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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі 

від 10 листопада 2009 р. № 915/2009 
 

Ураховуючи значення християнських традицій в історії і 
розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи Націо-
нальної ради з питань культури і духовності, Українського фонду 
культури, Української православної церкви, Української православної 
церкви Київського патріархату, Української автокефальної право-
славної церкви, Української греко-католицької церкви, громадськості, з 
метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення 
Київської Русі п о с т а н о в л я ю:  

1. Кабінету Міністрів України:  
1) утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі;  
2) розробити та затвердити у тримісячний строк план заходів з 

підготовки та відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської 
Русі, передбачивши, зокрема:  

здійснення правових, фінансово-економічних, культурно-про-
світницьких заходів, спрямованих на забезпечення обліку, належного 
збереження, використання пам'яток сакральної культури в Україні та їх 
популяризацію;  

збереження та популяризацію визначних вітчизняних пам'яток 
духовної літератури, видання наукових та науково-популярних праць з 
релігійної тематики, організацію виставок сакрального та обра-
зотворчого мистецтва, проведення тематичних конференцій, круглих 
столів;  

підготовку і випуск багатотомної Української православної 
енциклопедії та Енциклопедії сакрального мистецтва України, каталогу 
зруйнованих храмів і монастирів України, а також серії видань, 
присвячених 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке відзначалося у 
2008 році;  

створення художніх та документальних фільмів про історичний 
шлях християнства в Україні, визначні пам'ятки сакральної культури в 
Україні;  

відкриття туристичних маршрутів та організацію подорожей і 
екскурсій по визначних місцях, пов'язаних з історією християнства в 
Україні;  
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опрацювання питання щодо створення музею видатних діячів 
України;  

проведення фестивалю духовної християнської музики та співу, 
тематичного кінофестивалю;  

активізацію заходів із повернення (передачі) релігійним органі-
заціям культового майна;  

карбування та введення в обіг у встановленому порядку 
ювілейних монет, а також випуск і спецпогашення поштових марок, 
присвячених 1025-річчю хрещення Київської Русі;  

3) вирішити в установленому порядку питання щодо щорічного 
фінансування заходів з підготовки та відзначення в Україні 1025-річчя 
хрещення Київської Русі.  

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
розробити та затвердити у тримісячний строк заходи з підготовки та 
відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі.  

3. Службі безпеки України разом із Державним комітетом архівів 
України сприяти представникам громадських організацій, наукових 
установ та організацій, ученим та громадянам у вільному доступі до 
розсекречених архівних документів, пов'язаних із переслідуванням та 
знищенням священнослужителів та церковнослужителів.  

4. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
здійснення закордонними дипломатичними установами України за 
участю української громадськості за кордоном заходів з відзначення 
1025-річчя хрещення Київської Русі.  

5. Міністерству освіти і науки України забезпечити проведення в 
навчальних закладах тематичних заходів з висвітлення історії розвитку 
християнства в Україні з метою виховання у молоді почуття поваги до 
духовної спадщини Українського народу.  

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити систематичне широке висвітлення в засобах масової 
інформації заходів з підготовки та відзначення в Україні 1025-річчя 
хрещення Київської Русі.  

 
Президент України В. Ющенко 
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Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій 
національної воєнної історії 

від 12 листопада 2009 р. № 923/2009 
 
З метою увічнення звитяги української зброї в історичній пам'яті 

народу, відродження і розвитку національних військових традицій, 
спираючись на багатовікову історію українського державотворення, 
пов'язану зі славними воєнними перемогами та військовою доблестю у 
боротьбі за Вітчизну, постановляю:  

1. Українському інституту національної пам'яті:  
утворити у двотижневий строк із залученням представників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, учених і фахівців робочу 
групу з підготовки пропозицій щодо визначення переліку Днів 
української воєнної звитяги та формування реєстру об'єктів і місць, 
пов'язаних із видатними подіями національної воєнної історії, та за 
результатами роботи цієї робочої групи внести в установленому 
порядку до 15 грудня 2009 року:  

пропозиції Президентові України щодо переліку Днів української 
воєнної звитяги;  

пропозиції Кабінету Міністрів України щодо формування реєстру 
об'єктів і місць, пов'язаних із видатними подіями національної воєнної 
історії.  

