасних  друкованих  засобів  масової  інформації,
світлокопіями  фотознімків  представників  українських  соціалістичних
партій Катеринославщини. 

Провідний спеціаліст відділу інформації
та використання документів О. В. Шумейко
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* * *
3  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії

Державного архіву Дніпропетровської області, присвячене підведенню
підсумків  роботи архівних установ області  за 2008 р. та їх  завдань на
2009 р.  у  роботі  колегії  взяли  участь  заступник  керівника  апарату
Дніпропетровської облдержадміністрації Г. В. Константинов та началь-
ник  загального  відділу  облдержадміністрації  Н.  О.  Таран.  У  ході
засідання обговорено критичні питання умов роботи співробітників та
збереженості  документів  архівних  відділів  Криворізької  та  Петриків-
ської  райдержадміністрацій,  недоліки  формування  справ  в  управліннях
облдержадміністрації, роботу експертних комісій архівних відділів та ін.

У Держархіві Житомирської області

25  березня  2009  р.  у  Державному  архіві  Житомирської  області
відкрито виставку документів “Газеті “Житомирщина” - 90 років”.

Експозиція виставки складається із чотирьох тематичних розділів,
які  висвітлюють  різноманітні  аспекти  діяльності  газети,  здобутки
та  випробування,  які  випали  на її  долю,  зміни  назви  видання.  Значний
інтерес  викликала  підбірка  перших  випусків  газети,  починаючи  з  17
березня 1919 р. (”Известия”), та примірники видання 90-х років.

Центральне  місце  в  експозиції  займає  розділ,  документи  якого
знайомлять  з  Указом  Президії  Верховної  Ради  Української  РСР  “Про
нагородження  Почесною  Грамотою  Президії  Верховної  Ради
Української РСР обласної газети “Радянська Житомирщина” за 1963 рік
та  Указ  Президії  Верховної  Ради  СРСР  “Про  нагородження  обласної
газети “Радянська Житомирщина”  Орденом “Знак Пошани” за 1969 рік.
Документи відображають цікаву поліграфічну діяльність газети у 1959–
1964 роках та її керівну роль як організатора роботи районних газет.

Експонувалися  особові  справи  редакторів  газети  “Радянська
Житомирщина”,  архівно-слідча  справа  репресованого  в  1937  р.
літературного  редактора  обласної  газети  “Червоне  Полісся”
Ф. К. Уманського,  фотографії  колективу  редакції  різни  періодів,
документи  про  відзначення  ювілейних  та  святкових  дат,  відомості  про
міжнародну діяльність видання, тощо.

У  відкритті  виставки  документів  взяли  участь  заступник  голови
облдержадміністрації  С.  М.  Синицький,  головний  редактор  газети
“Житомирщина”  Д.  О.  Панчук,  керівництво  держархіву,  представники
ЗМІ, учнівська та студентська молодь.

* * *
У фонді Волинських дворянських депутатських зборів (Ф.146 оп.

1 спр.1552 арк. 4, 5, 5 зв, 10, 10 зв, 11), який зберігається у Державному
архіві Житомирської обалсті, виявлено історично важливий документ,
датований  1560  р.  –  оригінал  Привілею-підтвердження  польського
короля  і  Великого  Князя  Литовського  Сигізмунда  (Жигимонта)
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Августа  на  володіння  землею  Вигівщиною  (сучасне  с.  Вигів
Коростенського  району) слугам  панцерним  Хвалку,  Опанасу,  Івану
Гнату  Давидовичам  та  їхнім  дядькам  Богданові,  Хомі  та  Василеві
Хведьковичам на володіння цією дідівщиною їхньою.

Оскільки вказаний документ зберігається в оригіналі, не вдалося
встановити  факт  його  оприлюднення  раніше.  Привілей  має  унікальне
значення  для  дослідження  історії  роду  Виговських,  а  також
характеристики  становлення  елементів  та  категорій  української  мови,
так  як  тексти  того  часу  нерідко  вбирали  численні  народнорозмовні
риси.

Інформацію  про  це  оприлюднено  на  офіційному  веб-порталі
Держкомархіву у рубриці “Обговорюємо актуальні проблеми”.

У Держархіві Закарпатської області
29  січня  2009  р.  у  читальному  залі  архіву  проведено  чергове

розширене  засідання  колегії  Держархіву  Закарпатської  області,  на
якому розглянуто питання “Про підсумки роботи державних архівних
установ  області  у  2008 році  та  пріоритетні  завдання  на  2009 рік.”  У
роботі колегії взяли  участь члени колегії  архіву, начальники  архівних
відділів  райдержадміністрацій  та  міських  рад,  начальники  відділів  та
головні  спеціалісти  держархіву  області.  Вперше  в  історії  архіву  в
роботі  колегії  взяв  участь  заступник  голови  Закарпатської  обласної
ради Бринзович Василь Іванович. 

З аналітичною доповіддю виступив директор держархіву області.
Було  охарактеризовано  роботу  архівних  установ  області  протягом
2008 р. та пріоритетні напрями  роботи на 2009 р., зокрема,  зміцнення
матеріально-технічної  бази  архівних  установ  області,  розширення
мережі  трудових  архівів,  задоволення  запитів  громадян,  подальший
розвиток  міжнародного  співробітництва,  формування  особистих
фондів,  перевірку  наявності  та  фізичного  стану  документів  НАФ,  їх
картонування. 

Діяльність  колективу  держархіву  області,  16  архівних  відділів
райдержадміністрацій  та  міських  рад  у  2008  р.  була  спрямована  на
виконання  Закону  України  “Про  Національний  архівний  фонд  та
архівні  установи”,  Державної  програми  розвитку  архівної  справи  на
2006–2010  роки,  відповідної  обласної,  районних  та  міських  програм,
розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп “Про
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей
України”,  доручень  Кабінету  Міністрів  України,  наказів  Державного
комітету архівів України, рішення колегії Держкомархівів України від
17  червня  2008  р.  “Про  стан  архівної  справи  в  Державному  архіві
Закарпатської області” та відповідного наказу Держкомархіву, а також
розпоряджень і доручень облдержадміністрації, рішень обласної ради.
Хід  виконання  зазначених  документів  систематично  аналізувався  на
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12 засіданнях  колегії  архіву  області  та  виробничих  нарадах  протягом
2008 р.

З  метою  ефективного  виконання  завдань  у  2008 р. держархівом
області  підготовлено,  винесено  на  розгляд  і  прийнято  чотири
розпорядження  голови  облдержадміністрації.  Зокрема,  рішенням  від
15.10.08  652  “Про  виділення  коштів  із  резервного  фонду  обласного
бюджету” архіву виділено 154, 0 тис. грн. на проведення невідкладних
аварійно-відбудовних  робіт  з  ліквідації  наслідків  руйнування  даху  та
стелі  Берегівського  підрозділу  архіву.  Зазначені  роботи  виконано  у
жовтні–грудні  2008  р.  Однак  виділених  коштів  недостатньо:  для
повного  завершення  ремонту  даху,  за  результатами  обстеження
споруди  спеціалістами  Закарпатського  науково-дослідного  інституту
“Проектреконструкція”, необхідно ще близько 400,0 тис. грн. 

У 2008 р. тривала робота щодо зміцнення  матеріально-технічної
бази  державних  архівних  установ  області,  забезпечення  їх
приміщеннями,  придатними  для зберігання  документів  Національного
архівного  фонду.  Зокрема,  проведено  ремонт  приміщень  в
Ужгородському і Берегівському підрозділах архіву загальною площею
820  кв.  м,  оброблено  дерев’яні  конструкції  даху  вогнезахисним
розчином  на  площі  590  кв.  м  (Берегово),  здійснено  ремонт  фасаду
адмінкорпусу  і  встановлено  пандус  в  м.  Ужгороді;  придбано
реставраційне обладнання, шість нових комп’ютерів, розпочато роботу
із  створення  локальної  інформаційної  мережі.  На  зазначені  роботи  та
придбання  обладнання  використано  467,7  тис.  грн.,  виділених  на
реалізацію  Державної  програми  розвитку  архівної  справи  на  2006–
2010 роки і відповідної обласної програми.

Посилилася  допомога  і  підтримка  місцевих  органів  виконавчої
влади  та  місцевого  самоврядування  архівним  відділам  у  зміцненні  їх
матеріально-технічної  бази,  виконання  покладених  на  них  функцій,
поліпшенні  стану  архівної  справи  на  підприємствах,  в  установах  і
організаціях.  На  виконання  районних  та  міських  програм  у  2008  р.
виділено  322,3  тис.  грн.,  що  більше,  ніж  у  2007  р.,  коли  їх  було
профінансовано  на  суму  198,7 тис. грн.  Зазначені  кошти  використано
для  проведення  ремонтних  робіт,  встановлення  охоронної  та
протипожежної  сигналізацій,  придбання  комп’ютерів,  оргтехніки,
вогнегасників,  меблів,  інвентаря,  приладів  для  контролю  за
температурно-вологісним  станом  в  архівосховищах.  Завершено
комп’ютеризацію  усіх  16  архівних  відділів  райдержадміністрацій  і
міських рад. 

В  архівних  відділах  Виноградівської,  Свалявської,  Міжгірської
райдержадміністрацій  встановлено  автономне  опалення.  У  семи
архівних  установах  проведено  ремонт  приміщень  загальною  площею
533  кв.  м,  у  п’яти  –  збільшено  протяжність  металевих  стелажних
полиць  на  477  погонних  метрів;  в  архівних  відділах  Міжгірської,
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Свалявської,  Рахівської  райдержадміністрацій  та Мукачівської  міської
ради встановлено протипожежну і охоронну сигналізації. 

Архівним  відділам  Великоберезнянської,  Виноградівської  і
Мукачівської  райдержадміністрацій  передано  нові  приміщення
загальною площею 602,5 кв. м, Ужгородської міської ради – додаткову
робочу  кімнату  площею  14  кв.  м.  Архівний  відділ  Виноградівської
райдержадміністрації  розпочав  працювати  у  новому,  добре  облад-
наному приміщенні загальною площею 282 кв. м. Загалом у 15 архівних
відділах  упродовж  минулого  року  суттєво  зміцнено  матеріально-
технічну базу.

Позитивних  результатів  досягнуто  в  роботі  щодо  виконання
такого  пріоритетного  напряму  діяльності,  як  перевірка  наявності  та
фізичного  стану  документів  Національного  архівного  фонду  і  їх
картонування. У минулому році здійснено перевірку 57,9 тис. одиниць
зберігання  при  плані  51,8  тис.  З  метою  поліпшення  умов  зберігання
документів  архівними  установами  області  закартоновано  79,5  тис.
одиниць  зберігання  (при  плані  36,5  тис.).  Забезпечено  поповнення
архіву  документами  Національного  архівного  фонду:  удвічі  пере-
виконано  планові  показники  з  приймання  на  державне  зберігання
управлінської документації та документів особового походження.

Позитивні зрушення відбулися у справі створення та організації
роботи  трудових  архівів  з  метою  забезпечення  збереження  соціально
значимих  документів,  які  не  належать  до  Національного  архівного
фонду України. 

Найгострішою  залишається  проблема  виділення  коштів  з
місцевого  бюджету  для  створення  та  організації  роботи  трудових
архівів.  Якщо  у  2007 р.  на  потреби  трудових  архівів  було  виділено  з
місцевого бюджету 16,5 тис. грн., то в 2008 р. – 94,8 тис. грн. Зазначені
кошти не задовольняють потреби трудових архівів щодо забезпечення
їх кадрами, приміщеннями, обладнанням.

У вересні 2008 р. держархівом області подано доповідну записку
заступнику  голови  облдержадміністрації  М.  А.  Поповичу  “Про  хід
виконання пункту 4 розпорядження Президента України від 13.04.2005
№957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних
архівних  цінностей  України”  та  розпорядження  голови  облдержад-
міністрації  від 10.04.2007 № 182 “Про створення  трудових архівів”. З
ініціативи  архіву  в  четвертому  кварталі  2008 р.  голова  обласної  ради
М. М.  Кічковський  направив  листа  головам  районних  рад,  міським
головам  міст  обласного  значення,  а  заступник  голови  облдержад-
міністрації М. А. Попович – головам райдержадміністрацій з вимогою
активізувати  роботу  із  створення  у  районах  і  містах  мережі  трудових
архівів,  передбачити  необхідні  кошти  при  підготовці  бюджету  на
2009 р.  для  їх  організації  і  утримання,  а  також  розробити  програми
створення  і  підтримки  мережі  трудових  архівів,  яка  б  задовольнила
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соціальні потреби населення кожного району та міст області, особливо
в нинішніх кризових умовах. .

Нині  активно  діють  12  трудових  архівів,  ще  11  –  у  стадії
організації.  Юридичними  особами  є  три  трудові  архіви:  комунальні
установи  Свалявський  міський  трудовий  архів,  Дубівський  трудовий
архів і Рахівський районний трудовий архів.

З  метою  надання  конкретної  методичної  допомоги  установам,
організаціям  списку  № 1, що формують  Національний  архівний фонд
України, позапланово спільно з обласною радою розроблено Методичні
рекомендації  з  питань  організації  діловодства  та  архівної  справи  у
сільських (селищних) радах та спільно з обласним центром зайнятості
населення  –  Методичні  рекомендації  з  питань  підготовки  та
оформлення  документів  для  зберігання  в  архівних  підрозділах
районних, міських центрів зайнятості Закарпатської області.

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  07.02.2008
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування  конституційного  права  на  звернення  до   органів
державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування”  архівними
установами  області  виконано  12 674  запити  громадян,  що  значно
більше, ніж у 2007 р. Працівниками архівних установ підготовлено 61
публікацію  у  пресі,  42  виставки  документів,  з  них  4  –  за  межами
України  (Словаччина,  Румунія,  Угорщина),  5  радіопередач,  13  теле-
передач.

Держархівом області проведено виявлення, відбір та копіювання
документів  для  створення  меморіального  музею  Героя  України,
президента Карпатської України А. І. Волошина на його батьківщині в
с.  Келечин  Міжгірського  району.  Здійснено  добірку  архівних
документів  для  підготовки  документального  фільму  “Добровольці
синіх гір”, спільно із словацьким телебаченням  (м. Кошице) готується
фільм про жертви політичних репресій.

На  основі  документів  архіву  у  2008 р.  видано  книги: “Відлуння
жахливої  трагедії” – до  75-х  роковин  Голодомору  1932–1933 років  в
Україні,  “Закарпатські  втікачі  в  СРСР  1939–1941.  Збірник  архівних
документів  та  матеріалів”,  “Книга  Скорботи  України.  Закарпатська
область”  (Т.  6),  “Мараморошська  святиня:  нариси  з  історії
Грушевського  монастиря”,  “Історія  верховинського  села  Колочава”
(Т. 2);  видано  англомовний  буклет  про  архів  області.  Завершено
підготовку довідково-інформаційного видання –  Анотованого реєстру
фондів  державного  архіву  області,  що  стосуються  історії  Угорщини.
Тривала  робота  з  підготовки  першого  тому  збірника  документів
“Карпатська України”, який буде видано до 70-річчя подій, пов’язаних
з проголошенням Карпатської України.

Новим  змістом  наповнилося  міжнародне  регіональне
співробітництво  у  галузі  архівної  справи.  Спільно  з  Інститутом
суспільних  наук  Словацької  академії  наук  проведено  міжнародну
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наукову  конференцію  в  академмістечку  Словаччини  Стара  Лесня.  З
архівних установ Румунії передано до архіву області понад 100 аркушів
документів  з  історії  України,  в  тому  числі  Закарпаття.  Один  із
документів  є  листом  Богдана  Хмельницького  з  його  власноручним
автографом.  Беручи  до  уваги  активну  участь  архіву  у  міжнародному
співробітництві, рішенням колегії Державного комітету архівів України
від  17  червня  2008  р.  рекомендовано  узагальнити  досвід  архівістів
Закарпаття із зазначеного питання.

На  колегії  йшлося  також  про  проблемні  питання.  Ряд
запланованих  на  2008  р.  робіт  не  було  виконано,  адже  Програма
розвитку  архівної  справи  у  Закарпатській  області  на  2006–2010 роки
недофінансована  з  державного  бюджету  на  суму  825,3  тис.  грн.  (у
2007 р.  – на  2770,0 тис.  грн.), а  з  місцевого  бюджету  на  її  виконання
кошти  не  виділяються  упродовж  останніх  років.  Цільова  підпрограма
збереження  унікальних  архівних  документів  Берегівського  підрозділу
архіву також не фінансувалася.

Відповідні  міська  (Ужгород)  і  районна  (Воловець)  програми
розвитку  архівної  справи  не  були  реалізовані  через  цілковиту
відсутність фінансування.

Більшість архівних установ області залишаються не оснащеними
охоронною  та  протипожежною  сигналізаціями.  Планові  завдання
2008 р. із встановлення сигналізації не виконані.

Все  гострішим  стає  нестача  вільних  площ  у  сховищах  архівних
установ  області.  Більш  ніж  на  100  процентів  заповнені  стелажі  у
сховищах держархіву області, на 102 – у  архівному відділі Тячівської,
100 – Ужгородської  міськради  і  Перечинської,  98 – Брегівської,  95 –
Іршавської районних державних адміністрацій. В архівних підрозділах
установ  та  організацій  –  джерел  комплектування  архівних  відділів
райдержадміністрацій  і  міських  рад  понад  встановлені  строки
зберігається 27,5 тис. справ постійного терміну зберігання.

Не проводиться робота з виявлення та взяття на облік приватних
архівних  зібрань.  Платні  послуги  у  2008  р.  надавали  тільки  шість
архівних відділів райдержадміністрацій. Госпрозрахункові групи діють
лише  при  архівних  відділах  Воловецької,  Рахівської  і  Тячівської
районних державних адміністрацій.

За  результатами  обговорення  доповіді  рішення,  яким  схвалено
плани  розвитку  архівної  справи  у  Закарпатській  області,  науково-
дослідної  та  методичної  роботи,  видавничої  діяльності  на  2009  рік,
визначено  пріоритетні  напрями  діяльності  держархіву  області  та
архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад.

2008 рік  для  державних  архівних  установ  Закарпатської  області
був  вдалим  і  результативним.  Розпочався  він  відкриттям  одного  з
найсучасніших  архівних  відділів  Мукачівської  міської  ради,  а
завершився  відкриттям  добре  обладнаного  архівного  відділу
Виноградівської районної державної адміністрації.
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Відкриття  нового  приміщення  архівного  відділу  Мукачівської
міської  ради  відбулося  5 лютого  2008 р.  у  рамках  виїзного  засідання
тематичного  семінару  начальників  архівних  відділів  райдержад-
міністрацій,  міських  рад  та  працівників  архіву  області.  У  відкритті
взяли  участь  і  виступили  нинішній  Мукачівський  міський  голова
З. З. Лендєл  та  заступник  голови  –  керівник  апарату  Мукачівської
міської ради О. Ю. Галай.

У  Мукачеві  належним  чином  обладнано  архівний  відділ  і
трудовий  архів. Усі  роботи виконано  за кошти  міського  бюджету. На
сьогодні  тут  найкращі  в  області  умови  для  зберігання  документів
Національного фонду України. 

Як  відомо,  Мукачево  має  унікальні  і  неповторні  в  Україні
традиції у галузі архівної справи. Колишній керівник архівної служби
міста  В.  Варі  зібрав  колекцію  старовинних  грамот  з  історії  міста,  які
нині  зберігаються  у  державному  архіві  області.  А  викладач
Мукачівської  торгової  академії,  майбутній  викладач  Братиславського
університету  імені  Я.  А.  Коменського  А.  Шаш  написав  книгу  “Архів
привілейованого міста  Мукачева”, що вийшла друком на трьох мовах
відповідно у 1927 і 1933 рр. 

Нині  архівісти  області  прагнуть,  у  нових  історичних  умовах,
гідно  продовжувати  неоціненну  справу  славних  попередників  і
належним чином примножувати її.

* * *
31  березня  2009  р.  у  Державному  архіві  Закарпатської  області

проведено  семінар  “Сучасне  діловодство  та  архівна  справа”  для
працівників  служб  діловодства  і  архівних  підрозділів  установ,
організацій,  підприємств  –  джерел  формування  Національного
архівного фонду .

На  семінарі  йшлося  про  основні  завдання  щодо  збереження
архівних документів у світлі вимог Закону України “Про внесення змін
до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  посилення  протидії
незаконному обігу архівних документів”, нормативно-законодавчу базу
з  питань  архівної  справи  та  діловодства,  підготовку  Інструкції  з
діловодства  із  застосуванням  ДСТУ  4163-2003,  номенклатури  справ,
проведення  експертизи  цінності  документів,  діяльність  експертної
комісії і архівного підрозділу установ, організацій.

У Держархіві Кіровоградської області

12  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Кіровоградської  області
відкрито виставку документів та матеріалів “Кіровоградській області –
70  років”.  Документальні  матеріали,  представлені  на  експозиції,
ілюструють  окремі  сторінки  з  історії  створення  та  економічного,
соціального,  культурного  розвитку  області,  життя  та  діяльності
визначних особистостей Кіровоградщини.
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Окремий  масив  документів  склали  наукові доробки  краєзнавців,
істориків,  архівістів,  що  всебічно  висвітлюють  історію  цих  земель  з
найдавніших  часів  до  сьогодення  та  матеріали  фондів  періоду  від
1917 р.,  що  дають  уявлення  про  соціально-культурне  життя  краю  за
період з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст.

* * *
30  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Кіровоградської  області

проведено  засідання  науково-методичної  ради,  на  якому  розглянуто
звіт  про  роботу  за  2008  р.  та  план  на  2009  р.,  а  також  текст
радіопередачі, присвяченої 150-річчю  генерала О. В. Самсонова, життя
якого  пов’язане  з  Кіровоградщиною  (Єлисаветградщиною).  Рішенням
науково-методичної  ради  звіт  про  роботу,  план  на  2009 рік  та  текст
радіопередачі було схвалено.

26  лютого  2009  р.  на  засіданні  науково-методичної  ради
розглянуто  і схвалено  Порядок  доступу  до  приміщень  і  на територію
Державного  архіву  Кіровоградської  області,  тексти  радіопередачі
“Протидія  політиці  більшовиків  на  Єлисаветградщині  в  1918–
1919 роках”,  статті  “Гортаючи  сторінки  журналів  засідань  Єлисавет-
градської  дворянської  опіки” та ініціативне  інформування  до 60-річчя
Кіровоградського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства.

* * *
17 березня 2009 р. Державний архів Кіровоградської області взяв

участь  у  відкритті  документальної  виставки  “Українська  повстанська
армія:  історія  нескорених”,  організаторами  якої  виступили  Служба
безпеки України, Український інститут національної пам’яті  та Центр
дослідження визвольного руху. Захід відбувся за участі представників
обласної  державної  адміністрації,  структурних  підрозділів  обласної
державної  адміністрації,  жителів  Кіровоградської  області,  що  були
репресовані  у  40–50-х  рр.  за  участь  в  ОУН–УПА,  журналістів,
краєзнавців, науковців.

Під  час  відкриття  експозиції  директор  держархіву  області
презентувала  представлені  матеріали  архіву,  що  висвітлюють
діяльність  ОУН  на  теренах  Кіровоградщини.  Основний  масив
документів  складають  архівно-слідчі  справи  на  осіб,  звинувачених  у
належності  до  Організації  українських  націоналістів  та  сприяння
діяльності  членів  ОУН.  На  виставці  також  представлено  дотичні
документи:  справи  фондів  прокуратури  Кіровоградської  області  та
Кіровоградського  обкому  КП(б)У,  що  містять  фрагментарні  відомості
про  діяльність  ОУН  на  Кіровоградщині  під  час  Великої  Вітчизняної
війни,  методи  і  форми  роботи  репресивного  апарату  тоталітарної
держави, спрямовані на боротьбу з національно-визвольним рухом.   
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Директор держархіву області та начальник відділу інформації та
використання  документів  взяли  участь  у  засіданні  круглого  столу  на
тему “Дослідження історії ОУН – УПА на Кіровоградщині”.

У Держархіві Луганської області

6  березня  2009  р.  33  студенти  Луганського  Національного
університету  ім.  Т.  Шевченка  та  вищого  училища  інформаційних
технологій  спеціальності  “Діловодство”  відвідали  Державний  архів
Луганської  області.  Для  студентів  проведено  оглядову  екскурсію,  у
ході  якої  вони  отримали  загальне  уявлення  про  архівну  установу,
організацію  зберігання  документів,  склад  фондів,  довідковий  апарат.
Під  час  екскурсії  демонструвалися  різні  види  документів:  метричні
книги про народження, шлюб та смерть церков, ревізькі казки, церковні
літописи  тощо.  Студенти  ознайомилися  з  друкованими  виданнями  за
матеріалами  архівів,  путівниками.  Зацікавленість  викликали  види
документів  освітніх  установ  Луганщини:  свідоцтва,  дипломи,
посвідчення  про  закінчення  навчальних  закладів.  документації  у  різні
часи. 

* * *
12  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії

державного  архіву  області,  на  якому  розглянуто  питання
підсумків роботи архівних установ області у 2008 р. та їх завдань на
2009 р.

* * *
25 березня 2009 р. здійснено перевірку роботи сектору з архівної

роботи  Білокуракинської  райдержадміністрації.  Під  час  перевірки
директор  держархіву  області  М.  М.  Старовойтов  провів  нараду  з
керівництвом  району,  над  якій  були  присутні  голова
райдержадміністрації та райради, голова міської ради, голови селищних
рад,  заступник  голови  райдержадміністрації  з  питань  житлово-
комунального господарства, голова Білокуракинського районного суду,
головний  лікар  центральної  районної  лікарні,  директор  ДП  “Рай-
агробудзамовлення”,  начальник  відділу  статистики,  директор
Білокуракинської ЗОШ-1, голова СТОВ “Зоря”, директор музею. 

Під  час  перевірки  відвідано  архівні  підрозділи  установ  району,
зокрема  Білокуракинського  районного  суду,  районного  відділу
статистики  та  СТОВ  “Зоря”,  проаналізовано  стан  збереженості
документів.  Проведено  огляд  будівель  з  метою  визначення  найбільш
пристосованого приміщення для зберігання архівних документів, що не
належать до Національного архівного фонду. 

За  підсумками  перевірки  з’ясовано  проблемні  питання  архівної
справи  району  та  шляхи  їх  подолання,  визначено  приміщення  для
розташування  трудового  архіву.  Директор  держархіву  області
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подякував  керівництву  району  за  роботу,  яка  проводиться  для
збереження документів Національного архівного фонду та документів з
особового складу. 

У Держархіві Львівської області

29 січня  2009  р. проведено  засідання  колегії  Державного  архіву
Львівської  області,  де  розглянуто  питання  “Про  підготовку  до
розширеного  засідання  колегії  за  підсумками  роботи  у  2008  р. та
завдання архівних установ області на 2009 рік”.

* * *
1  січня  2009  р.  у  газеті  “Високий  Замок”  (№  1  (123)  вийшла

друком стаття “Чи смакувала львів’янам Смирнувка?”, підготовлена за
матеріалами Держархіву Львівської області.

* * *
15 січня 2009 р. головним спеціалістом О. Бондаром підготовлено

виставку  документів  “До  100-річчя  від  дня  народження  С.  Бандери”,
яку розміщено у фойє держархіву.

* * *
17 січня та 7–14 березня 2009 р. за участі заступника директора

Держархіву  Львівської  області  В.  В.  Клювака  на  Львівському
обласному  радіо  у  програмі  “Львів  музичний”  прозвучав  цикл
радіопередач “З історії Львівського радіо” (з нагоди 70-річчя місцевого
радіо). 

* * *
9 лютого  2009 р.  начальник  відділу  В.  Кислий  провів  оглядову

екскурсію  архівом  для  студентів  ІІ  курсу  Львівської  філії  Київського
національного  університету  культури  і  мистецтв  та  ознайомив  з
експозиціями постійно діючих тематичних виставок.

* * *
12  лютого  2009  р.  на  телеканалі  “Інтер”  відбулась  прем’єра

документального  фільму  “Володимир  Івасюк.  Ідеальне  вбивство”,  де
були використані матеріали Держархіву Львівської області.

* * *
3  березня  2009р.  заступник  директора  архіву  В.  Клювак  взяв

участь  у  засіданні  36-ї  сесії  Львівської  обласної  ради,  присвяченої
підсумкам  діяльності  народногосподарського  комплексу  у  2008  р.  і
завданням на 2009 р.

* * *
12 березня 2009 р. у читальному залі архіву проведено розширене

засідання  колегії  Державного  архіву  Львівської  області,  присвячене

146



підсумкам  роботи  державних  архівних  установ  Львівської  області  у
2008 р. та їх завданням на 2009 р.

У Держархіві Одеської області

9 січня 2009 р. відділом використання документів, інформації
та  зовнішніх  зв'язків  держархіву  завершено  укладання
комп'ютерної бази даних за метричними книгами Одеської Грецької
Свято-Троїцької церкви за 1907, 1909, 1910, 1911–1915 роки з метою
підготовки  до  видання  6  тому  іменного  покажчика  “Греки  Одессы.
1907–1920”.

* * *
13  січня  2009  р.  на  Одеській  ОДТРК  “38-й  канал” вийшла

телепередача “Панорама області” за участю заступника  директора
архіву  Л.  Г.  Білоусової,  яка  розповіла  про  діяльність  державних
архівних установ області.

* * *
14  січня  2009  р.  на  державне  зберігання  до  держархіву

надійшов  особистий  фонд  одеського  краєзнавця,  бібліографа  та
колекціонера  С.  З.  Лущика. Він  народився  в  Одесі  у  1925  р.;  за
професією інженер-судномеханік, один з організаторів та активних
представників  наукової  секції  книги  Одеського  будинку  вчених.
Входив  у  бюро  секції  з  першого  засідання  у  листопаді  1966  р.
Почесний член секції з квітня  1987 р. Член правління Всеросійської
асоціації  бібліографів.  Ініціатор  та  організатор  зберігання  і
упорядкування архіву секції, який він формував у 1980–2000 рр.

Серед документів, які було передано на державне зберігання,
є  архів  наукової  секції  Одеського  будинку  вчених  за  1966–
2000 рр.  Документи  відображають  діяльність  секції  та  її  членів:
стенограми  засідань  наукової  секції,  листування  та  матеріали  до
підготовки  видань  секції:  брошур,  каталогів  виставок,  запрошень  на
деякі  засідання;  матеріали  про  участь  членів  секції  у  всесоюзних
конференціях;  матеріали  особових  архівів  членів  секції;  списки
членів секції за 1967–1975 рр; фото членів та  гостей  секції  і  різних
подій,  пов'язаних  з  її  діяльністю.  До  державного  архіву  передано
бібліографічні  видання,  подаровані  секції.  Враховуючи  склад
документів,  їх  культурну  та  наукову  цінність,  а  також  вагому
роль  в  інтелектуальному  житі  Одеси,  матеріали,  передані
С. З. Лущиком,  гідно  поповнять  Національний  архівний  фонд
України у стінах Державного архіву Одеської області.

* * *
15  січня  2009  р.  відділом  формування  НАФ  та  діловодства

архіву  розпочато  роботу  з  укладання  бази  даних  щодо  перевірки
наявності,  стану  та  руху  документів  НАФ,  які  зберігають  установи,
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організації і підприємства – джерела формування державного архіву
області.

* * *
20  січня  2009  р.  розпочалася  практика  студентів  Одеського

професійно-технічного  училища  зв'язку  та  машинобудування  №  31  за
фахом  “Оператор  комп'ютерного  набору”.  Студентами  проводиться
розробка нових баз даних.

* * *
23  січня  2009  р.  проведено  апаратну  нараду  Державного  архіву

області, на якому розглянуто низку питань щодо надання платних послуг,
підготовки до проведення колегії держархіву та підготовки матеріалів до
чергового випуску інформаційного бюлетеню “Одеські архіви” тощо.

* * *
29  січня  2009  р.  проведено чергове  засідання  Експертно-

перевірної  комісії  (ЕПК)  державного  архіву  області.  Розглянуто
питання  щодо  погодження  та  схвалення  номенклатур  справ,  описів
та актів.

Начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Т. В. Ратушна  взяла  участь  у  роботі  засідання  Експертної  комісії
обласної  державної  податкової  адміністрації  в  Одеській  області  з
розглядом  питань  щодо  схвалення  зведеної  номенклатури  справ  на
2009 р.

Поповнився  на  89  документів  особистий  фонд  першого
керівника Березівського  району,  депутата 4-х скликань  І. І. Ніточко.
Переважно  це  спогади  учасників  бойових  дій  в  республіці
Афганістан,  копії  посвідчень  до  медалей  „Захиснику  Вітчизни”,
“Медаль  пошани”  від  Центрального  комітету  Демократичної
Організації  Молоді  Афганістану,  “Воїнська  слава”;  фотографії,
копії  Грамоти  воїну-інтернаціоналісту  та  Грамоти  до  Дня
будівельника,  копії  посвідчення  до  ордену  “Воїн-патріот
інтернаціоналіст”;  передвиборча  програма  і  автобіографія
Їжаковського Івана Івановича, нотатки рядового  В. Товкуса в газеті;
біографія  Бєлікова  Андрія  Євгеновича,  мешканця  Березівського
району, загиблого під час бойових дій в республіці Афганістан.

* * *
4  лютого  2009  р.  розпочалася  практика  студентів  Одеського

професійно-технічного  училища  зв'язку  і  машинобудування  №  31 у
держархіві  області.  Студенти  виконують  роботи  зі  створення
електронної  бази  даних  на  осіб  іудейського  віросповідання,  що
народилися  у  м.  Одеса  в  1918  p.,  бази  даних  по  каталожному
рубрикатору  дорадянського  періоду,  систематизації  іменної
картотеки  репресованих,  у  архівосховищах  складають  постелажну
картотеку.
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* * *
10 лютого 2009 р. на засіданні наукової секції книги Одеського

будинку  вчених  заступник  начальника  відділу  інформації
С. А. Желясков  виступив  з  докладом  “Матеріали  до  генеалогії
родини  письменників  Євгена  Петровича  Катаева  та  Валентина
Петровича  Катаева  за  документами  Державного  архіву  Одеської
Області”.

* * *
12  лютого  2009  р.  директором  Держархіву  Одеської  області

І. І. Ніточко  та  начальником  організаційного  відділу
В. Ю. Нестеренком  в  Арцизькій  райдержадміністрації  проведено
виїзний  прийом  громадян  та  надали  роз'ясненя  щодо  запитів
соціально-правового характеру.

* * *
17  лютого  2009  р.  спільно  з  Одеським  історико-краєзнавчим

музеєм  відкрито  постійно  діючу  виставку  архівних  документів  і
фотоматеріалів  “Одещина  за  доби  революцій  та  війн  в  Україні
1917–1921 pp.”.

* * *
18  лютого  2009  р.  відбулося  засідання  розширеної  робочої

групи  з  підготовки  II  частини  Обласного  тому  “Національної
книги  пам'яті  жертв  Голодомору  1932–1933  років  в  Україні.
Одеська  область”. У  роботі  взяли  участь  науковці  кафедри  історії
України  Одеського  національного  університета  ім. І. І.  Мечникова
В. Г. Кушнір (декан історичного факультету), В. М. Хмарський (зав.
кафедри),  Є.  П.  Петровський,  О.  О.  Синявська,  М.  Ш.  Кашкаєв,
журналіст  О.  Ф.  Зіньковський  та  працівники Державного  архіву
Одеської області Л. Г. Білоусова (заст. директора), О. В. Мартиненко,
М. Г. Батуріна, А. Є. Бух. Визначено  терміни опрацювання  спогадів
очевидців  Голодомору  та  заплановано  видання  книги  на  листопад
2009 р.

* * *
25  лютого  2009  р.  відбулася  зустріч  архівістів  Державного

архіву Одеської області з архівістами  Управління Служби безпеки
України  в  Одеській  області.  Метою  зустрічі  було  ознайомлення  з
роботою  новоствореного  в  СБУ  інформаційно-довідкового  центру
“Електронний  архів”,  обмін  досвідом,  науково-довідковою
літературою,  налагодження  механізму  подальшої  спільної  роботи  з
інформаційного  наповнення  “Електронного  архіву”  документами
УСБУ  та  обласного  архіву,  що  стосуються  історії  політичних
репресій,  голодоморів,  визвольного  та  дисидентського  рухів  в
Україні.
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* * *
5  березня  2009  р.  начальником  відділу  зберігання  та  обліку

документів  НАФ  О.  О.  Солончук  підготовлено  анотований  перелік
унікальних документів НАФ – креслення  Одеського  міського  театру
(нині  Одеського  національного  академічного  театру  опери  і
балету),  які  входять  до  складу  фонду  колекції  №  895
“Архітектурні  об 'єкти  м.  Одеси  і  інших  міст  Причорномор'я”
(кінець  XVIII  –  початок  XX  ст.).  Креслення  входили  до  складу
представленого  членам  Одеської  міської  управи  проекту  театру
віденських архітекторів Ф. Фельнера і Г. Гельмера (1882 p.).

* * *
11  березня  2009  p.  Одеський  історико-краєзнавчий  музей

подарував  бібліотеці  держархіву  журнал  “Вісник  Одеського
історико-краєзнавчого  музею”  (№  6,  2008  р.).  Випуск  містить
статті  про  розвиток  і  сучасний  стан  музейної  справи  на  Одещині,
матеріали,  пов'язані  з  історією  та  культурою  регіону,  дослідження  з
генеалогії.