2. Кабінету Міністрів України:  
1) опрацювати пропозиції щодо формування реєстру об'єктів і 

місць, пов'язаних із видатними подіями національної воєнної історії;  
2) розробити та затвердити у тримісячний строк після 

затвердження переліку Днів української воєнної звитяги план заходів 
на 2010–2015 роки з відзначення Днів української воєнної звитяги, 
інших видатних подій національної воєнної історії, передбачивши, 
зокрема:  

проведення урочистих заходів, присвячених Дням української 
воєнної звитяги, іншим видатним подіям та пам'ятним датам 
національної воєнної історії;  

розроблення планів і програм воєнно-історичної роботи в 
навчальних закладах та відповідних освітніх програм для населення;  

проведення у загальноосвітніх, вищих, у тому числі військових, 
навчальних закладах воєнно-історичних читань;  

проведення наукових досліджень, науково-практичних кон-
ференцій, круглих столів, форумів з питань національної воєнної 
історії, підготовку та публікацію тематичних збірок документів, на-
укових праць та монографій;  

створення музеїв, меморіальних комплексів, тематичних 
експозицій, а також поповнення Музейного фонду України новими 
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музейними колекціями та предметами, що є пам'ятками національної 
воєнної історії;  

проведення виставок архівних матеріалів, пов'язаних із Днями 
української воєнної звитяги, іншими видатними подіями та пам'ятними 
датами національної воєнної історії;  

впорядкування та збереження об'єктів і місць, пов'язаних із 
видатними подіями національної воєнної історії, а також спорудження 
пам'ятників, встановлення обелісків, меморіальних дощок, інших 
пам'ятних знаків, присвячених видатним подіям національної воєнної 
історії та її героям;  

публікацію в друкованих засобах масової інформації матеріалів, 
присвячених Дням української воєнної звитяги, іншим видатним 
подіям національної воєнної історії та її героям;  

створення та популяризацію документальних, науково-публі-
цистичних, художніх фільмів, теле- та радіопередач з національної 
воєнно-історичної тематики;  

видання періодичного Українського воєнно-історичного кален-
даря і воєнно-історичного журналу, їх розповсюдження у навчальних 
закладах та бібліотеках;  

опрацювання питання щодо створення освітньо-історичного 
телевізійного каналу та тематичного веб-сайта для висвітлення 
видатних подій та пам'ятних дат національної воєнної історії;  

проведення тематичної пошуково-дослідницької роботи, а також 
розроблення нових екскурсійних маршрутів місцями видатних подій 
національної воєнної історії;  

проведення вистав воєнно-історичної реконструкції із залученням 
до участі в них громадських організацій;  

міжнародне співробітництво з питань збереження меморіальних 
споруд і об'єктів, що увічнюють славу українських воїнів на території 
інших держав;  

залучення в установленому порядку до участі у вищезазначених 
заходах громадських організацій, у тому числі козацьких, а також 
молодіжних та дитячих громадських організацій, зокрема пластового 
(скаутського) руху.  

3. Міністерству оборони України:  
розробити та в установленому порядку затвердити плани воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України, а також порядок 
проведення військових ритуалів з нагоди Днів української воєнної 
звитяги;  

проводити у військових частинах та військових навчальних 
закладах патріотично-виховні заходи, присвячені видатним подіям та 
пам'ятним датам національної воєнної історії, її героям, а також 
військовим діячам;  

розробити за участю місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення 
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активної участі військових частин та військових навчальних закладів у 
роботі з облаштування, впорядкування та збереження об'єктів і місць, 
пов'язаних із видатними подіями національної воєнної історії.  

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

опрацювання питання щодо формування регіональних реєстрів 
об'єктів і місць, пов'язаних із видатними подіями національної воєнної 
історії; впорядкування, збереження та благоустрій таких об'єктів і 
місць;  

проведення тематичної пошуково-дослідницької роботи, розроб-
лення місцевих екскурсійних маршрутів місцями видатних подій 
національної воєнної історії, проведення вистав воєнно-історичної 
реконструкції.  

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечувати широке висвітлення заходів, пов'язаних із відзначенням 
Днів української воєнної звитяги, інших видатних подій та пам'ятних 
дат національної воєнної історії, організувати цикли тематичних теле- і 
радіопередач, виступи провідних учених та представників громад-
ськості.  