* * *
12  березня  2009  р.  начальником  відділу  формування  НАФ  та

діловодства  Т.  В.  Ратушною  прочитано  лекції  в  Одеському
регіональному  інституті  державного  управління  НАДУ  при
Президенті  України  “Приймання,  реєстрація  і  розгляд  документів.
Організація  контролю  за  виконанням  документів.  Складання
номенклатур та формування справ в діловодстві”.

* * *
18  березня  2009  р.  спеціалістами архіву  в  фонді  “Реальне

вчилища  Св.  Павла” виявлено  фотографії  учнів, на яких зображені
заняття  спортом: вправи на жердинах і брусах; стрибки у  довжину,
вгору та через козла. На всі фотографії заведені каталожні картки.

Головним  спеціалістом  В.  К.  Січкаренко  підготовлено
статтю до інформаційного бюлетеню Одеського архіву “Прихильник
єднання між слов'янами О. І. Мураневич”. 

* * *
26  березня  2009  р.  у  прямому  ефірі  Одеської  ОДТРК  “38-й

канал”  вийшла  телепередача  “Панорама  області”,  у  рубриці
“Актуальне інтерв'ю” якої взяв участь директор архіву І. І. Ніточко.

В  Одеському  муніципальному  музеї  особистих  колекцій
О. Б. Блещунова відкрито виставку, присвячену 200-річчю від дня
народження  М.  В.  Гоголя.  В  експозиції  виставки  представлено
документи Державного архіву Одеської області.

* * *
27  березня  2009  р.  відділом  інформації,  використання

документів  та  зовнішніх  зв'язків  підготовлено  та  передано  до
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Одеського  історико-краєзнавчого  музею  архівні  матеріали  по  історії
УНР  та  повстанського  руху  проти  радянської  влади  для  виставки
“Одещина за доби революцій та  війн  в  Україні.  1917–1921 pp.”, яку
планують відкрити у квітні 2009 р.

* * *
30  березня  2009  р.  директор  держархіву  І.  І.  Ніточко

виступив  на  апаратній  нараді  Одеської  облдержадміністрації  з
інформацією  про  стан  роботи  Державного  архіву  Одеської  області
із запитами та зверненнями громадян.

У Держархіві Полтавської області

3  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії
держархіву  області,  на  якому  підбито  підсумки  роботи  державних
архівних установ області за 2008 р. та визначено завдання на 2009 р. У
роботі  колегії  взяли  участь  начальники  архівних  відділів
райдержадміністрацій та міських рад.

Колегія  відзначила,  що  основні  показники  роботи  державних
архівних установ, заплановані на 2008 рік, виконано. У Державному архіві
Полтавської  області  з  урахуванням  європейських  стандартів
запроваджено  систему  управління  якістю,  проведено  її  функ-
ціональне обстеження. Відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні
важливих питань матеріально-технічного забезпечення  архівних установ
області.

З  метою  контролю  за  наявністю  та  рухом  документів
держархівом  області перевірено 11229 справ, архівами низової ланки –
37992  справи.  Відремонтовано  та  відреставровано  документи  ряду
дореволюційних  фондів.  На  державне  зберігання  надійшло  11515
одиниць зберігання документів Національного  архівного  фонду.  Упо-
рядковано на договірних засадах 10055 одиниць зберігання усіх видів
документів.

Видавнича  діяльність  держархіву  області  була  спрямована  на
висвітлення теми Голодомору на Полтавщині 1932–1933 років, розвитку
архівної справи, підготовлено буклет “Трудові архіви Полтавщини”.

Архівними  установами  розглянуто  1142  тематичних  запити,  994
 иконано  з  позитивним  результатом.  Із  отриманих  від  громадян  6663
запитів  соціально-правового  характеру  розглянуто  6648,  на  5873
запити  надано  позитивну  відповідь.  На  особистому  прийомі  у  столах
довідок архівних установ області побувало 8800 громадян.

У 2008 р. активізувалася виставкова діяльність держархіву області,
архівних відділів Глобинської райдержадміністрації, Кременчуцької та
Лубенської міськрад. Читальні зали держархіву відвідали 294 користувачі,
у тому числі 8 іноземних дослідників. В архівах низової ланки працювало
427 користувачів.  До  90-річчя  Державного  архіву  Полтавської  області
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приурочено  наукову  конференцію  “Документальна  спадщина
Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи”.

Разом  з  тим,  не  вдалося  подолати  негативні  тенденції  у
діяльності архівних установ.

Виконання заходів Державної програми розвитку архівної справи
на  2006–2010  роки  у  минулому  році  профінансовано  лише  на  32%.
Залишається  не  вирішеним  питання  врегулювання  правового  статусу
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. Не знято питання
забезпечення  архівів  відповідними  приміщеннями  у  Великобага-
чанському, Козельщинському,  Машівському  районах, де архівосховища
завантажені майже на 100 відсотків.

Повністю  вичерпано  можливості  для  приймання  документів  на
зберігання  у  держархіві  області.  Нормативні  вимоги  щодо  охорони
архівних приміщень та їх пожежної безпеки до цього часу не виконані у
Кобеляцькому,  Лубенському,  Новосанжарському,  Полтавському
районах.  В  архівах  низової  ланки  потребують  заміни  прилади  для
вимірювання  температурно-вологісного  режиму  зберігання  доку-
ментів.  Архівні  установи  повільними  темпами  проводять  суцільне
перевіряння наявності та стану документів.

Враховуючи  зазначене  та  з  метою  забезпечення  подальшого
розвитку  архівної справи в області колегія вирішила збільшити у 2009 р.
обсяги робіт щодо проведення суцільного перевіряння наявності та стану
документів;  активізувати  методичну  роботу;  підготувати  та  видати
2  том  “Анотованого  реєстру  описів  (радянський  період)”;  провести
атестацію  робочих  місць;  посилити  контроль  за  діяльністю  архівних
підрозділів, служб діловодства та експертних комісій установ, джерел
комплектування;  продовжити  роботу,  спрямовану  на  вирішення
питання  щодо  надання  архівним  відділам  статусу  юридичних  осіб;
суворо  дотримуватись  порядку  обліку  архівних  описів  та  скласти  їх
реєстр;  активізувати  оприлюднення  архівних  документів  через
підготовку виставок, радіопередач, ініціативних інформацій.

Учасники  колегії  заслухали  інформацію  заступника  начальника
відділу координації архівної справи в області, організаційно-аналітичної
та кадрової роботи О. А. Бігдан про функціонування системи управління
якістю (СУЯ) у Державному архіві Полтавської області. За результатами
технічного  нагляду  за  функціонуванням  системи  управління  якістю  в
держархіві області значних та незначних невідповідностей не виявлено.
Система управління якістю Державного архіву Полтавської області щодо
послуг  архіву  відповідає  стандарту  ДСТУ  ISO  9001–2001.  Колегія
вирішила  схвалити  програму  проведення  внутрішніх  аудитів  у
підрозділах держархіву на 2009 рік.
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У Держархіві Рівненської області

20  лютого  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії
Держархіву  Рівненської  області  “Про  хід  виконання  в  області
розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 р. № 957 “Про
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей
України”, розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  24 березня
2006 р. № 166 “Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській
області на 2006 – 2010 роки” та підсумки роботи  державних архівних
установ  області  за  2008  рік,  їх  завдання  на  2009  рік”  за  участю
начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад.

Відзначено,  що  основні  планові  показники  роботи  державних
архівних установ, заплановані на 2008 рік, виконано.

В  області  прийнято  2  розпорядження  голови  облдерж-
адміністрації,  1  рішення  обласної  ради,  14  розпоряджень  голів  рай-
держадміністрацій, 6 рішень районних рад з питань архівної справи. На
виконання Програми розвитку архівної справи в Рівненській області на
2006–2010  роки,  схваленої  розпорядженням  голови  облдержад-
міністрації від  24 березня 2006 р. № 166, затвердженої рішенням сесії
обласної ради від 16 червня  2006 р. № 27, на зміцнення  матеріально-
технічної  бази,  проведення  ремонтних  робіт  та  охорону  держархіву
області  виділено  654,3  тис.  грн.,  у  т.  ч.  120,0  тис.  грн.  з  місцевого
бюджету.

Проведено  ремонт  частини  службових  приміщень  в  обох
корпусах держархіву області, сходових маршів в корпусі № 1, придбано
комп’ютерну  техніку  та  меблі,  тривали  роботи  щодо  створення
локальної мережі держархіву області. Вирішено питання щодо охорони
приміщень держархіву області Державною службою охорони.

9  архівних  відділів  зміцнили  свою  матеріальну  базу  за  рахунок
спецкоштів. Ця сума складає 38 499 грн. Архівні відділи Кузнецовської
міськради  та  Рівненської  райдержадміністрації  отримали  додаткові
приміщення  площею 46,8 кв. м, здійснено поточний ремонт приміщень
2  архівних  відділів  (Кузнецовськ,  Острог).  Протяжність  стелажного
обладнання  в  архівосховищах  архівного  відділу  Острозької  райдерж-
адміністрації  збільшилася  на  20  погонних  метрів.  Архівний  відділ
Березнівської  райдержадміністрації  встановив  охоронну  сигналізацію,
архівний відділ Дубенської райдержадміністрації – охоронну і пожежну
сигналізації.

З метою контролю за наявністю та рухом документів державними
архівними установами області  перевірено наявність  та  фізичний стан
понад   87 тис. справ, з них понад 71 тис справ – держархівом області.

На  державне  зберігання  надійшло  понад  11  тис.  справ,  у  тому
числі  близько  3 тис.  справ  з  особового  складу,  документи  19 фондів
надійшли на державне зберігання вперше. Закартоновано понад 7 тис.
одиниць зберігання.
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Проведено  126  перевірок  роботи  діловодних  служб  та  архівних
підрозділів підприємств, установ, організацій – джерел комплектування
державних архівів. Упорядковано на договірних  засадах  понад 22 тис
од. зб. усіх видів документів.  

Виконано 188 тематичних запитів. Широко проводилися роботи з
використання  інформації  архівних  документів,  підготовлено  14
виставок  документів,  27 публікацій  в  пресу,  31 телерадіопередачу.  У
травні 2008 р. у держархіві області введено Державну службу охорони.
За  рахунок  скорочення  6  посад  сторожів  до  штатного  розпису
держархіву  області  введено  6  нових  посад:  зберігача  фондів,
реставратора,  провідного  інженера,  бібліотекаря,  прибиральника
службових приміщень, слюсаря-ремонтника.

Разом з тим, не вдалося подолати негативні тенденції у діяльності
архівних  установ.  У  2008  р.  Програму  розвитку  архівної  справи  в
Рівненській області недофінансовано з державного бюджету на 4159,2
тис. грн. Загальний рівень захищеності архівних приміщень і архівних
фондів  є  незадовільним.  У  корпусі  №  1  держархіву  області  відсутні
пожежна  сигналізація,  системи  пожежогасіння  та  кондиціювання
повітря.

Державний  архів  області  не  забезпечено  сучасними  технічними
засобами  для  мікрофільмування,  реставрації,  ремонту,  консервації
документів.  У   багатьох  архівних  відділах  не  працює  пожежна  та
охоронна  сигналізації.  Питання  щодо  капітального  ремонту
приміщення  архівного відділу Рокитнівської райдержадміністрації  або
забезпечення його приміщенням, придатним для зберігання документів
НАФ, залишається не вирішеним.

У позаробочий час охороняється лише половина архівних відділів.
Лише у 10 районах області створено трудові архіви для зберігання

документів, що не входять до складу  Національного архівного фонду.
Кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах області понад
встановлені  роки,  складає  27  546  од.  зб.  (5150  од.  зб.  –  обласні
установи,  19 621 – районні  установи,  2775 – установи  мм.  Рівного  та
Кузнецовська).  До  цього  часу  не  вирішено  питання  забезпечення
держархіву  області  достатньою  кількістю  кадрів,  через  що  не  на
належному  рівні проводиться  видавнича  та методична  робота,  взагалі
не  проводиться  робота  з  відновлення  згасаючих  текстів  документів
НАФ, створення страхового фонду та ін. 

На  колегії  також  обговорювалися  питання  щодо  створення  та
діяльності  трудових  архівів  в  області,  роботи  архівних  установ  із
зверненнями громадян та ін.

* * *
6  березня  2009  р.  з  нагоди  195-ї  річниці  від  дня  народження

Т. Г. Шевченка  у  читальному  залі  Держархіву  Рівненської  області
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відкрито виставку друкованих видань та документів, присвячену життю
та творчості великого Кобзаря.

Значний  інтерес  представляють  видання  Львівської  гімназії  св.
Василіянок  за  1925  р.,  української  видавничої  спілки  у  м.  Львові  і
Кракові  за  1924–1941  рр.,  ювілейне  видання  наукового  товариства
ім. Т. Г. Шевченка  у  Львові  “Сьогочасне  і  минуле.  Вісник  україно-
знавства” за 1939 р., присвячене 125-річчю від дня народження поета. 

Виставлено  книги,  брошури,  журнали,  календарі  окупаційного
періоду за 1942–1943 роки видавництва “Волинь” у Рівному, друкарень
мм. Дубно і Костополя, а також “Самвидав” ОУН–УПА, виготовлений
до шевченківських роковин.

Серед  документів  –  Циркуляр  попечителя  Київського  учбового
округу про заборону творів Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша за
1847  р.,  список  осіб,  затриманих  поліцією,  які  приймали  участь  в
урочистому  засіданні,  присвяченому  вшануванню  пам’яті
Т. Г. Шевченка в кінотеатрі “Зафран” у м. Рівному 18 березня 1930 р.,
програма  концерту-академії,  присвяченої  пам’яті  Т.  Г.  Шевченка  11
березня 1930 р., текст  виступу делегата  Польського  Сейму  від УНДО
Д. Палієва  про  події  в  Рівному  11  березня  1930  р.,  доповідь  про
Т. Г. Шевченка, присвячена вшануванню його пам’яті 3 квітня 1938 р.
та ін.

* * *
16–18  березня  2009  р.  в  обласному  центрі  перепідготовки  та

підвищення  кваліфікації  працівників органів  державної влади, органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та
організацій  начальники  архівних  відділів  райдержадміністрацій,
міськрад  Рівненської  області  пройшли  навчання  за  20-годинною
програмою  тематичного  семінару  “Організація  архівної  справи  в
Україні: тенденції, проблеми, перспективи”.

Викладачі  Рівненського державного гуманітарного університету,
спеціалісти  держархіву  області,  відповідальні  працівники  обласного
центру  підвищення  кваліфікації  прочитали  лекції  щодо  особливостей
проходження  державної  служби;  запобігання  проявам  корупції  в
органах  державної  влади;  роботи  із  зверненнями  громадян;  сучасної
української  ділової  мови;  місця  України  в  світовому  інтеграційному
процесі;  політичних  репресій  тоталітарної  доби  в  Україні  і  процесів
реабілітації їх жертв.

* * *
19  березня  2009  р.  у  Державному  архіві  Рівненської  області

проведено  семінар  з  керівниками  та  спеціалістами  трудових  архівів  з
питань організації та діяльності трудового архіву. 

Розглянуто  питання  правових  аспектів  створення  трудових
архівів, організації та діяльності трудових архівів в Рівненській області,
проблемних питань в діяльності трудових архівів області.
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Учасників  семінару  ознайомлено  з  історією  держархіву  області,
його діяльністю та складом документів.

У Держархіві Сумської області

22  січня  2009  р.  працівники  архіву  взяли  участь  у  відкритті  в
Сумському  обласному  краєзнавчому  музеї  спільної  виставки  до  Дня
Соборності  України.  В  експозиції  виставки  представлено  копії
документів,  листівок,  газет,  що  зберігаються  у  фондах  держархіву  та
висвітлюють  події  Української  революції  1917–1921  рр.  на  території
Сумщини.  

* * *
24 лютого  2009 р.  у  приміщенні  Сумської  облдержадміністрації

відбулося  засідання  круглого  столу  до  110-річчя  від  дня  народження
С. В.  Руднєва  –  уродженця  Сумщини,  Героя  Радянського  Союзу,
комісара  партизанського  з’єднання  С.  А.  Ковпака.  У  засіданні  взяв
участь директор архіву Г. М. Іванущенко.

* * *
11  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії

держархіву  області.  З  доповіддю  “Про  підсумки  роботи  державних
архівних  установ  в  2008  році  та  завдання  на  2009  рік”  виступив
директор архіву Г. М. Іванущенко. 

В обговоренні доповіді взяли участь начальники архівних відділів
Конотопської, Шосткинської, Лебединської, Охтирської міських рад та
начальники відділів держархіву. Після прийняття рішення, з проектом
якого  були  ознайомлені  члени  колегії  та  запрошені,  директор  архіву
презентував Сумський історико-архівний журнал (№  4–5).

У Держархіві Тернопільської області

15  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Тернопільської  області
відбулася  урочиста  презентація  марки, присвяченої  100-річчю  від  дня
народження  провідника  ОУН(р)  Степана  Бандери.  До  цієї  події
держархівом  області  випущено  клубний  конверт  та  здійснено  його
спецпогашення.

Зі  словами  пошанування  лідера  нації  С.  Бандери  виступили
голова  обласного  товариства  “Меморіал”  ім.  В.  Стуса,  директор
Державного архіву Тернопільської області Б. Хаварівський, заступник
голови  Тернопільської  обласної  ради  депутатів  О.  Вітвіцький,  в.  о.
начальника  управління  аналітики  та  прогнозування  внутрішньої
політики  Тернопільської  області  В.  Ткач,  в.  о.  директора  Терно-
пільського  відділення  українського  державного  підприємства
поштового  зв'язку  “Укрпошта”  М.  Пінь,  голова  постійної  комісії  з
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питань  духовності,  культури,  свободи  слова  та  інформації
Тернопільської обласної ради депутатів Б. Строцень.

У  рамках  презентації  у  приміщенні  держархіву  області  експо-
нувалася  філателістична  виставка  “Їх  пам'ятає  Тернопілля”,  підго-
товлена  головою  Тернопільської  обласної  організації  філателістів
В. К. Матвеєвим.

В.  Матвеєв  з  дитинства  захоплюється  філателією,  останні  15
років  очолює  Тернопільську  обласну  організацію  філателістів  та
самовіддано  пропагує  вітчизняну  поштову  марку.  Серед  українських
філателістів  він  користується  заслуженою  шаною  та  визнанням.
В. Матвеєв  є  неодмінним  учасником  національних  філателістичних
виставок,  його  колекція  “Спеціальні  погашення  Тернопільщини”
отримала  посріблену  медаль  на  VІІ  Національній  виставці  в
Дніпропетровську  (2001 р.).  Експозиція  виставки  “Їх  пам'ятає  Терно-
пілля” вперше в історії філателії Тернопілля отримала золоту медаль на
ХІ Національній виставці “Філекспо–2008” у м. Чернівці.