 
Президент України В. Ющенко 
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Про відзначення державними нагородами України 
від 30 листопада 2009 р. № 984/2009 

 
(Витяг) 

 
За вагомий особистий внесок у вшанування пам'яті жертв 

геноциду Українського народу, активну діяльність на ниві висвітлення 
правди про голодомори в Україні п о с т а н о в л я ю:  

 
Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня  
… 
 
ХАВАРІВСЬКОГО – дослідника голодоморів, директора 
Богдана Васильовича Державного архіву Тернопільської  
     області  
 
 

Президент України В. Ющенко 
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Про нагородження працівників архівної справи 
Від 21 грудня № 1078/2009 

 
За значний особистий внесок у розвиток архівної справи, 

поширення правди про історичне минуле України, високий 
професіоналізм та з нагоди Дня працівників архівних установ  
п о с т а н о в л я ю: 

 
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня 

 
КРАВЕЦЬ     – начальника архівного відділу 
Юлію Володимирівну   Макарівської районної державної  

адміністрації, Київська область 
 
Нагородити медаллю “За працю і звитягу” 
 
КОРІННОГО    – головного спеціаліста-архівіста 
Миколу Миколайовича  Державного архіву Київської 

області 
 
ЗІНЧИК     – начальника відділу Державного 
Ольгу Юріївну архіву   Запорізької області 
 
Присвоїти почесне звання 
 

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ” 
 

ГРИГОРУКУ    – директорові Державного архіву 
Миколі Івановичу   Рівненської області 
 
ГУДИМ     – заступникові директора  
Валентині Володимирівні  Державного архіву  

Полтавської області 
 
ХРИСТОВІЙ    – провідному науковому 
Наталії Миколаївні   співробітникові Українського 
      науково-дослідного інституту  

архівної справи  
та документознавства, м. Київ. 

 
Президент України В. Ющенко 
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Про відзначення державними нагородами України 
від 25 грудня 2009 р. № 1100/2009 

 
(Витяг) 

 
За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та 

культурний розвиток України, високий професіоналізм та багаторічну 
сумлінну працю  п о с т а н о в л я ю:  

 
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня  
 
БЄЛУЮ      – начальника відділу Державного 
Ольгу Миколаївну   архіву Київської області  
 
 
 
Нагородити відзнакою Президента України –Хрест Івана Мазепи  
 
В'ЯТРОВИЧА    – директора Департаменту 
Володимира Михайловича  Служби безпеки України  
 

        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 затвердження плану заходів 

з підготовки та відзначення у 2009 році 65-ї річниці 
створення Української Головної Визвольної Ради  

від 7 жовтня 2009 р. № 1195-р  
 
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 

2009 році 65-ї  річниці створення Української Головної Визвольної 
Ради, що додається.  

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям і Національній академії 
наук забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим 
розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень.  

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 7 жовтня 2009 р. № 1195-р  

 
ПЛАН  

заходів з підготовки та відзначення у 2009 році  
65-ї річниці створення  

Української Головної Визвольної Ради  
  

1. Провести у м. Києві урочисті збори з нагоди 65-ї річниці 
створення Української Головної Визвольної Ради та 67-ї річниці 
створення Української Повстанської Армії.  

Київська  
міськдержадміністрація,  

МОН, Інститут  
національної пам'яті, МКТ.  

Жовтень 2009 року.  
 
2. Забезпечити організацію та проведення:  
виставки архівних документів, фотоматеріалів, наукових і 

науково-популярних праць, художньо-публіцистичних творів, інших 
документів та  матеріалів про боротьбу Українського народу за 
незалежність у XX столітті та ролі у ній Української Головної 
Визвольної Ради.  

Держкомархів,  
СБУ, МОН, МКТ,  
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Інститут національної пам'яті.  
IV квартал 2009 року;  

 
міжнародної наукової конференції, присвяченої історії створення 

та діяльності Української Головної Визвольної Ради.  
МОН, Національна  

академія наук.  
Жовтень 2009 року;  

 
у навчальних закладах і закладах культури конференцій, засідань 

за  круглим столом, лекцій, семінарів та інших культурно-мистецьких 
акцій,   присвячених історії українських визвольних змагань у XX сто-
літті та ролі у  них Української Головної Визвольної Ради.  