Учаснику  бойових  дій,  громадському  та  культурному  діячу,
кавалеру  орденів Богдана Хмельницького  та “За мужність”, володарю
нагород Президента України та інших держав, В. К. Матвеєву  у січні
цього року виповнилося 70 років. За активну життєву позицію, вагомий
особистий  внесок  у  розвиток  філателістичного  руху  в  Україні  та  з
нагоди  70-річчя  В.  К.  Матвеєва  його  було  нагороджено  грамотою
Тернопільської обласної ради.

У  “Новій  Тернопільській  газеті”  надруковано  статтю  архівіста
1-ої  категорії  І.  Крочака  “Степан  Бандера  відтепер  на  марці”  (про
презентацію  марки  до  100-річчя  С.  Бандери  в  держархіві  області  та
відкриття виставки “Їх пам’ятає Тернопілля”, до 70-річчя В. Матвєєва).

* * *
22 січня 2009 р. голова комісії Всеукраїнської премії імені Братів

Богдана  та  Левка  Лепких  Б.  Хаварівський  вручив  премію  поетам
О. Астаф’єву  (м.  Київ),  В.  Вознюку  (м.  Чернівці),  І.  Демчишину
(м. Тернопіль)  та  науковцю  Н.  Білик  (м.  Тернопіль)  на  урочистій
академії, присвяченій 90-річчю Акту Злуки.

* * *
27 січня 2009 р. у держархіві підготовлено виставку до 170-річчя

від дня народження П. Чубинського “І слава, і воля…”.
* * *

28  січня  2009  р.  директор  Б.  Хаварівський  зустрівся  з
заступником  Генерального  Консула  Республіки  Польща  у  Львові
Ізабеллою  Рибак.  Вони  обговорили  питання  покращення  роботи  із
запитами  громадян  Республіки  Польща,  які  постійно  звертаються  до
Державного архіву Тернопільської області за допомогою.

157



* * *
29 січня 2009 р. директор Б. Хаварівський взяв участь у засіданні

комісії  управління  містобудування  та  архітектури
облдержадміністрації,  на  якому  розглянуто  питання  остаточного
вибору  місця  для  встановлення  пам’ятника  відомому  науковцю,
історику, археологу, політичному діячеві І. Гереті.

* * *
2  лютого  2009  р.  у  Державному  архіві  Тернопільської  області

урочисто відкрито виставку до 80-річчя створення ОУН “За Україну, за
її волю”. Сюжети про виставку продемонстровано по ТТБ, інформація
прозвучала також на радіо “Тернопіль”. 

11  лютого  2009  р.  у  газеті  “Нова  ера”  опубліковано  статтю
спеціаліста архіву С. Коваль “Діяльність ОУН в архівних документах”
(про  архівну  виставку  до  80-річчя  створення  ОУН  “За  Україну,  за  її
волю”). Сюжет про виставку з'явився також на “24-му каналі”.

Держархів  області  відвідав  лауреат  премії  ім.  Т.  Г.  Шевченка,
художник  Іван  Марчук,  який  подарував  науково-довідковій  бібліотеці
архіву книжку “Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури
1890–1940” (К., 2008).

* * *
5  лютого  2009 р.  директор  Богдан  Хаварівський  взяв  участь  у

засіданні  оргкомітету  з  відзначення  20-річчя  Тернопільської  Єпархії
Української Греко-Католицької церкви.

* * *
10  лютого  2009 р.  проведено  екскурсію  про  діяльність  ОУН  в

архівних документах (за матеріалами виставки “За Україну, за її волю”)
для  учнів  Галицького  інституту  ім.  В.  Чорновола,  з  участю  колишніх
оунівців О. Жолковської, П. Касянчука.

* * *
12  лютого  2009  р.  у  читальному  залі  держархіву  області

проведено  презентацію  46-го  тому  “Літопису  УПА”  та  вручення
Всеукраїнської  премії  ім.  Братів  Левка  та  Богдана  Лепких  професору
Київського  національного  університету  ім.  Т.  Г.  Шевченка,  поету
О. Астаф’єву.

* * *
13  лютого  2009   р.  у  журналі  “Рада”  опубліковано  статтю

С. Коваль “Україна: один народ, одна держава”.
* * *

17 лютого  2009 р.  у  Державному  архіві  Тернопільської  області
проведено  презентацію  книги  У.  Хаварівського  “Герби  Львівських
владик  в  унії  з  Римом  (1667–2007)  –  17.02.  Статті  про  презентацію
книги  опубліковано  у  газетах  “Місто”  (”Герби  львівських  владик…”
презентували  у  Тернополі”)  та  “Нова  Тернопільська  газета”  (”Перша
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геральдична  ластівка.  Історія  церкви  у  гербах  від  Устима
Хаварівського”).

* * *
18 лютого  2009 р.  проведено  заняття  з  підвищення  кваліфікації

для  працівників  держархіву  області,  працівників  Тернопільських
міського і районного архівів на тему “Порядок доступу до приміщень і
на територію державних архівних установ”.

* * *
20 лютого 2009 р. директор архіву Б. Хаварівський  виступив на

відкритті  виставки  народного  художника  України,  лауреата
Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Івана Марчука “Дорога додому”
в  Замковому  палаці  м.  Збаража  Тернопільської  області,  з  участю
художника І. Марчука, поета Д. Павличка, політика М. Ратушного.

* * *
25  лютого  2009  р.  видано  №  11  інформаційного  вісника

Державного архіву Тернопільської області “Архіваріус”.
* * *

4  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії
Державного  архіву  Тернопільської  області  з  порядком  денним  “Про
підсумки роботи державних архівних установ області за 2008 рік та їх
завдання на 2009 рік”.

Працівниками  архіву  підготовлено  виставки  “З  любов’ю  до
отчого  краю”  до  75-річчя  від  дня  народження  поета  В.  Вихруща,
“Життя моє – обірвана струна…” до 60-річчя від дня народження поета,
композитора, співака В. Івасюка та “І мене в сім’ї великій…” до 195-ї
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

* * *
7 березня 2009 р. директор архіву Б. Хаварівський взяв участь у

презентації  книжки  “Вернись  із  спогадів”  (упорядник  Л.  Криса),
присвяченої пам'яті В. Івасюка.

* * *
10 березня 2009 р. директор архіву Б. Хаварівський взяв участь у

святкуванні  70-річчя  від  дня  народження  лауреата  премії  імені  Братів
Богдана і Левка Лепких, заслуженого діяча мистецтв, режисера Ореста
Савки.

* * *
12 березня 2009 р. директор архіву Б. Хаварівський взяв участь у

роботі  круглого  столу  “Діти  політв’язнів  і  репресованих.  Мрії  та
реальність (сьогодення)”.

* * *
16 березня  2009 р. проведено  заняття  з підвищення  кваліфікації

для  державних  службовців  держархіву  області  з  участю  працівників
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Управління державної служби у Тернопільській області С. Б. Мацьківа
та  В.  Є.  Грусевича  на  тему  “Декларування  доходів  державних
службовців”.

* * *
18  березня  2009  р.  директор  архіву  Б.  Хаварівський  під  час

зустрічі  з  представником  Служби  Безпеки  України  в  Тернопільській
області М. М. Цвігуном обговорив питання розсекречення  документів
Державного архіву Тернопільської області.

Діяльність ОУН в архівних документах

29 січня  –  3  лютого  1929 р.  у  Відні  відбувся  Перший  Конгрес
Українських  Націоналістів.  На  ньому  створено  спільну  об’єднану
Організацію  Українських  Націоналістів  (ОУН).  Головою  Проводу
обрано полковника Євгена Коновальця.

Базою  для  створення  ОУН  стала  Українська  Військова
Організація  (УВО),  до  керівництва  якої  увійшли  члени  командного
складу Корпусу Січових Стрільців. УВО розгорнула збройну боротьбу
проти  представників  польської  влади  на  українській  території,
ініціювала бойкот виборів до польського Сейму і Сенату в Галичині на
початку  1920  рр.  Велику  увагу  приділяла  створенню  товариств
“Просвіта”,  “Рідна  школа”,  “Сокіл”,  “Січ”,  “Пласт”  та  допомагала
закласти фундамент господарського піднесення Галичини.

Незабаром ОУН стала найпотужнішою підпільною революційною
силою.   Члени  організації   вели  не  тільки  збройну  боротьбу,  але  й
активно працювали у читальнях “Просвіти”, товаристві “Рідна школа”,
заохочували  селян  віддавати  дітей  в  українські  школи,  підтримували
діяльність  українських  господарських  організацій  “Сільський
господар”,  Центросоюз,  Маслосоюз  та  інші.  ОУН  вела  активну
пропагандистську  роботу,  видаючи  часописи  “Розбудова  нації”,
різноманітні брошури, бюлетні, листівки.

Організація українських націоналістів під проводом С. Бандери і
Р. Шухевича діяла в Україні до 50-х років ХХ ст.

На  виставці,  присвяченій  80-річчю  створення  ОУН,  що
відкрилася  у Державному  архіві Тернопільської  області, представлено
архівні  документи  із  фондів  повітових  та  воєводської  команд
держполіції, матеріали  із колекцій документів про визвольні змагання
ОУН-УПА.

Документи  свідчать  – діяльність  членів  Організації  українських
націоналістів була під постійним наглядом польської поліції, пізніше з
ними вела нещадну боротьбу репресивна каральна система НКВС.

В експозиції представлені копія інструкції про конспірацію, лист
повітової  команди  держполіції  у  Бучачі  до  всіх  постерунків  з
інформацією  про  шифри  і  ключі,  якими  користувалися  члени  ОУН,
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інформація Теребовлянської повітової команди поліції про проведення
таємної  конференції  українських  націоналістів  в  хаті  греко-
католицького  священика  Цегельського  Теодора в Струсові,  донесення
поліції  в  Станіславові  про  проведення  регіонального  з’їзду  ОУН  в
Коломиї,  інформація  про  виділення  коштів  підприємствами  і
організаціями Тернопільського повіту на потреби організації.

Агітаційна діяльність ОУН представлена листівками та відозвами
до  українського  народу,  українських  батьків  і  матерів,  в  річницю
геройської  смерті  селян-революціонерів  Павла  Голояда  і  Якова
Пришляка,  які  були  страчені  поляками  в  квітні  1932  р.  Брошура
М. Петришина  “Будує  чи  руйнує?”  висвітлює  основні  засади
діяльності націоналістів.

В окремий розділ виставки виділено документи, що висвітлюють
методи боротьби польської поліції з українськими патріотами.  Наявні
реєстраційна  карточка  на  члена  ОУН  Л.  Горбачевського,  видатного
діяча  ЗУНР;  дактилоскопічна  картка  слідчого  відділу  поліції  на
П. Грона;  кримінальна  справа  по  звинуваченню  в  приналежності  до
ОУН  І. Ориняка,  жителя  м.  Чорткова, під час  арешту  якого вилучено
агітаційні матеріали; світлини О. Басараб та Я. Любовича, які загинули
геройською  смертю  в 1929 р. Цікавими  для дослідників є донесення
слідчого  відділу  поліції  про  діяльність  П.  Голояда,  В.  Турковського,
Ф. Кордуби  та  інших  осіб,  звинувачення  Г.  Германа,  вчителя  с.
Тевтчиці Радехівського повіту в націоналістичній діяльності тощо.

Надзвичайно  цікавими  є  документи  із  фонду  поліції  по
звинуваченню   С.  Вінницького,  1901  р.  н.,  уродженця  м.  Бучача  в
націоналістичній  діяльності.  Із  документів  бачимо,  що  Вінницький
Сильвестр  був активним членом УВО, організатором товариств “Луг”,
“Січ”  в  Бучачі.  Працюючи  чиновником  в  повітовому  союзі  коопе-
ративів,  мав  великий  вплив  на  людей.  З  1928  р.  перебував  під
постійним наглядом поліції. Цікавим  є той факт,  що  ця інформація  із
картотеки,  залишеної  польською  поліцією,  у  справі  перекладена  на
російську мову працівниками органів НКВС. 

Третій розділ  виставки охоплює діяльність ОУН у період Другої
Світової  війни,  а  саме:  програмні  документи,  прийняті  ІІІ  Над-
звичайним Великим  Збором ОУН, який відбувся в серпні 1943 р. (”За
що  бореться  Українська  Повстанча  Армія?”),  розпорядження  про
встановлення  адміністрації  на  терені  України,  розпорядження  в
земельній справі, видані Головною Командою Української Повстанчої
Армії,  відозва  1-ї  конференції  поневолених  народів   сходу  до
поневолених  народів  Східної  Європи  і  Азії,  Універсал  Української
Головної Визвольної Ради.

Ескпонуються  такі  організаційні  документи,  як  інструкція  з
кадрових питань, програма вишколу ІІ ступеня підпільників, агітаційна
діяльність  ОУН  представлена  листівками,  відозвами.  Документи
знайомлять  нас  з  боротьбою  членів  Організації  українських
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націоналістів  проти  польського  та  комуністичного  окупаційних
режимів,  висвітлюють  роль  та  значення  цієї  боротьби  в  становленні
Української незалежної держави.

Головний спеціаліст
Держархіву Тернопільської області

С. Коваль

У Держархіві Харківської області

26  січня  2009  р.  у  передачі  Харківського  обласного
телебачення  “Лабіринти”  використано  документи  про  події
Української  революції  1917–1921  pp.  на  Харківщині,  надані
держархівом області організації Української народної партії.

* * *
31  січня  2009  р.  у  “Об'єктив  новинах”  Харківського  ТРК

“Сімон”  вийшов  в  ефір  сюжет  за  документами,  підготовленими
Держархівом  Харківської  області  про  розвиток  винокуріння  у
Харківській губернії у XIX ст.

* * *
У  січневому  випуску  газети  “Дайджест  Е”  Харківського

обласного  комітету  “Дробицький  яр”,  яку  видає  Харківський
музей  Голокосту,  опубліковано  інформацію  про  презентацію  24
грудня 2008 р. у музеї Харківського Національного університету ім.
В. Н. Каразіна книги спогадів колишнього директора Державного
архіву  Харківської  області  Л.  Г.  Шульги  “Очерки  истории  Госу-
дарственного архива Харьковской  области”, а також про відкриття
спільної  виставки  “Історія  реклами”,  підготовленої  держархівом
області та музеєм історії університету.

Працівників  Харківського  комітету  “Дробицький  яр”  і
держархіву  області  зв'язують  тривалі  дружні  стосунки.  У  випуску
газети  розміщено  також  інформацію  про  участь  представників
архіву  в  відзначені  20-річчя  від  створення  обласного  комітету
“Дробицький яр”.

* * *
24  лютого  2009  р.  в  читальному  залі  держархіву відбулася

презентація  чергового  випуску  науково-інформаційного  видання
“Харківський архівіст” (№ 2, 2008 p.).

* * *
25  лютого  2009  р.  фахівці  Державного  архіву  Харківської

області  провели  виїзний  семінар  з  підвищення  кваліфікації
працівників  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів  під-
приємств, установ, організацій  Кегичівського  району  Харківської
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області  щодо  складання  номенклатури  справ,  здійснення  обліку
та формування справ у діловодстві.

* * *
25  лютого  2009  р.  у  читальному  залі  держархіву  відкрито

виставку  “Славетний  син  України”  (100-річчя  від  дня  народження
С. Бандери).

* * *
3  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії

Державного  архіву  Харківської  області  за  участю  начальників
архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад області.

На  засіданні  розглянуто  питання  про  роботу  державного
архіву  та  архівних установ області за 2008 рік і визначено завдання
на  2009  p.,  а  також  про  стан  виконання  плану  співробітництва
держархіву  з  історичним  факультетом  Харківського  національного
університету ім. В. Н. Каразіна.

* * *
20 березня  2009 р. начальник  відділу  організації  та координації

архівної справи держархіву О. С. Гнезділо на запрошення Церкви Ісуса
Христа  Святих  останніх  днів  взяла  участь  у  Дні  відкритих  дверей
нового Будинку зібрань зазначеної Церкви.

Вона  ознайомилася  з  діяльністю  Департаменту  Родинної  Історії
церкви, у тому числі зі здійсненням програми щодо пошуку відомостей
про  предків,  складання  довідок  генеалогічного  характеру,  введення
даних  про  історію  окремої  родини  до  церковного  сайту,  а  також
користування  базою  даних  сайту  www.family.searchindexlug.org, на
якому  розміщено  інформацію  генеалогічного  характеру  з  фондів
архівних  установ  за  договором  між  Державним  комітетом  архівів
України та Генеалогічним товариством штату ЮТА.

* * *
26  березня  2009  р.  начальник  відділу  організації  та  координації

архівної справи взяла участь у презентації книги “Дмитро Яворницький
та його родовід”. Захід відбувся у приміщенні Меморіального будинку-
музею академіка Д. І. Яворницького (м. Дніпропетровськ). У підготовці
зазначеного  видання  взяли  участь  працівники  Дніпропетровського
історичного   музею   ім.  Д.  І.  Яворницького,   Державного   архіву
Харківської  області,  Харківського приватного  музею  міської  садиби
та  МГО “Інститут  Україніки” (м. Дніпропетровськ).

Того  ж  дня  О.  С.  Гнезділо  побувала  на  засіданні  Дніпро-
петровського  генеалогічного товариства,  яке  проходило  у приміщенні
Дніпропетровської  універсальної  наукової  бібліотеки.  Начальник
відділу  держархіву  розповіла  про  діяльність  Держархіву  Харківської
області та відповіла на запитання членів товариства. 
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У Держархіві Херсонської області

12 березня 2009 р. відбулося засідання колегії Державного архіву
Херсонської  області  щодо  підведення  підсумків  роботи  архівних
установ  області  у  2008 р. і  завдань  на  2009 р.  за  участю  начальників
архівних  відділів  районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,
керівників трудових архівів. Після колегії проведено семінар-нараду з
питань розвитку архівної справи.

Державним  архівом  Херсонської  області  підготовлено  виставку
цифрових копій архівних документів “Визвольний 1944-й”, присвячену
65-річниці  звільнення  нашого  краю  від  нацистських  окупантів  та
утворенню Херсонської області. На виставці  представлено  близько 50
документів,  фотодокументів,  що  висвітлюють  події  боїв  за
Херсонщину,  перших  кроків  по  відновленню  народного  господарства
новоутвореної області. З 13 березня виставку розміщено у приміщенні
обласної державної адміністрації. 