МОН, МКТ.  
IV квартал 2009 року.  

 
3. Забезпечити видання науково-популярної літератури з історії   

Української Головної Визвольної Ради, матеріалів міжнародної 
наукової конференції та спогадів сучасників.  

Держкомтелерадіо,  
МКТ, МОН, Інститут  
національної пам'яті.  

IV квартал 2009 року.  
 
4. Виготовити та ввести в обіг ювілейні поштову марку і конверт з 

проведенням спецпогашення поштової марки.  
Мінтрансзв'язку.  

IV квартал 2009 року.  
 

5. Сприяти доступу вчених та представників громадськості до 
матеріалів про створення та діяльність Української Головної 
Визвольної Ради.  

Держкомархів,  
СБУ, МОН, Інститут  
національної пам'яті.  

Постійно.  
 
6. Об'єктивно висвітлювати тему українського національно-

визвольного руху в XX столітті та роль у ньому Української Головної  
Визвольної Ради у навчальних програмах, підручниках з історії 
України та навчальних посібниках.  

МОН, Інститут  
національної пам'яті.  

Постійно.  
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7. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з  
підготовки та відзначення 65-ї річниці створення Української Головної   
Визвольної Ради, організувати цикли тематичних теле- і радіопередач 
за  участю провідних учених та представників громадськості.  

Держкомтелерадіо,  
Інститут національної  
пам'яті, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська  

та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

IV квартал 2009 року. 
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Про затвердження плану заходів  
у зв'язку з 70-ми роковинами початку Другої світової війни  

від 7 жовтня 2009 р. № 1198-р  
 
1. Затвердити план заходів у зв'язку з 70-ми роковинами початку 

Другої світової війни, що додається.  
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям за участю Національної 
академії наук забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим 
розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень.  

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 7 жовтня 2009 р. № 1198-р  
 

ПЛАН  
заходів у зв'язку з 70-ми роковинами  

початку Другої світової війни  
  

 
1. Провести:  
прес-конференцію у зв'язку з 70-ми роковинами початку Другої 

світової війни, підготувати методичні матеріали про її причини та 
початок.  

Інститут  
національної пам'яті.  

Друге півріччя 2009 року;  
 
у населених пунктах України тематичні наукові конференції та 

засідання за круглим столом у зв'язку з 70-ми роковинами початку 
Другої світової війни.  

Інститут  
національної пам'яті,  

Держкомархів, МОН, МКТ,  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації  
 за участю Національної  

академії наук.  
Протягом 2009–2010 років;  
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у військових частинах та навчальних закладах заходи у зв'язку з 
70-ми роковинами початку Другої світової війни з метою донесення до 
молоді об'єктивної інформації про події Другої світової війни, 
виховання у  молодих громадян почуття патріотизму та поваги до 
ветеранів.  

МОН, Міноборони, МКТ,  
Інститут  

національної пам'яті.  
Протягом 2009–2010 років;  

 
за кордоном заходи з ушанування пам'яті жертв Другої світової 

війни за участю представників громадськості.  
МЗС.  

Протягом 2009–2010 років.  
 
2. Організувати та провести:  
у м. Києві наукову конференцію, присвячену об'єктивному 

висвітленню подій Другої світової війни та ролі в ній українського 
народу, підготувати та видати матеріали конференції.  

Інститут національної  
пам'яті, Держкомархів,  

МЗС, МОН, МКТ за участю  
Національної академії наук.  
Друге півріччя 2009 року;  

 
у закладах освіти і культури конференції, засідання за круглим 

столом,  тематичні лекції, семінари, екскурсії до музеїв, інші тематичні 
заходи у зв'язку з 70-ми роковинами початку Другої світової війни.  

МОН, МКТ, Міноборони,  
Інститут національної  

пам'яті за участю  
Національної академії наук.  
Протягом 2009–2010 років;  

 
у бібліотеках та музеях книжкові експозиції, тематичні виставки 

архівних документів та матеріалів, мемуарної літератури, художніх 
творів,  кіно-, фото- і відеоматеріалів у зв'язку з 70-ми роковинами 
початку Другої світової війни.  

МКТ, МОН, Держкомархів,  
Інститут національної  

пам'яті, СБУ,  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації  
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за участю Національної  
академії наук.  

Протягом 2009–2010 років.  
 

3. Здійснити заходи щодо:  
виявлення, впорядкування та збереження місць поховань осіб, які 

загинули на території України під час Другої світової війни.  
Державна міжвідомча комісія  
у справах увічнення пам'яті  
жертв війни та політичних  

репресій, Держкомветеранів,  
МОН, Мінсім'ямолодьспорт,  

Інститут національної  
пам'яті, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Протягом 2009–2010 років;  
 
донесення до міжнародної спільноти об'єктивної інформації про 

роль українського народу в Другій світовій війні.  
МЗС, Інститут  

національної пам'яті,  
Держкомнацрелігій, МКТ  
за участю Національної  

академії наук.  
Протягом 2009–2010 років;  

 
збереження та впорядкування на територіях іноземних держав 

місць  поховань українців, які загинули під час Другої світової війни.  
МЗС, Інститут  

національної пам'яті,  
МКТ, Державна міжвідомча  
комісія у справах увічнення  

пам'яті жертв війни  
та політичних репресій.  

Протягом 2009–2010 років.  
 
4. Розробити і затвердити регіональні плани заходів у зв'язку з  

70-ми роковинами початку Другої світової війни та забезпечити їх 
виконання.  

Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська  
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та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Протягом 2009–2010 років.  
 
5. Організувати створення тематичних теле- і радіопередач, 

присвячених висвітленню подій Другої світової війни, виступи 
провідних учених та представників громадськості.  

Держкомтелерадіо, МОН,  
Інститут національної  

пам'яті за участю  
Національної академії наук.  
Протягом 2009–2010 років.  

 
6. Забезпечити висвітлення заходів у зв'язку з 70-ми роковинами   

початку Другої світової війни в засобах масової інформації та на 
офіційному веб-порталі Міноборони.  

Міноборони.  
Протягом 2009–2010 років.  
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 Про створення галузевого державного архіву 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації  

від 21 жовтня 2009 р. № 1254-р 
 
1. Створити галузевий державний архів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації у межах граничної 
чисельності працівників Адміністрації зазначеної Служби для постій-
ного зберігання документів і матеріалів, що утворюються в процесі 
службової діяльності Держспецзв'язку.  

2. Держкомархіву і Держспецзв'язку у тримісячний строк 
розробити та затвердити Положення про галузевий державний архів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.  

3. Держспецзв'язку забезпечити створений згідно з пунктом 
1 цього розпорядження архів приміщеннями, технологічним облад-
нанням, матеріальними і фінансовими ресурсами та вжити заходів до 
кадрового укомплектування архіву в межах видатків, передбачених для 
Держспецзв'язку у Державному бюджеті України на 2009 рік. 

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко 
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Про звільнення Новохатського К. Є.  
з посади заступника Голови Державного  

комітету архівів України  
від 4 листопада 2009 р. № 1313-р  

 
Звільнити Новохатського Костянтина Євгеновича з посади 

заступника Голови Державного комітету архівів України згідно з його 
заявою.  

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
 
 

Про призначення Прись Т. П. заступником  
Голови Державного комітету архівів України  

 від 4 листопада 2009 р. № 1314-р 
 
Призначити Прись Тетяну Петрівну заступником Голови 

Державного комітету архівів України.  
  

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
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Про вшанування пам'яті жертв  
голодоморів у листопаді 2009 року  
від 4 листопада 2009 р. № 1328-р 

 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення у  

2009 році заходів у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів у складі 
згідно з додатком.  

2. Затвердити план заходів з вшанування у листопаді 2009 р. 
пам'яті жертв голодоморів, що додається.  