У Держархіві Чернівецької області

Для  телеканалу  ТВА  з  нагоди  195-річчя  від  дня  народження
Т. Г. Шевченка підготовлено та записано телепередачу циклу “Пам'ять”
про відзначення роковин та вшанування пам'яті Кобзаря на Буковині у
дорадянський період. Телепередача вийшла в ефір 11 березня.

У Держархіві Чернігівської області

22  січня  2009  р.  працівники  відділу  формування  НАФ  та
діловодства  Державного  архіву  Чернігівської  області  провели
тема-тичну  зустріч  на  тему  “Класифікація  документів.
Національний  стандарт  України”  для  державних  службовців
місцевих  органів  влади,  посадових  осіб  місцевого  самовря-
дування,  що  проходять  навчання  за  програмою  постійно  діючого
тематичного  семінару  “Українське  ділове  мовлення” у  Центрі
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій.

* * *
30 січня  2009 р.  у  Державному  архіві  Чернігівської  області

проведено засідання  експертно-перевірної  комісії,  на  якому
заслухали  питання  про  стан  науково-технічного  опрацювання  та
збереженості  документів у  Чернігівській  облдержадміністрації  та
територіальному  управлінні  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та
фондового ринку.
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* * *
У січні 2009 р. в архівних відділах Бобровицької, Ріпкинської,

Щорської,  Куликівської,  Корюківської,  Сосницької,  Прилуцької
райдержадміністрацій  організовано  виставки  копій  документів  до
90-річчя подій Української революції 1917–1921 pp.

Виставки  копій  документів  до  90-річчя  подій  Української
революції  1917-1921 pp.  у  січні  експонувалися  також  у  Щорському
історичному  музеї,  Щорській  районній  бібліотеці,  методичному
кабінеті  відділу  освіти  та  управлінні  агропромислового  розвитку
Сосницької райдержадміністрації Чернігівської області.

* * *
2 лютого  2009 р.  у  Державному  архіві  Чернігівської  області

проведено підсумкове  заняття  для  слухачів,  що  навчалися  на
однорічних  заочних  курсах  підвищення  кваліфікації  працівників
архівних установ області у 2008 р. Складено підсумковий іспит.

4  лютого  2009  р.  проведено  установче  заняття  для  працівників
архівної  галузі,  які  зараховані  на  однорічні  заочні  курси  підвищення
кваліфікації на 2009 р.

* * *
Держархів  області  взяв  участь  у  підготовці  телевізійного  циклу

“Історія  одного  експоната”,  започаткованого  Чернігівською  обласною
державною  телерадіокомпанією.  5  лютого  2009  р.  в  ефір  вийшла
перша  передача  циклу  про  видатного  російського  композитора
М. І. Глинку, підготовлена за документами архіву.

27  лютого  вийшла  в  ефір  телепередача  про  уродженця
Чернігівщини, видатного  вченого О. Ф. Шафонського, 9 березня – про
видатного українського поета Т. Г. Шевченка.

* * *
17  лютого  2009  р.  начальником  архівного  відділу  Срібнянської

райдержадміністрації Чернігівської області проведено урок для учнів 7
класу загальноосвітньої школи у зв'язку з річницею срібнянської трагедії
у  Великій  Вітчизняній  війні. На  уроці використано  матеріали  архівного
фонду “Срібнянщина в роки Великої Вітчизняної війни”.

20  лютого  на  Срібнянському  місцевому  радіо  прозвучала
передача,  підготовлена  начальником  архівного  відділу  Срібнянської
райдержадміністрації  Чернігівської  області  про  період  німецької
окупації території Срібнянщини.

21  лютого під час проведення Куликівською  ЗОШ  І–ІІІ ступенів
для учнів 9–11 класів вечора відпочинку, присвяченого Дню захисника
Вітчизни,  начальником  архівного  відділу  Куликівської  райдерж-
адміністрації  Чернігівської  області  організовано  зустріч  учнів  із
начальником  Ніжинсько-Куликівського  військового  комісаріату,  який
розповів про головне завдання кожного майбутнього захисника Вітчизни.

165



23 лютого 2009 р. держархів області взяв участь в урочистостях з
нагоди відзначення  Дня захисника  Вітчизни,  які  проводила обласна
державна  адміністрація  та  обласна  рада  в  обласному  академічному
українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

23  лютого  2009 р.  в  архівному  відділі  Срібнянської  райдерж-
адміністрації Чернігівської області проведено екскурсію для учнів 7
класу  Срібнянської  ЗОШ  з  демонстрацію  матеріалів  колекції
“Срібнянщина в роки Великої Вітчизняної війни”.

* * *
24  лютого  2009  р.  вийшов  17-й  номер  щоквартального

інформаційного  бюлетеня  Державного  архіву  Чернігівської  області
“Архівний  вісник”,  до  якого  увійшли  22  статті  та  інформації,
підготовлені працівниками державних архівних установ області.

Начальник архівного відділу Ріпкинської райдержадміністрації
Чернігівської  області  взяла  участь  у  засіданні  колегії  Ріпкинської
райдержадміністрації.  За  підсумками  засідання  колегії  25  лютого
проведено єдиний день інформування громадськості.

* * *
4  березня  2009  р.  проведено  розширене  засідання  колегії

Державного архіву Чернігівської області за участю керівників архівних
відділів  райдержадміністрацій  та  міських  рад,  на  якому  підведено
підсумки  роботи  архівних  установ  області  у  2008  р.  та  визначено
завдання на 2009 р.

У  своїй  доповіді  голова  колегії,  директор  держархіву
Р. Б. Воробей відзначила,  що  архівними  установами  області  здійснено
ряд  заходів,  спрямованих  на  покращення  збереженості  документів,
зміцнення матеріально-технічної бази. 

Протягом  минулого  року  документальний  комплекс  Націо-
нального архівного фонду області збільшився на 12 000 справ. Значно
розширилася  мережа  трудових  архівів,  у  яких  зберігаються  соціально
значущі документи ліквідованих установ. 

Найнагальнішим  завданням  архівістів  на сучасному  етапі  було і
залишається надання громадянам широкого доступу до інформаційних
ресурсів,  задоволення  їхніх  потреб  за  запитами  соціально-правового
характеру.  Архівістами  видано  16 437  довідок  громадянам  та
юридичним  особам.  Послугами  читальних  залів  скористалося  1370
громадян України та інших держав.

Широко  використовувалися  такі  інформаційні  послуги,  як
ініціативне  інформування,  стаціонарні,  пересувні  та  он-лайнові
виставки  документів,  публікації  статей  у  засобах  масової  інформації,
виступи на радіо та телебаченні.

Держархів області брав активну участь  у заходах  із вшанування
75-х  роковин  Голодомору  1932–1933  років  в  Україні,  зокрема,
підготував  матеріал  для  обласного  тому  Національної  книги  пам’яті
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жертв  Голодомору  1932–1933  років  в  Україні,  збірник  архівних
документів з означеної теми.

За  вагомий  внесок  у  справу  формування,  збереження,
використання  Національного  архівного  фонду  та  дослідження
Голодомору 1932–1933 років колектив Державного архіву Чернігівської
області  у  минулому  році  нагороджено  Почесною  грамотою  Кабінету
Міністрів України.

Разом з тим колегія констатувала наявність недоліків.
Актуальною  залишається  проблема  розширення  площ

архівосховищ  держархіву  області  та  більшості  архівних  відділів
райдержадміністрацій  і  міських  рад,  недостатнє  матеріально-технічне
та кадрове забезпечення.

Колегія  прийняла  рішення,  спрямоване  на  покращення
архівної справи в області.

* * *
4  березня  2009  р.  проведено  семінар-практикум  для

начальників  архівних  відділів  райдержадміністрацій  та  міських  рад
Чернігівської  області.  На  семінарі  висвітлено  питання  щодо
основних  вимог  до  оформлення  планово-звітної  документації,
комплектування архіву та порядку укладання угод про передавання
документів,  організації  обліку  документів  в  архівних  відділах  та
порядку  доступу  до  приміщень  і  на  територію  архівних  відділів,
впровадження  нових  нормативних  документів,  порядку  подання
документів  на  розгляд  експертно-перевірної  комісії  держархіву
області  та  експертних  комісій  архівних  відділів,  дотримання
законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією.

* * *
9 березня  2009 р.  на  обласному  радіо  прозвучала  передача  за

документами  держархіву  області,  присвячена  195-річчю  від  дня
народження Т. Г. Шевченка.

* * *
12 березня  2009 р.  працівники  відділу  формування  НАФ  та

діловодства  архіву  взяли  участь  у  спільному  семінарі  “Сучасне
діловодство.  Архівна  справа” для  працівників  нотаріальних  контор
Чернігівської  області,  що  проводився  за  участю  Головного
управління юстиції у Чернігівській області.

* * *
У  період  з  16  до  20  березня  2009  р.  начальник  відділу

формування  НАФ  та  діловодства  архіву  взяла  участь  у  навчанні
секретарів  сільських  рад “Складання  номенклатури  справ.
Формування  справ”,  що  проводилася  у Центрі  перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
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органів місцевого  самоврядування, державних  підприємств, установ
і організацій.

* * *
25  березня  2009  р. у  Державному  архіві  Чернігівської  області

відбулася  урочиста  церемонія  передавання  фрагментів  сувоїв  Тори
іудейській релігійній громаді м. Чернігова. 

Відповідно до Указу  Президента України від 24 жовтня 2007 р.
№ 1004 “Про передачу іудейським релігійним громадам України сувоїв
Тори” Державний архів Чернігівської області, діючи в рамках правових
норм,  передав  іудейській  релігійній  громаді  м.  Чернігова  фрагменти
сувоїв Тори, вилучені з Національного архівного фонду як такі, що не
підлягають відновленню у первісному чи наближеному до нього стані.

На церемонії були присутні начальник відділу у справах релігій
Чернігівської  облдержадміністрації  В. М. Молочко,  начальник  управ-
ління  з  питань  внутрішньої  політики  та  зв’язків  з  громадськістю
облдержадміністрації  Н.  О.  Молочко,  головний  рабин  України  Моше
Реувен Асман, Голова Координаційної ради Всеукраїнських об’єднань
іудейських релігійних громад і організацій Марк Анопольський, рабин,
голова  іудейської  релігійної  громади  м.  Чернігова  і  області,  сойфер
Яков Музикант, голова правління Чернігівського обласного об’єднання
єврейських общин і організацій С. Г. Бельман, представники іудейської
релігійної громади м. Чернігова, громадськість, місцеві засоби масової
інформації.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ
______________________________________________________

У Державному комітеті архівів України

19 січня 2008 р. у приміщенні Держкомархіву України відбулася
зустріч  представників  Генеалогічного  товариства  Юта  (”Family
Search”),  США  Ханса  Фідлера  та  Наталії  Рощиної  з  Головою
Державного  комітету  О. А.  Удодом,  заступником  Голови  Державного
комітету  О.  В.  Музичук  та  начальником  управління  Держкомархіву
Ю. А. Прилепішевою.

У  ході  зустрічі  сторони  обмінялися  інформацією  про  стан
виконання  діючої  Генеральної  Угоди  про  співробітництво,  вирішили
проблемні  питання  щодо  забезпечення  архівів страховими  копіями  на
документи,  змікрофільмовані  у  рамках  проекту  та  узгодили  програму
семінару-практикуму  для  операторів  мікрофільмування  “Мікро-
фільмування  генеалогічних  документів  у  рамках  співкобітництва
державних архівів України з Генеалогічним товариством Юта (”Family
Search”), США”. 

Організація  та  проведення  семінару-практикуму  для  операторів
мікрофільмування  “Мікрофільмування  генеалогічних  документів  у
рамках  співробітництва  державних  архівів  України  з  Генеалогічним
товариством Юта (”Family Search”), США – м. Київ, 19–22 січня 2009
року.

21  січня  на  базі  Центрального  державного  історичного  архіву
України, м. Київ відбулося практичне заняття в лабораторії архіву для
учасників семінару-практикуму операторів мікрофільмування.

* * *
27 січня 2009 р. у кабінеті Голови Державного комітету відбулася

міжвідомча  робоча  зустріч,  у  якій  взяли  участь  керівництво  та
відповідальні  працівники  Держкомархіву,  керівництво  Центрального
державного  архіву  вищих  органів  влади  та  управління  України,
Державного  архіву  СБУ  та  Галузевого  архіву  МВС  України  з
провідним  науковим  співробітником  Документаційного  центру
об’єднання  “Саксонські  меморіали”,  ФРН  О.  Харитоновим.  У  ході
наради учасники узгодили коло питань щодо можливості використання
у  рамках  українсько-німецького  проекту  “Радянські  та  німецькі
військовополонені  та  інтерновані”  документів  про  місця  поховання
померлих  у  таборах  для  німецьких  військовополонених  та
інтернованих,  що  перебувають  на  державному  зберіганні  у
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Центральному  державному  архіві  вищих  органів  влади  та  управління
України, фондоутворювач Міністерство внутрішніх справ України. 

 * * *
7 квітня 2009 р. у приміщенні Держкомархіву України відбулася

зустріч  представників  Генеалогічного  товариства  Юта  (”Family
Search”), США Рауля Ріоса та Наталії Рощиної з Головою Державного
комітету  О.  П.  Гінзбург  та  начальником  управління  Держкомархіву
Ю. А. Прилепішевою.

У  ході  зустрічі  сторони  обмінялися  інформацією  про  стан
виконання  діючої  Генеральної  Угоди  про  співробітництво,  узгодили
питання  щодо  відкриття  нових  проектів  у  держархівах  Вінницької  та
Житомирської  області,  а  також  досягли  домовленості  щодо  термінів
проведення  науково-практичного  семінару  для  директорів  державних
архівів  –  учасників  проекту  з  копіювання  документів  генеалогічного
характеру в м. Солт-Лейк-Сіті (США) у травні 2009 р.

Цього  ж  дня  відбулася  зустріч  представників  Товариства  з
директором Держархіву Закарпатської області М. В. Делеганом. 

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО)

23 січня  2009 р.  у  ЦДАВО  України  відбулася  зустріч  директора
архіву  Н. В. Маковської  з  провідним  науковим  співробітником
Документаційного  центру  Об’єднання  “Саксонські  меморіали”  у
м. Дрездені  А.  Харитоновим.  У  ході  зустрічі  обговорено  виконання
зобов’язань  за  Угодою  про  міжнародне  співробітництво  між  ЦДАВО
України  і  Об’єднанням  “Саксонські  меморіали” (у  рамках  Угоди  про
співробітництво  між  Держкомархівом  України  і  Об’єднанням
“Саксонські меморіали”, що стосується проекту “Радянські та німецькі
військовополоненні  та  інтерновані.  Дослідження   питань  Другої
світової  війни  та  повоєнного  періоду”)  та  перспективи  подальшого
співробітництва.

Заступник директора архіву О. Б. Пащенко

У Державному архіві Закарпатської області

10  лютого  2009  р.  відбулася  зустріч  директора  архіву  із
співробітниками  музею  Голокосту  (Єрусалим,  Ізраїль)  докторами
Кінгою Фроймович і Рітою Горват.

У ході зустрічі обговорено питання співпраці з метою пошуку і
створення  електронної  бази  даних  щодо  переслідувань  єврейського
населення  Закарпаття  у  роки  Другої  світової  війни  угорською
окупаційною владою.
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Досягнуто  домовленостей  щодо  підготовки  у  першому  півріччі
2009  р.  проекту  Угоди  про  співробітництво  та  її  подальшого
підписання.

Триває підготовка інформації про Державний архів Закарпатської
області України для подальшого її оприлюднення музеєм у Єрусалимі. 

* * *
На запит виконуючого обов’язки генерального консула України у

м.  Пряшеві  (Словаччина)  Ю.  Колядинського  Державним  архівом
Закарпатської  області  17  лютого  2009  р.  підготовлено  та  передано
документи тематичної виставки з нагоди 70-річчя Карпатської України.
Виставка  була  відкрита  у  приміщенні  бібліотеки  Пряшівського
університету  за  участю  Генерального  консульства  України  в  Пряшеві
та  Інституту  суспільних  наук  Словацької  академії  наук  у  Кошіце  в
Словаччині 4 березня 2009 р.

У Державному архіві Одеської області

Згідно  Договору  Державного  архіву  Одеської  області  з
Генеалогічним  товариством  “Юта”  (США)  про  оцифрування
документів  держархіву  протягом  І  кварталу  2009  р.  оцифровано
23042 кадрів метричних книг Херсонської духовної консисторії.

26 березня  2008 р. Державний  архів Одеської  області  відвідав
Голова  Грецького  Фонду  Культури  (Одеська  філія)  п.  Софроніс
Парадісопулос  з  метою  вивчення  історії  грецької  діаспори  та
обговорення проекту 6 та 7 томів спільного видання “Греки Одессы.
Именной  указатель  по  метрическим  книгам  Одесской  Греческой
Свято-Троицкой церкви. 1800–1920”.

У Державному архіві Харківської області 

У  І  кварталі  2009  р.  продовжено  роботу  Державного  архіву
Харківської  області  щодо  створення  цифрових  копій  документів
генеалогічного  характеру,  яку  розпочато  в  січні  2007  р.  згідно
договору  між  Держархівом  Харківської  області  та  Генеалогічним
товариством  штату Юта (США). Протягом січня-березня  зроблено
15 787  цифрових  копій  архівних  документів,  це  3  справи  з  фонду
Харківської казенної палати.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ
_____________________________________________________________

Заходи державних архівних установ з відзначення 90-ї річниці
проголошення Акта злуки Української Народної Республіки 

і Західно-Української Народної Республіки

20–27  січня  2009  р.  у  приміщенні  Київського  міського  Будинку
вчителя  експонувалася  виставка  документів  Національного  архівного
фонду України, присвячена 90-річчю Акту Злуки Української Народної
Республіки  та  Західноукраїнської  Народної  Республіки.  На  виставці
представлено  близько  60  документів  з  фондів  Центрального
державного  архіву  вищих  органів  влади  і  управління  (ЦДАВО)
України,  Центрального  державного  кінофотофоноархіву  (ЦДКФФА)
України ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву Сумської області –
невеличка  частина  документальної  спадщини  періоду  Української
революції,  що  зберігається  в  центральних  державних  архівах  та
державних архівах областей України.

Різноманітні  за  характером  і  змістом  архівні  матеріали
відображають  знакові  події  Української  національної  революції.  На
шляху  до  незалежності  та  власної  державності  треба  було  долати
чимало  перешкод,  найсерйознішу  з  яких  створювали  об'єктивні
чинники  –  тривалий  розвиток  двох  частин  України  у  різних
цивілізаційних  полях  і  державних  системах,  істотні  відмінності  в
ментальності,  ціннісних  орієнтаціях,  політичній  культурі.  На  виставці
представлено документальні свідчення складного, багатого за формами
і  динамікою  розвитку  процесу  українського  національно-визвольного
руху  після  падіння  Російської  й  Австро-Угорської  імперій,  до  складу
яких  входили  українські  землі.  Створення  і  діяльність  Центральної
Ради,  перших  українських  урядів,  проголошення  самостійної  і
незалежної Української Народної Республіки, розробка конституційних
засад  держави  репрезентовано  документами  ЦДАВО  України,  серед
яких:  Універсали  Центральної  Ради,  Закони  УНР  та  Української
держави,  постанови  та  звернення  українських  урядів,  листування
видатних  державних  та  політичних  діячів  того  часу.  Фотодокументи
ЦДКФФА  демонструють  “зупинені  миттєвості”  революційних  подій,
знімки  “головних  дійових  осіб”  історичних  подій  –  державних  і
політичних діячів.

Прагнення  українських  земель  до  об'єднання  в  єдину  соборну
незалежну  українську  державу  засвідчують  представлені  на  виставці
Ухвала  Української  Національної  Ради  про  злуку  Західно-Української
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Народної  Республіки  з  Українською  Народної  Республікою  (3  січня
1919 р.),  Універсал  Директорії  Української  Народної  Республіки  про
злуку з Західно-Українською Народною Республікою (22 січня 1919 р.),
інформація  про  святкування  на  Софійській  площі  у  Києві
проголошення Акта злуки, фотографії мітингу на Софійській площі за
участю  президента  Західно-Української  Народної  Республіки,
працівників  центральних  державних  установ  УНР,  присвяченого  цій
знаменній події.

22 січня 1919 р. увійшло до генетичної пам'яті нації, викликавши,
зокрема,  до  життя  у  1990  році  т.  зв.  “Українську  хвилю”  –  живий
ланцюг між Києвом і Львовом, що його утворили сотні тисяч українців.

Під  час  проведення  виставки  демонструвався  відеоролик,
підготовлений  за  кінодокументами  ЦДКФФА  України  ім. Г.С.Пше-
ничного, до 90-річчя проголошення Акта Злуки.

* * *
Державним  архівом  Закарпатської  області  з  нагоди  90-річчя

проголошення  Акта  злуки  УНР  та  ЗУНР  відкрито  виставку  архівних
документів  “Соборність  української  держави”.  На  виставці
представлено документи, що свідчать про непростий шлях Української
держави  до  незалежності,  починаючи  від  1918  р.  Серед  них:  копія
протоколу Всезакарпатського з'їзду 21 січня 1919 р. у м. Хуст, який у
складних політичних умовах прийняв рішення про возз'єднання краю з
Україною;  протоколи  зборів  селян  Мараморощини,  що  свідчать  про
бажання  приєднатися  до  України;  документи  про  створення  у  січні
1946 р. Закарпатської області.

* * *
21  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Житомирської  області

відкрито  виставку  “Шлях  Української  незалежності.  До  90-ї  річниці
Соборності  України”,  присвячену  90-ї  річниці  проголошення  Акту
злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної
Республіки.

В  грудні  1918  лідери  двох  держав  у  м.  Фастові  підписали
передоб’єднавчий договір. 22 січня 1919 р. цей договір, що увійшов в
історію  як  Акт  злуки  –  акт  об’єднання  українських  земель,
оприлюднено  у  Києві  на  Софіївському  майдані.  Єдина  Україна
проіснувала недовго, через декілька місяців більшовики захопили Київ,
Західну Галичину окупували поляки, а Закарпаття – Чехословаччина. І
хоча  Акт  злуки  1919 р.  був  декларативним,  ідея  соборності  продов-
жувала жити та стала реальною мрією й метою українців про створення
своєї незалежної держави.

Доба  Української  революції  охоплює  час  з  1917  по  1921  рр.  і
насичена  важливими  подіями  в  історії  нашої  держави,  зокрема,
Української  Народної  Республіки  періоду  Центральної  Ради,
Української  держави  гетьмана  П. Скоропадського,  Української
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Народної Республіки доби Директорії, національно-визвольних змагань
на західних землях (ЗУНР).

Експозиція  виставки  складалася  з  двох  тематичних  блоків.
Перший блок містив документи та газетний фонд держархіву області за
1917–1921  рр.,  що  широко  висвітлюють  організацію  Української
Центральної  Ради,  її  державотворчу  діяльність.  Відвідувачі  виставки
мали  змогу  познайомитися  з  Універсалами  Центральної  Ради,  які
віддзеркалюють етапи боротьби за незалежність українського народу.

Всеукраїнські  та  місцеві  періодичні  видання  тих  часів,  зокрема,
газети  “Український  голос”  (1917),  “Народня  воля”  (1917),  “Вісти  з
Української  Центральної  Ради”  (1917),  “Кієвская  мысль”  (1918),
“Державний  вісник”  (1918),  “Вісник  Головного  Комісаріату  Уряду
Української  народної  Республіки”  (1920),  “Громадянин”  (1917–1919),
“Свободная  Волинь”  (1918),  “Волынская  заря”  (1919),  “Волынская
молва” (1919), “Вістник  волинського  губерніального  комісара” (1919)
та  інші,  віддзеркалюють  той  непростий  бурхливий  час.  Газета
“Громадянин” (28 (15) грудня  1918 р.)  у  статті  “Объдинение  украин-
ских  земель”  повідомляє  про  прагнення  українського  народу  до
створення єдиної соборної України. 

Сучасні  газети  “Голос  України”,  “Урядовий  кур’єр”,  “Жито-
мирщина” повідомляють про урочистості з нагоди Дня Соборності.

Другий  блок  містить  копії  документів,  які  зберігаються  у
державних  архівах  України,  ознайомившись  з  якими  відвідувачі
виставки матимуть можливість об’єктивно оцінити історичні події того
часу.

* * *
22 січня 2009 р. Державним архівом Івано-Франківської області з

нагоди Дня Соборності України відкрито виставку архівних документів
періоду УНР та ЗУНР, що висвітлюють життя та діяльність провідних
діячів національного державотворення.

* * *
21  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Тернопільської  області

урочисто  відкрито  виставку  до  90-річчя  Акту  Злуки  “Україна:  один
народ, одна держава”. Сюжети про виставку продемонстровано по ТТБ,
ТV-4,  інформація  прозвучала  по  державному  радіо.  У  газеті  “Вільне
життя”  надруковано  статтю  головного  спеціаліста  С.  Коваль
“Тернистий шлях до Злуки” (про виставку в держархіві області до 90-
річчя Акту Злуки “Україна: один народ, одна держава”). 

* * *
22 січня до 90-ї річниці проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР у

будівлі Херсонської облдержадміністрації відкрито пересувну виставку
архівних  документів  і матеріалів  “За  Соборну  Україну”, підготовлену
Державним  архівом  Херсонської  області.  Представлено  близько  100
цифрових копій архівних документів, що висвітлюють державотворчий
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процес на українських землях, зокрема на Херсонщині, у період 1917–
1921 рр.

Представник держархіву взяв участь у телемості, що проводився
до Дня Соборності України за участі представників з п'яти областей на
базі  обласного  центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування. 

* * *
22  січня  2009  р.  у  Черкаській  обласній  філармонії  з  нагоди

відзначення  Дня  Соборності  України  відкрито  виставку  архівних
документів та періодичної преси “День Соборності України: 1919–2009
рр.”, підготовлену Державним архівом Черкаської області.

Шлях до злуки був важким і тернистим

22  січня  2009  р.  виповнюється  90  років  Акту  Соборності,
проголошення  якого  символізувало  возз’єднання  розділених  віками
українських земель. На жаль, Злука залишилася лише декларацією, яку
не вдалося втілити у життя в міру тих чи інших обставин.

Ідея  Соборності  України  відродилася  на  фоні  масштабних
соціальних змін після Першої світової війни, коли руйнувалися імперії і
утворювалися нові держави.

Шлях  до  проголошення  Акту  був важким  і тернистим,  политим
кров’ю тисяч українських патріотів.

18  жовтня  1918  р.  імператор  Карл  І  видав  маніфест  про
перетворення  Австро-Угорщини  на  федерацію  народів.  20  жовтня
1918 р.  голова  Української  Національної  Ради  Кость  Левицький  на
мітингу  проголосив  створення  Української  держави  в  межах  Австро-
Угорщини як альтернативу польській владі над Східною Галичиною з
центром у Львові.

Глава  австро-угорського  уряду  згодився  на  прохання  галичан
передати  владу  в  краї  представникам  Ради,  але  поляки  затримали
передачу цього наказу з Відня. Проти планів мирного отримання влади
виступила  опозиція  з  боку  молодих  галицьких  інтелігентів,  соціал-
демократів,  старшин-січовиків.  Їм  стало  відомо,  що  2  листопада
польський  генерал  Розвадовський  має  одержати  владні  повноваження
на Галичину.

Українська Національна Рада не вважала за можливе обстоювати
право на  Львів збройним шляхом.  Протилежної  позиції дотримувався
створений  у  вересні  1918  р.  в  семи  містах  Західної  України
Центральний військовий комітет.

27 жовтня комітет почав  готуватися  до захоплення  влади. У ніч
на 1 листопада комітет, спираючись  на українських січових стрільців,
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оволодів важливими об’єктами міста. Відчуваючи моральну підтримку
Відня,  повстанці  намагалися  відновити  національну  державність  на
землях  Західної  України.  13  листопада  1918  р.  було  проголошено
Західно-Українську  Народну  Республіку,  до  складу  якої  увійшли
Східна  Галичина,  Буковина  та  Закарпаття.  Звістку  про  її  створення
лідери Західної Європи сприйняли дуже стримано.

Однак  внаслідок  контрнаступу  польських  солдатів,  які  були
краще  оснащені  та  дисципліновані,  Львів  був  зданий  у  ніч  на
22 листопада.

Взагалі  позиції  українців  на  утримання  влади  у  Львові  були
програшними, у місті на той час проживало 62 поляків, 20 євреїв і лише
18 українців,  частина  з  яких  втратила  свої  етнічні  риси.  Уряд  ЗУНР
змушений  був  переїхати  до  Тернополя,  де  пробув  до  кінця  1918 р.  З
початку  1919  р.  становище  в  ЗУНР  загострювалося:  затримувалося
розв’язання  соціальних  проблем,  лихоманило  урядові  структури,
процвітала корупція та протекціонізм.

Лідери  ЗУНР  не  мали  власної  моделі  розбудови  держави,  тому
орієнтувалися  на  австрійський  зразок  виконавчої  влади,  не  мали
широких  зв’язків  із  впливовими  колами  Європи,  не  було  й  творчої
нової еліти, слабкою залишилася підтримка народних мас.

3  січня  Українська  Національна  Рада  в  Станіславові  ухвалила
окремий  закон  про з’єднання Західної  України з Східною і вирішила,
що  делегати  Галичини  мають  вручити  урядові  Української  Народної
Республіки в Києві відповідні грамоти. 

Це відбулося 22 січня. При великій кількості народу і війська на
Софіївській  площі  в  Києві  в  присутності  представників  іноземних
держав галицькі делегати обмінялися з верховною владою Української
Народної  Республіки  грамотами,  що  підтверджували  з’єднання.  Уряд
Директорії  оповістив  з’єднання  окремим  Універсалом:  “Від  нині
зливаються  в  одно  віками  відділені  одна  від  другої  частини  України:
Галичина,  Буковина,  Закарпаття  і  Придніпрянська  Україна  в  одну
Велику  Україну.  Сповнилися  відвічні  мрії,  для  яких  жили  і  за  які
вмирали найліпші сини України”.

Підписали  цей  Універсал:  Голова  Директорії  В.  Винниченко  та
члени  Директорії  О.  Андріївський,  С.  Петлюра,  Ф.  Швець  і  А.  Ма-
каренко.  Проголошення  Злуки  відбулося  в  першу  річницю
проголошення Четвертого Універсалу про повну незалежність України.
Цей день був оголошений державним і всенародним святом.

Та мріям про єдину Українську  незалежну  державу  не судилося
збутися. Попереду була тяжка і трагічна боротьба, тисячі синів полягли
в  боях  за  приближення  того  часу,  коли  Україна  стане  вільною  і
незалежною державою.

На жаль, документів, які охоплюють період кінця 1918 – початку
1919 рр.,   на  зберіганні  у  Державному  архіві  Тернопільської  області
дуже  мало.  Але  публікації  в  пресі,  зокрема,  Звернення  Державного
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Секретаріату  ЗУНР  до  всіх  громадян,  опубліковане  у  газеті
“Український голос” 3 грудня 1918 р., земельний закон, опублікований
у  газеті  “Українські  вісті”  14  травня  1919  р.,  та  інші  повідомлення
дають можливість ознайомитися з подіями цих років очима очевидців.

Звернення  інформаційного  бюро  Армії  УНР  “Трудячий  народе
український”,  “Як  провокують” роз’яснюють  політичну  ситуацію,  що
склалася  на  той  час  в  армії  та  народі.  Заслуговують  на  увагу  лист
міністра ісповідань уряду УНР п. І. Огієнка до українського товариства
“Просвіта” в Кременці  щодо  популяризації  видань про  роль церкви  в
національному відродженні, розпорядження уряду Директорії УНР про
поминання  в  богослужіннях  Української  Народної  Республіки.  Заява
Хоменка Олександра про вступ до війська УНР, записна книжка козака
знайомлять  нас  із  біографічними  даними   людей,  які  вступали  в
українське військо та з основними правилами поведінки козаків. 

Цікавими  є  документи  періоду  панування  панської  Польщі  на
території Західної України. Наявні донесення поліції про повернення із
Австрії  колишнього  прокурора  м.  Бережани  Л.  Петрушевича,
донесення  про  діяльність  офіцера  української  армії  Я.  Левицького,
списки  офіцерів  і  підофіцерів  українських  військових  формувань,  які
перебували під наглядом поліції.

Важким  було становище  колишніх  офіцерів  української  армії  та
їх  родин,  котрі  перебували  в  еміграції  у  Франції  і  Чехословаччині.  В
експозиції  виставки,  що  відкрилася  у  Державному  архіві
Тернопільської  області,  представлено  перелік  жертводавців  на
допомогу  дітям  емігрантів,  лист  міністра  ісповідань  Огієнка  І.  його
преосвященству, єпископу Кременецькому Діонісію з приводу важкого
матеріального становища українських емігрантів та їх дітей.

Заслуговують  уваги  і  документи  тернопільського  Повітового
Комісаріату  Української  Народної  Республіки  про  мобілізацію  в
українське  військо,  оголошення  про  амністію  з  нагоди  Злуки
українських  земель,  обіжник  Державного  Повітового  Комісаріату  в
Тернополі  щодо  бранки  мужви  української  національності  сіл
Тернопільського повіту від 27 січня 1919 р. та ін.

Головний спеціаліст
Держархіву Тернопільськоїобласті

С. Коваль
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Заходи державних архівних установ з вшанування 
подвигу Героїв Крут

29  січня  2009  р.  на  Українському  радіо  вийшла  в  ефір
радіопередача,  присвячена  пам'яті  Героїв  Крут,  у  якій  взяли  участь
співробітники  Центрального  державного  кінофотофоноархіву  України
ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
19 січня 2009 р. у Державному архіві Волинської області відкрито

виставки архівних документів з нагоди 90-ї річниці Соборності України
та  подвигу  Героїв  Крут.  За  матеріалами  виставок  підготовлено
радіоінформацію  на  Волинське  радіо  та  поповнено  веб-сторінку
держархіву області на сайті облдержадміністрації. Матеріали виставок
використано також у телепередачі “Цей день в історії”.

* * *
23 січня 2009 р. у Державному архіві Закарпатської області відкрито

документально-ілюстративну  виставку  документів  та  публікацій,  які
висвітлюють одну з найтрагічніших подій української історії, битву під
Крутами, що на довгі роки стала одним із символів боротьби народу за
свободу і незалежність.

* * *
27 січня 2009 р. на веб-сайті Державного архіву Кіровоградської

області розміщено документальну виставку „Пам'яті Героїв Крут”.
В  експозиції  виставки  представлено  матеріали  різних  архівних

установ,  музеїв  та  бібліотек  України,  які  ілюструють  події,  що
відбувалися  у  грудні  1917  –  березні  1918  р.  на  Україні  у  контексті
незвичайної,  глибоко  трагічної  події,  якою  є  бій  під  Крутами.  Серед
представлених  документів  –  фрагмент  з  особової  справи  контролера
Єлисаветградського  відділення  Державного  банку,  колезького
секретаря  Якова  Миколайовича  Шульгіна,  батька  Володимира
Шульгіна, одного з учасників бою під Крутами. Документ зберігається
у Державному архіві Кіровоградської області. 

* * *
28 січня 2009 р. у Державному архіві Рівненської області відкрито

виставку  документів,  присвячену  вшануванню  пам’яті  юнаків,  які
героїчно  загинули  у  бою  під  Крутами  29  січня  1918  р.  На  ній
представлено матеріали з фондів ЦДАВО України, ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного, Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ,
Інституту  Історії  України  НАН  України, Національного  музею  історії
України,  зокрема:  офіційна  нота-протест  Генерального  секретаріату
УНР до Ради Народних Комісарів Росії від 29 грудня 1917 р., відповідь
Ради  Народних  Комісарів  Росії  Генеральному  Секретаріату  УНР  з
погрозою розпочати військові дії (31 грудня 1917 р.), закон Української
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Центральної  Ради  від  3  січня  1918  р.  про  утворення  Українського
народного  війська  (народної  міліції),  IV  Універсал  Української
Центральної  Ради  (9  січня  1918  р.),  наказ  особливого  коменданта
м. Києва  М.  Ковенка  та  голови  Українського  революційного  комітету
гарнізону  м.  Києва  Березняка  про  організацію  добровільного
українського  війська  (22  січня  1918  р.),  „Мировий  договір  між
Українською  Народною  Республікою  з  однієї  і  Німеччиною,  Австро-
Угорщиною,  Болгарією  і  Туреччиною  з  другої  сторони”  (лютий
1918 р.),  наказ  про  створення  слідчої  комісії  для  з’ясування  обставин
бою з більшовиками під Крутами (5 березня 1918 р.) тощо.

* * *
27  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Тернопільської  області

урочисто  відкрито  виставку  до  91-ої  річниці  Крутянської  трагедії
“Крути: урок нащадкам”. Сюжети  про  виставку  продемонстровано  по
ТV-4, ТТБ, інформація прозвучала по державному радіо.

* * *
29  січня  з  нагоди  річниці  битви  під  Крутами  у  приміщенні

Херсонської  облдержадміністрації  відкрито  пересувну  виставку
архівних  документів  і  матеріалів  “Подвиг  Героїв  Крут”, підготовлену
Державним  архівом  Херсонської  області.  Представлено  цифрові  копії
архівних документів, що відображають тогочасну політичну ситуацію в
Україні та перебіг подій, пов’язаних з битвою під Крутами.

* * *
27  січня  2009  р.  у  Державному  архіві  Чернігівської  області

відкрито виставку архівних документів “Пам'яті героїв Крут” з фондів
Центрального  державного  архіву  вищих  органів  влади  та  управління
України,  Центрального  державного  кінофотофоноархіву  України  ім.
Г. С. Пшеничного, Державної наукової архівної бібліотеки України та
Держархіву Чернігівської області. На виставці, зокрема, експонуються
схема бою під Крутами, списки встановлених учасників нерівного бою,
їхні  фотографії,  фото  похорону  загиблих  19  березня  1918  р.  на
Аскольдовій  могилі  у  м.  Києві.  Окремий  розділ  виставки  присвячено
подіям Української революції 1917–1918 рр.

У  презентації  взяли  участь  представники  державних  установ,
закладів  культури,  науковці,  представники  громадськості.  Виставка
висвітлювалася міським та обласним телебаченням, обласним радіо.

Герої крут – ніхто не забутий

25  січня  1918  р.  було  проголошено  ІV  Універсал,  що
встановлював  повну  самостійність  УНР,  тиждень  після  того,  як
рішенням  Центральної  Ради  і  наказом  соціалістичного  Генерального
Секретаря  військових  справ  М.  Порша  було  демобілізовано  усі
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регулярні  військові  частини.  Українські  соціалістичні  провідники
обезброїли  свою  незалежність  перед  московсько-большевицькими
ордами майже зовсім голіруч...

Новостворену державу  фактично не було кому захищати. Понад
мільйон солдатів українізованих частин колишньої царської російської
армії,  які  бажали  служити  в  збройних  силах  України,  були
демобілізовані.  І  не  їх  вина,  що  окремі  лідери  Центральної  Ради,
особливо В. Винниченко, виступали проти створення регулярної армії.
Різні полки під гучними назвами (Шевченківський, Дорошенківський) в
найкращому  випадку  оголошували  нейтралітет,  а  то  й  переходили  на
бік інтервентів.

У  даній  ситуації  за  ініціативою  керівника  юнацьких  частин
Братства  Українських  самостійників  М.  Лизогуба  з  добровольців  –
студентів  Українського  Народного  Університету  та  учнів  Кирило-
Мефодіївського  братства  формується  “Помічний  курінь  студентів
січових стрільців” складом 300 юнаків. 29 січня 1918 р. біля залізничної
станції Крути (між Бахмачем  та Ніжином) відбувся  бій. Без  будь-якої
військової підготовки погано озброєні юнаки під керівництвом сотника
В.  Омельченка  (також  студента)  виступили  проти  більшовицьких
військ під командуванням Муравйова (близько 6 тисяч чоловік). 

Протягом  5  годин  українські  юнаки  героїчно  відбивали  ворожі
атаки.  Проте,  скориставшись  кількаразовою  перевагою  в  чисельності,
наступаючі  сили  зім’яли  оборону  і  почали  оточувати  українське
військо. Розуміючи безвихідь свого становища і не бажаючи здатись у
полон ворогові, бійці студенського куреня пішли в атаку з багнетами,
бо набоїв вже не було. Всього впало біля 290 чоловік, 28 потрапили в
полон і були по-звірячому закатовані.

19  березня  1918  р.  вже  після  звільнення  території  України  від
більшовиків  у  Києві  відбувся  урочистий  похорон  загиблих  під
Крутами.  Траурну  промову  виголосив  М.  Грушевський,  бійців  було
поховано з військовими почестями на Аскольдовій могилі.

У Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито  виставку,
присвячену  Крутянській  Трагедії. Вона складається  з трьох частин.  У
першій  частині  відображено  матеріали  про  історію  боротьби  під
Крутами. Зокрема, це статті із “Календаря  Просвіти” 1920 р., 1938 р.,
“Літопису Червоної Калини” 1932 р., щоденника “Новий час” 1933 р.

У  другій  частині  розміщено  документи  із  фондів  архіву  про
відзначення  річниць  подвигу  героїв  Крут  у  селах  Тернопільського,
Збаразького,  Підгаєцького,  Копичинецького  повітів.  Цікавими  для
дослідників  є  документи,  які  польським  урядом  було  заборонено
включати  в  програму  академії,  присвяченій  полеглим  в  бою  під
Крутами, що відбулась в с. Гаї Великі Тернопільського повіту у 1938 р.
Також експонувалися повідомлення щодо проведення заходів на честь
полеглих  під  Крутами,  надруковані  в  українських  газетах  “Діло”,
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“Народна  воля”,  “Золочівське  слово”  та  конфісковані  польською
владою у 1933–1934 роках.

Третій  розділ  виставки  представлений  поглядами  сучасників  на
події  під  Крутами  29  січня  1918  р.  Зокрема,  це  статті,  вміщені  у
Тернопільській  періодичній  пресі,  журналах  “Українська  культура”,
“Визвольний  шлях”.  Найцікавішим  експонатом  виставки  є  фотокопія
поштової листівки, випущеної до річниці бою під Крутами у 1937 р. у
Тернопільському  воєводстві.  Працівниками  держархіву  підготовлено
каталог виставки “Крути: урок нащадкам”.

Завершує  експозицію  цитата  публіцістичної  статі  “Крути”  У.
Самчука. Орфографію автора збережено: “...Бій під Крутами – це один
із  найбільших  лицарських  вчинків,  що  виявились  в  часи  української
визвольної боротьби. ... Аналогія із історії древньої Греції. Ще 480 р. до
н. е. тоді 300 спартанців  вело  бій із переважаючою  силою персів при
Фермопілах, всі вони загинули.”

Триста  юних  українських  студентів-націоналістів  полягли  в
нерівному бою під Крутами, пожертвувавши добровільно своїм життям
для Батьківщини. Але ця жертва не була даремною. Вона призвела до
перелому в поглядах українських політиків. Освячений гарячою кров’ю
юнаків  четвертий  універсал  став,  врешті,  володарем  душ  всіх
українських  патріотів.  Ціною  юнацької  крові  завершено  перемогу
національної  ідеї,  ідеї  самостійної,  соборної  української  держави,  над
дурманним  соціалістичним  гаслом  федералізму  з  Москвою  в  ім’я
“всеросійської пролетарської революції”.

Головний спеціаліст
Держархіву Тернопільської області

О. Дишлюк
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Заходи державних архівних установ з відзначення
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших

держав і 20-ї річниці виведення військ колишнього СРСР 
з Республіки Афганістан

У  Державному  архіві  Вінницької  області  з  нагоди  20-ї  річниці
виведення  радянських  військ  з  Республіки  Афганістан  проведено  ряд
заходів.

13 лютого 2009 р. у читальному залі держархіву області відбувся
вечір  пам'яті  воїнів  Радянської  армії,  загиблих  під  час  бойових  дій  в
Афганістані.  На  вечір  пам'яті  запрошено  представників  обласних
об'єднань  воїнів-”афганців”,  військових  льотчиків,  що  воювали  в
Афганістані, журналістів із засобів масової інформації області. 

Проведено презентацію архівної колекції документів та матеріалів
колишніх  воїнів-”афганців”.  Центральною  частиною  презентації  стала
документальна  виставка  під  назвою  “Афганістан  — неоголошена  війна-
трагедія”. Експозиція виставки складалася з 5 розділів:

I розділ: Так починався Афган...
II розділ: Афганська війна в листах її учасників.
III розділ:  “Чорний  тюльпан”:  Вони  не  повернулися.
ІV розділ: “Усна історія”: Спогади про Афган.
V розділ: Замість післямови: Висвітлення “афганських” подій в

поезії, прозі та на сторінках періодичної преси.
Заступник директора архіву Ф. А. Винокурова під час презентації

докладно  зупинилася  на  історії  створення  архівної  колекції,
започаткованої у 1989 р., що сьогодні налічує більш ніж 500 документів.
85  документів  та  фотографій  з  “афганської”  тематики  піддано
ретельному  джерелознавчому  аналізу,  викладеному  в  коментарях  до
експозиції.  Акцент зробили на документах усної історії – свідченнях та
спогадах  учасників  подій  та  очевидців,  членів  родин  воїнів-”афганців”,
вчителів,  численному  листуванні,  фотографіях  з  так  званих
“дембельських альбомів”

В  “афганській”  колекції  присутня  і  офіційна  документалістика,  а
саме  – характеристики  вінничан-учасників  бойових  дій  в  Афганістані,
посвідчення,  видані  командуванням  військових  частин,  а  також
повідомлення  про  загибель  радянських  військовослужбовців.  Крім  того,
Ф.  А.  Винокурова  розповіла  про  загиблу  в  Афганістані  вінничанку
Т. Врублевську,  з  якою  навчалася  у  Вінницькій  середній  школі  №  17;
співробітниця  держархіву  Л.  В.  Капліна  –  про  свого  загиблого  в
Афганістані односельця.

На виставці у розділі “Замість післямови” представлено документи
з  фондів  облвиконкому,  обласної  Ради,  Управління  пенсійного  фонду
щодо інтегрування воїнів-”афганців”  у мирне життя соціального захисту
воїнів-”афганців”.  Окремий  розділ  склали  друковані  видання  з
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“афганської”  тематики.  Це,  зокрема,  документальні  повісті  військового
журналіста А. Гончара “Мы прошли Афган”, “Правда об Афганистане”. 

Відкриття  виставки  висвітлювалося  упродовж  13–16  лютого  на
телеканалах ВДТ-6, “Віта”, обласною радіостанцією “Місто над Бугом”.

* * *
У приміщенні Державного архіву Закарпатської області відкрито

виставку  “Воїни-інтернаціоналісти  у  вогняному  Афганістані”.  На
виставці представлено спогади молодих юнаків з сонячного Закарпаття
про   перебування  в  Афганістані  та  повернення  в  батьківську  хату,
фотографії  учасників  бойових  дій,  а  також  газетні  статті,  присвячені
трагічній  події.  З  виставкою  ознайомилися  представники
громадськості, відвідувачі та гості архіву. 

Держархівом  Закарпатської  області  організовано  збір  спогадів,
фотографій,  друкованих  видань  про  учасників  бойових  дій  в
Афганістані, які проживають на території області.

З  метою  активізації  цієї  роботи  та  проведення  відповідних
організаційних  заходів  відбулася  розмова  керівництва  архіву  з
представником  Державного  комітету  у  справах  ветеранів  у
Закарпатській  області  Ю.  Бєляковим,  головою  обласної  Спілки
ветеранів  війн  М.  Куцкіром,  заступником  голови  обласної  організації
Української  Спілки  ветеранів  Афганістану  А.  Удодом,  окремими
активними учасниками цих громадських організацій. 

У результаті  проведеної  роботи  до  держархіву  області  передано
ряд  матеріалів  про  учасників  бойових  дій,  зокрема,  художньо-
документальне  видання  Ф.  Рубіша  “Інтернаціоналісти  у  вогняному
Афганістані”, де зібрано  спогади, фотографії,  розповіді  про  колишніх
воїнів-інтернаціоналістів Мукачівського  району. Серед них – матеріал
про  нинішнього  начальника  архівного  відділу  Мукачівської  міської
ради М. Місюка, 23 лютого 1969 р. н., який у 1987–1988 рр. виконував
інтернаціональний  обов’язок  в  Афганістані.  Він  18-річним  юнаком,
молодшим  сержантом,  старшим  водієм  взводу  БТР  супроводжував
військові  автоколони,  брав  участь  у  бойових  операціях.  Півтора  року
М.  Д.  Місюк  перебував  в  Афганістані,  став  командиром  автороти,
нагороджений медаллю “За відвагу”, двома афганськими медалями, має
ряд інших нагород.

Книга  “Інтернаціоналісти  у  вогняному  Афганістані”  вийшла  у
світ в     2009 р. у видавництві “Карпатська вежа” в м. Мукачево. 

* * *
12 лютого 2009 р. у Державному архіві Кіровоградської області

для  студентської  молоді  проведено  екскурсію  по  виставці  архівних
документів  “Афганістан:  20  років  потому”.  Для  експонування
підготовлено  списки  воїнів-інтернаціоналістів  –  уродженців
Кіровоградщини,  їх  спогади  про  службу  в  складі  обмеженого
контингенту  радянських  військ  на  території  ДРА,  копії  солдатських
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листів,  публікації  періодичних  видань,  присвячені  виводу  радянських
військ з Афганістану.

Архівними  відділами  райдержадміністрацій  та  міських  рад
проведено  14  тематичних  уроків  у  школах  та  навчальних  закладах,
відкрито 3 виставки архівних документів із зазначеної тематики.

Державним  архівом  Кіровоградської  області  проведено  заходи
щодо  організації  державними  архівними  установами  області  роботи  по
складанню  списків, записів свідчень та спогадів учасників бойових дій в
Республіці  Афганістан.  На  державне  зберігання  до  держархіву  області
прийнято  відеодокумент  “Телепередача  “Пам'ять”  Кіровоградської
обласної  державної  телерадіокомпанії”.  П'ять  спогадів  поповнили
колекцію  документів  воїнів-інтернаціоналістів,  учасників  боїв  у
Республіці  Афганістан,  що  знаходиться  на  зберіганні  у  держархіві
області.

На  державне  зберігання  до  архівних  відділів  райдерж-
адміністрацій  та  міських  рад  надійшло  219  свідчень  та  49  анкет
учасників  бойових  дій  в  Республіці  Афганістан,  інших  локальних
конфліктах.  Архівний  відділ  Знам'янської  міської  ради  бере  участь  у
зборі  матеріалів для публікації книги із зазначеної тематики. Робота по
складанню списків, записів свідчень учасників бойових дій на території
інших держав триває.

* * *
6–13  лютого  2009  р.  у  приміщенні  Державного  архіву

Одеської  області  ескпонувалася  виставка  документів  “Афганістан.
Випробування  трагедією.  До  20-ї  річниці  виведення  військ
колишнього СРСР з Республіки Афганістан”.

Протягом  лютого  2009  р.  у  районній  бібліотеці  м.  Березівка
Одеської  області,  загальноосвітніх  школах  області  презентовано
книгу  директора  Державного  архіву  Одеської  області  І.  І.  Ніточко
“Афганістан.  Чорнобиль.  Випробування  трагедією.  Березівський
район”.

10 лютого 2009 р. на державному телерадіоканалі  “38-й канал”
у  прямому  ефірі  вийшла  телепередача  за  участю  І.  І.  Ніточко,  який
розповів  про  підготовку  видання  “Афганістан.  Чорнобиль.
Випробування трагедією. Березівський район.” .

* * *
16 лютого  2009 р.  Державним  архівом  Тернопільської  області

підготовлено  та  урочисто  відкрито  виставку  до  Дня  вшанування
учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав  і  20-ї  річниці
виведення  військ  колишнього  СРСР  з Республіки  Афганістан  “І час
не  лікує  пам'ять”.  У  заході  взяли  участь  воїни-інтернаціоналісти,
члени  обласної  організації  Української  Спілки  ветеранів
Афганістану, представники ЗМІ.
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Директор  Державного  архіву  Тернопільської  області
Б. Хаварівський  взяв  участь  і  виступив  на  презентації  книжки
“Обпалені  війною.  Афганістан  (1979–1989)”  (автор-упорядник
В. Погорецький. – Тернопіль, 2009), яка проходила у Тернопільській
обласній бібліотеці для молоді.

* * *
15  лютого  2009  р.  працівники  Державного  архіву  Херсонської

області взяли участь у заходах з відзначення Дня вшанування учасників
бойових  дій  на  території  інших  держав  у  м.  Херсоні  та  20-ї  річниці
виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

* * *
До  20-ї  річниці  виведення  радянських  військ  з  Афганістану  в

Державному  архіві  Чернігівської  області  відкрито  фотодокументальну
виставку,  на  якій  представлено  документи  та  фотографії  з  архівної
колекції  “Воїни,  які  брали  участь  у  війні  в  Афганістані”.  Електронна
версія виставки розміщена на веб-сайті архіву.

Інформація про відкриття виставки прозвучала по обласному радіо
та оприлюднена у міській газеті “Чернігівські відомості”.

І час не лікує пам'ять 
20 років минає з того часу, коли останній солдат Радянської армії

покинув  територію  Афганістану.  15  лютого  закінчилась  безглузда
афганська  війна.  Офіційно  її  війною  не  називали,  а  всього  лише
воєнною  кампанією  радянських  військ  в Афганістані.  На  довгі десять
років затяглась ця виснажлива “секретна” війна на афганській землі. У
складі  40-ї  армії  обмеженого  контингенту  радянських  військ  брало
участь  620  тисяч  військовослужбовців,  21  тисяча  робітників  і  служ-
бовців.  Загинуло  у  неоголошеній  війні  понад  14,5  тисячі  громадян
СРСР.

Не  обійшла  ця  трагедія  й  Україну:  95  тисяч  воїнів-українців
брали участь в бойових діях, близько 3700 чоловік загинуло, 6000 стали
інвалідами, ще 72 чоловіки залишились в полоні або пропали безвісти.

Через шалене пекло цієї війни пройшли понад 1700 тернопільчан,
48  молодих  хлопців  не  повернулися  додому,  2  пропали  безвісти,
46 стали  інвалідами. За цими  сухими  цифрами ховаються  сирітські  та
вдовині сльози, сльози матерів та батьків, чиї життя вже вкоротили та
нині  продовжують  укорочувати  гіркі  переживання  й  роздуми  над
відібраними і знівеченими життями їхніх дітей.

По-різному  називають  афганську  війну  –  і  антинародною,  і
злочинною,  і  несправедливою.  Але  чим  завинили  рядові  солдати  і
офіцери, які брали участь у ній? Вони чесно виконали свій військовий
обов’язок .

15 лютого відзначається у нашій країні як День пам’яті воїнів, що
загинули  на  афганській  землі.  До  цієї  дати  у  Державному  архіві
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Тернопільської області експонувалася виставка архівних документів “І
час  не  лікує  пам'ять  “.  Заслуговують  на  увагу  документи  про
Т. Л. Протасевича, листи до батьків з теплим словами та проханням не
турбуватись,  запевненнями,  що  все  буде  добре,  листи  командира,
службова  характеристика  на  лейтенанта  Т.  Л.  Протасевича  і  офіційні
слова  командування:  “13  квітня  1986  року  Тарас  Любомирович
Протасевич  на  чолі  свого  підрозділу,  виконуючи  бойове  завдання  по
знищенню  формувань  душманів,  загинув.  Нагороджений  орденом
Червоної  Зірки  (посмертно)”.  А  за  цими  слова  –  непоправне  горе
батьків, які так чекали додому повернення свого сина.

Про  старшого  сержанта  А.  Куриляка,  життя  якого  забрала  ця
війна, розповідає у листі майор О. В. Нитченко. 

Привертають  увагу  документи  про  Героя  Радянського  Союзу,
уродженця   с.  Борщівка  Лановецького  району  Я.  П.  Горошка.  Його
разом з тисячами молодих людей-вояків направили в Афганістан, де він
прослужив  з серпня  1981 по  листопад  1983 р. З Афганістану  частину
переводять у Білорусію, але на початку 1986 р. знову кидають разом з
новим поповненням у вир афганської війни. Доля поберегла Ярослава і
на цей раз. Більше того, він двічі нагороджений бойовими орденами. А
в 1988 р. йому присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

В  експозиції  виставки  фотографії  Ярослава  Горошка  під  час
проходження  служби,  опис  подвигу  капітана,  спогади  його  матері,
публікації  у  пресі  про  діяльність  майора  Я.  П.  Горошка  після
закінчення афганської війни. 8 червня 1994 р. підполковника Ярослава
Павловича  Горошка  не  стало.  Він  був  активним  офіцером  молодої
української  армії,  проводив  патріотичну  роботу  з  особовим  складом,
вів рішучу боротьбу з корупцією офіцерства.  Таким  його запам’ятали
всі,  хто  його  знав,  насамперед  товариші  по  службі,  під  час  якої
розкрився  його  військовий  талант,  сформувався  характер  сильної
людини… 

На  виставці  представлено  документи  воїнів-інтернаціоналістів,
які  повернулися  у  рідні  домівки:  світлини,  фотокопії  посвідчень  про
нагородження,  автобіографії,  нагородні  листи,  документи
Тернопільської  обласної  організації  Української  Спілки  ветеранів
Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів). Відвідувачі  архіву  можуть
ознайомитися з установчими документами, статутами Спілки, проектом
програми  основних  напрямків  діяльності  Спілки  воїнів-
інтернаціоналістів України, положення про Другий Міжнародний день
афганської пісні “Пам'ять без кордонів”.

Особливо  цікавими  є  тексти  пісень  В.  Карпухіна,  учасника
бойових  дій  в  Афганістані  (м.  Могильов,  Білорусія).  Адже  пісенний
репертуар,  народжений  в  Афганістані,  по  праву  можна  назвати
музично-поетичним літописом масового подвигу. Експонуються також
книги  В.  Погорецького  (учасника  бойових  дій  в  Афганістані)
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“Афганський  синдром”  та  “Книга  пам’яті.  Афганістан  (1979–1989).
Тернопільська область: мартиролог”.

Виставка  у  держархіві  області  покликана  стати  внеском  у
народний  вінок  пам’яті  тим  вісімнадцяти-двадцятирічним,  яких  не
дочекались матері, батьки, дружини, друзі…

Головний спеціаліст
 Держархіву Тернопільської області

О. Сулима

187



Заходи державних архівних установ з відзначення 
70-річчя проголошення Карпатської України

Протягом  12–20  березня  2009  р.  у  читальному  залі  ЦДАВО
України  відкрито  документальні  виставки,  присвячені  70-річчю
проголошення  Карпатської  України  та  135-й  річниці  від  дня
народження  президента  Карпатської  України  А.  Волошина.  Пред-
ставлені  документи  відображають  передвиборчі  настрої  населення
Карпатської України у 1938–1939 рр., діяльність Організації Народної
Оборони “Карпатська Січ” та розкривають державотворчу і політичну
діяльність А. Волошина.    

Зав. сектору публікації документів
ЦДАВО України Н. В. Григорчук

* * *
11  березня  2009  р.  у  читальному  залі  Державного  архіву

Волинської  області  знімальна  група  Волинського  телебачення
працювала над записом телепередачі “Історія без купюр”, присвяченої
проголошенню  Карпатської  України.  Про  роботу  архіву  над
виявленням документів з цієї тематики, а також про експонати діючої
виставки  розповіла  начальник  відділу  інформації  та  використання
документів архіву А. Кравчук.

* * *
Державним  архівом  Закарпатської  області  підготовлено

фотоілюстративну виставку архівних документів  “Карпатська Україна
і  Августин  Волошин”.  Тематичну  виставку  розгорнуто  і  відкрито
13 березня  2009  р.  у  приміщенні  спеціалізованої  середньої  школи  у
м. Хуст, де 15 березня 1939 р. проходило історичне засідання Першого
Сойму Карпатської України, на якому проголошено її незалежність та
обрано президентом Августина Івановича Волошина.

Виставку  розміщено  на  двох  стендах,  де  представлено:  Указ
Президента  України   від  12  березня  2008  р.  №  213/2008  “Про
відзначення 70-річчя  подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської
України”,  коротку  історичну  довідку  про  зазначені  історичні  події,
документи  про  формування,  склад  і  діяльність  уряду  Карпатської
України,  життя  видатного  українського  науковця,  релігійного,
державного  і  громадсько-політичного  діяча,  президента  Карпатської
України, Героя України А. І. Волошина, зокрема, повідомлення уряду
Підкарпатської Русі про призначення А. Волошина на посаду прем’єр-
міністра  та  привітання  українського  вільного  козацтва  (Мюнхен,
Німеччина),  урядовців  міністерства  шкільництва  і  народної  освіти   з
нагоди його призначення, розпорядження уряду Підкарпатської Русі за
підписом  А.  Волошина  про  одночасне  використання  назв
“Підкарпатська  Русь”  та  “Карпатська  Україна”  з  правками  самого
Президента,  один  із  протоколів  засідання  уряду  Карпатської  України,
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звіт  про  роботу  демілітаційної  комісії,  звернення  А.  Волошина  до
жителів  Підкарпатської  Русі  у  зв’язку  із  загарбанням  угорсько-
фашистськими військами частини її території, звернення письменника,
уродженця  с.  Дермань,  що  на  Волині,  У.  Самчука  та  українця
М. Павленка,  який  на  той  час  був  у  еміграції  в  Ірані,  про  надання  їм
громадянства  Карпатської  України.  Представлені  документи  свідчать
про прагнення українців, які проживали у 1938-1939 роках поза межами
України, здобути українське громадянство.

Центральне місце експозиції посіли фото та окремі документи про
А. Волошина, а також етнографічна карта Карпатської України. 

Привертають  увагу  документи  про  створення  організації
Народної  Оборони  Карпатська  Січ  та  її  статут,  документи  про
створення  партії  Українське  Національне  Об’єднання,  підготовку  та
проведення  виборів  до  Першого  Сойму  Карпатської  України  та  їх
результати,  які  вміщені  в  бюлетнях  пресової  служби  Карпатської
України,  копії  вісників  уряду  Підкарпатської  Русі,  на  сторінках  яких
друкувалися  розпорядження   уряду  Підкарпатської   Русі,  а  згодом  і
Карпатської України.

Добірка  експонованих  фотодокументів  висвітлює  відкриття
Першого  Сойму  Карпатської  України,  обрання  її  президентом
А. Волошина,  керівний  склад  Сойму,  розстріл  січовиків  угорськими
окупаційними військами тощо. 

Завершує виставку звернення президента Карпатської України до
земляків  після  її  загарбання  угорськими  військами,  копії  документів
про  засудження  А.  Волошина  радянськими  каральними  органами  та
Указ Президента України про присвоєння йому високого звання Героя
України.

У  цілому  виставка  містить  близько  40  копій  документів  та
фотоматеріалів періоду Карпатської України, зокрема, з архівів Служби
безпеки  України,  Національного  архіву  Румунії  та  Угорського
державного архіву.

14  березня  з  виставкою  ознайомився  Президент  України
В. А. Ющенко з дружиною, Глава Секретаріату Президента В. І. Балога,
народні  депутати  України,  керівництво  Тернопільських  обласних
державної  адміністрації  та  ради,  ветерани  –  учасники  подій  1938–
1939 рр.,  представники  засобів  масової  інформації.  Пояснення  для
Президента та інших офіційних осіб давав директор Державного архіву
Закарпатської  області.  З  великою  увагою  Президент  України
ознайомився  з  представленими  оригіналами  документів,  зокрема,  з
документом  від  17  січня  1939  р.,  зміст  якого  свідчить  про  відгук
Карпатської  України  на  звернення  щодо  участі  у  міжнародній
сільськогосподарській виставці у Нью-Йорку.

Директор  Державного  архіву  Закарпатської  області  подарував
В. Ющенку  перший  примірник  збірника  архівних  документів  і
матеріалів “Карпатська Україна. 1938–1939”, який нещодавно вийшов у
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світ  з  нагоди  70-річчя  Карпатської  України.  Це  перший  спеціальний
збірник  документів  і  матеріалів,  присвячений  Карпатській  Україні,
який  вийшов  завдяки  зусиллям  працівників  держархіву  області.
Президент  висловив  щиру  вдячність  за  подарунок  та  підготовлену
спеціалістами  архіву  виставку,  організовану  на  високому  патріо-
тичному та художньо-естетичному рівні.

18  березня  2009  р.  у  Державному  архіві  Закарпатської  області
підготовлено  та  відкрито  виставку  “Шлях  до  волі” до  70-річчя  подій,
пов’язаних з проголошенням Карпатської України.

* * *
27 березня 2009 р. у Державному архіві Кіровоградської області

відкрито виставку документів “Карпатська Україна: тріумф і трагедія”.
Основний  масив  документів  складають  документи  ЦДАВО  України,
Державного  архіву  Чернівецької  області,  фотодокументи  із  фондів
ЦДКФФА  України ім. Г. С. Пшеничного, інших  архівних установ, що
висвітлюють  історію  створення  самостійної  держави  –  Карпатської
України та обставини втрати нею державності.

* * *
20 березня  2009 р.  веб-сторінці  Державного  архіву  Луганської

області  розміщено  виставку  за  документами  ЦДАВО  України
“Карпатська Україна”.

* * *
25  березня  2009  р.  на  сайті  Одеської  облдержадміністрації

розміщено  інтернет-виставку  “До  75-річчя  подій,  пов'язаних  з
проголошенням Карпатської України”.

* * *
19  березня  2009  р.  у  Державному  архіві  Рівненської  області

відкрито виставку  документів,  присвячену  річниці  проголошення
Карпатської України, а також державотворчій та політичній діяльності
Героя України, президента  Карпатської  України А. Волошина та його
соратників “Карпатська Україна – крок на шляху до незалежності”.

На  виставці  представлено  матеріали  з  фондів  ЦДАВО  України,
державних архівів Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема:
повідомлення  бюлетеня  Української  пресової  служби  про  події  в
Карпатській Україні (4 листопада 1938 р.), звернення А. Волошина до
всіх  громадян  Карпатської  України,  опубліковане  у  бюлетені
Української  пресової  служби  (5  листопада  1938  р.),  додатки  до
бюлетеня  пресової  служби  Карпатської  України  з  біографією
А. Волошина  та  оголошенням  “предсідника”  краєвої  виборчої  комісії
до  виборів  першого  сойму  Карпатської  України  (20 лютого  1939 р.),
статут  Організації  Народної  Оборони  “Карпатська  Січ”  (1938  р.),
повідомлення  Організації  Народної  оборони  “Карпатська  Січ”,
передане для преси про діяльність  Жіночого  відділу  цієї організації  у
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Сваляві (22 січня – 19 лютого 1939 р.), доповідь коменданта повітової
управи  в  Городку  Ягелонському  про  настрої  серед  місцевого
українського  населення  з  приводу  окупації  угорцями  Карпатської
України (25 березня 1939 р.), повідомлення бюлетеня пресової служби
Карпатської  України  про  вибори  до  першого  сойму  Карпатської
України,  газети  “Український  вісник”  (20  листопада  1938  р.)  та
“Український тиждень” (30 грудня 1938 р.).

Особливий  інтерес  представляють  фотознімки  президента
Карпатської  України  А.  Волошина,  прем’єр-міністра  Карпатської
України А. Бродія,  відкриття сойму (15 березня 1939 р.), голови сойму
та міністра культури, шкільництва і народної освіти проф. А. Штефана,
будинку  уряду  Карпатської  України  у  м.  Хуст,  а  також  мапа
Карпатської України після визначення українсько-словацького кордону
(24 жовтня 1938 р.) тощо.

* * *
12  березня  2009  р.  у  читальному  залі  Державного  архіву

Харківської  області  презентовано  тематичну  виставку  за
документами  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного,  ЦДАВО
України,  Державного  архіву  Чернівецької  області  “70-річчю
проголошення Карпатської України присвячується”.

Шлях до волі 
Територія  України  віками  була  поділена  між  сусідніми

державами. До розпаду Австро-Угорської імперії українське Закарпаття
належало Угорщині. Після закінчення Першої світової війни населення
Закарпаття  почало  виступати  за  об’єднання  з  іншими  українськими
землями. На всенародних зборах у Хусті, які відбулися 21 січня 1919 р.,
Закарпаття  заявило  про  приєднання  до  Соборної  України.  Але
історичні  обставини  для  возз’єднання  з  УНР  у  1919  р.  склалися
несприятливо.

На  основі  рішень  Сен-Жерменського  мирного  договору  від  10
вересня  1919  р.  Закарпаття  увійшло  до  складу  Чехословаччини  як
адміністративна  одиниця.  Проте  реальний  автономний  статус,
передбачений  договором,  так  і  не  був  забезпечений  чехословацьким
урядом. У 1920–30-х рр. українська громадськість і політичні партії на
Закарпатті  активно  виступали  за  надання  Карпатській  Україні
автономії. 

Після  Мюнхенського  договору  чотирьох  держав  від  30  вересня
1938  р.  до  Німеччини  відійшла  частина  Чехословаччини.  Спосте-
рігаючи  хитання  празького  уряду,  лідери  закарпатських  українців
почали  вимагати  для  краю  автономії.  Чехам  не  лишалось  іншого
вибору, як погодитись. 

8 жовтня 1938 р. було утворено перший автономний уряд на чолі
з  А.  Бродієм  (затверджений  центральною  владою  11  жовтня  1938р.).
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22 жовтня  1938 р. празький  парламент  ухвалив  конституційний  закон
про  автономію  Карпатської  України,  після  чого  Чехословаччина
перетворилася  на  федеративну  державу  чехів,  словаків  і  карпатських
українців.  26  жовтня  1938  р.  А.  Бродія,  який  намагався  проводити
проугорську  політику,  усунуто  з  посади  голови  уряду  і  прем’єр-
міністром Карпатської України обрано А. Волошина.

Рішенням Віденського  арбітражу від 2 листопада 1938 р. значна
частина Карпатської України з містами Ужгород, Мукачеве і Берегове
приєднано  до  Угорщини.  За  цих  умов  столицю  Карпатської  України
перенесли до Хусту. Для захисту державної незалежності і боротьби з
угорськими  терористичними  угрупуваннями  створили  збройні  сили
Карпатської України – військову організацію “Карпатська Січ”.

Уряд  А.  Волошина  активно  здійснював  заходи,  спрямовані  на
розбудову  української  держави.  Українізовувалися  система  освіти,
видавнича  справа,  державна  адміністрація,  налагоджувалася  робота
промисловості, транспорту, торгівлі.

12  лютого  1939  р.  відбулись  вибори  до  Сейму  Карпатської
України, на яких абсолютну більшість голосів виборців (більше 90 %)
здобули кандидати Українського Національного Об’єднання. 

15 березня 1939 р. Сейм  за головування А. Штефана проголосив
незалежність  Карпатської  України.  Прийнятий  парламентом  консти-
туційний  закон  визначив  назву  держави  (Карпатська  Україна),
державний  устрій  (президентська  республіка),  державну  мову
(українська).  Державним  прапором  та  гімном  визнано  синьо-жовтий
стяг  і  український  національний  гімн  “Ще  не  вмерла  Україна”.
Президентом Карпатської  України обрано А. Волошина, який призна-
чив прем’єр-міністром нового уряду суверенної держави Ю. Ревая.

У таємному пакті з Угорщиною А. Гітлер погодився на окупацію
нею всього Закарпаття. В ніч з 13 на 14 березня 1939 р. угорські війська
увійшли  на  Закарпаття.  З  перших  годин  вторгнення  частини
Карпатської Січі вели бої з переважаючими силами противника. Після
захоплення  м.  Хуста  ще  кілька  днів  точилися  оборонні  бої,  у  яких
загинуло  близько  2  тисяч  закарпатців,  а  18  березня  більша  частина
території  Карпатської  України  була  окупована  угорськими  військами.
У  гірських  районах  Карпатської  України  загони  “Карпатської  Січі”
продовжували боротьбу до кінця травня 1939 р. Президент республіки
А.  Волошин  і частина  уряду  на  чолі  з прем’єром  Ю.  Реваєм  змушені
були виїхати в еміграцію.

З  нагоди  70-річчя  проголошення  незалежності  Карпатської
України у Держархіві Тернопільської області відкрито виставку “Шлях
до  волі”.  Експонати  дають  змогу  ознайомитись  з  пресою  30-х  років
минулого  століття,  яка  висвітлює  тогочасні  події  на  Закарпатті.
Зокрема,  у  газеті  “Український  бескид”  від  13  листопада  1938  р.
вміщено Відозву прем’єра А. Волошина до всіх громадян Карпатської
України від 3 листопада 1938 р. Заслуговує на увагу книга П. Стерча
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“Карпато-Українська  держава”  (видання  1965  р.),  адже  автор  був
свідком  і  учасником  тих  подій,  про  які  описує.  При  написанні  праці
було використано велику кількість документів, книг, брошур і статей.
Цікавою  є  також  ксерокопія  документу  із  фондів  Держархіву
Закарпатської  області  про  назву  країни,  адже  вперше  офіційну  назву
“Підкарпатська  Русь”  було  отримано  з  рук  чеського  уряду  в  1919 р.
Протрималась  вона  до  1938  р.  і  була  замінена  “Карпатською
Україною”.

У  другому  розділі  виставки  можна  ознайомитись  з  діячами
Карпатської  України:  президентом  А.  Волошином,  прем’єр-міністром
Ю.  Реваєм,  головою  Першого  Сейму  А.  Штефаном.  У  діаспорному
виданні  журналу  “Екран”  за  1965 р.  вміщено  фотографії  усіх  членів
першого Сейму Карпатської України і поіменний список кандидатів.  

Завершують  експозицію  документи  із  фондів  держархіву,  які
характеризують  реакцію  місцевого  населення  Тернопільського
воєводства  на події,  пов’язані  з  проголошенням  Карпатської  України:
інформації  слідчого  відділу  Тернопільської  воєводської  команди
держполіції  постерункам  поліції  про  те,  що  українська  молодь  має
наміри  податися  на  Карпатську  Україну,  про  наміри  українських
націоналістичних  кіл  насипати  могили  на  цвинтарях  на  честь  вояків,
полеглих на Карпатській Україні та ін.  

Недовгий  період  існування  Карпатської  України  став  однією  з
сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення
української державності. 

Головний спеціаліст
Держархіву Тернопільської області

Т. Маркевич
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