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
  

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 4 листопада 2009 р. № 1328-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету  

з підготовки та проведення у 2009 році  
заходів у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів  

  
ВАСЮНИК  – Віце-прем'єр-міністр України, 
Іван Васильович  голова Оргкомітету  
 
ЄХАНУРОВ  – перший заступник Глави Секретаріату  
Юрій Іванович  Президента України, співголова  
     Оргкомітету (за згодою)  
 
ВОВКУН   – Міністр культури і туризму, 
Василь   заступник голови Оргкомітету  
Володимирович 
 
ЮХНОВСЬКИЙ  – виконуючий обов'язки голови 
Ігор Рафаїлович  Українського інституту національної  
     пам'яті, заступник голови Оргкомітету  
 
АВАКОВ   – голова Харківської облдержадміністрації 
Арсен Борисович    
 
АННЕНКОВА  – керівник Головної служби з 
Наталія Валентинівна внутрішньополітичних питань та  
     регіонального розвитку  
     Секретаріату Президента України  
     (за згодою)  
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АСАДЧЕВ   – голова Полтавської 
Валерій Михайлович облдержадміністрації  
 
АШИХМІН  – заступник голови – керівник 
Михайло   апарату Херсонської  
 Володимирович   блдержадміністрації  
 
БЕНЧ   – заступник Міністра культури і 
Ольга Григорівна  туризму  
 
БОРОДІН   – заступник голови 
Євгеній Іванович  Дніпропетровської  
     облдержадміністрації  
 
ВАВРИНЧУК  – заступник голови Хмельницької 
Микола Пророкович облдержадміністрації  
 
ВЕРСТЮК   – заступник голови Українського 
Владислав Федорович інституту національної пам'яті  
 
ГАРКУША   – голова Миколаївської 
Олексій Миколайович облдержадміністрації  
 
ГЕРАСИМ'ЮК  – народний депутат України (за 
Ольга Володимирівна згодою)  
 
ГОЛУБ   – керівник Головної служби з 
Володимир   питань гуманітарного розвитку  
 Володимирович   Секретаріату Президента України  
     (за згодою)  
 
ГОНЧАРУК  – начальник Головного управління з 
Віктор Олександрович питань внутрішньої політики  
     Київської міськдержадміністрації  
 
ГОРІН   – заступник Міністра закордонних 
Олександр Олегович справ  
 
ГРИГОРОВИЧ  – народний депутат України (за 
Лілія Степанівна  згодою)  
 
ДЕРЖКО   – заступник голови Львівської 
Ігор Михайлович  облдержадміністрації  
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ДІДЕНКО   – виконуючий обов'язки директора 
Віктор    Державного музею “Меморіал  
 Володимирович  пам'яті жертв голодоморів”  
 
ЗАБОЛОЦЬКИЙ  – заступник голови Луганської 
Володимир   облдержадміністрації  
Валентинович 
 
ІВАНКІВ   – перший заступник голови 
Олександр Львович Українського інституту  
     національної пам'яті  
 
КОНДРУК   – заступник голови Київської 
Валерій Петрович облдержадміністрації  
 
КРАВЧУК   – заступник голови Волинської 
Святослав Євгенович облдержадміністрації  
 
КУЙБІДА   – Міністр регіонального розвитку 
Василь Степанович та будівництва  
 
КУЛІШ   – голова Чернівецької 
Володимир Іванович облдержадміністрації  
 
КУНІЦИН   – голова Севастопольської 
Сергій   міськдержадміністрації  
Володимирович  
 
ЛУЦЕНКО   – Міністр внутрішніх справ 
Юрій Віталійович  
 
МАРОЧКО   – голова Асоціації дослідників 
Василь Іванович  голодоморів в Україні (за  
     згодою)  
 
МАТВІЙЧУК  – заступник Міністра фінансів 
Володимир Макарович  
 
МАТЧУК   – голова Рівненської 
Віктор Йосипович облдержадміністрації  
 
МАТЯШ   – перший заступник Голови 
Ірина Борисівна  Держкомархіву  
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МЕДУНИЦЯ  – заступник голови Сумської 
Олег В'ячеславович облдержадміністрації  
 
МОВЧАН   – народний депутат України (за 
Павло Михайлович згодою)  
 
МУДРАК   – керівник Головної служби 
Лариса Михайлівна інформаційної політики  
     Секретаріату Президента України  
     (за згодою)  
 
НАЛИВАЙЧЕНКО – Голова СБУ 
Валентин Олександрович  
 
ПАВЛИЧКО  – голова Української Всесвітньої 
Дмитро Васильович Координаційної Ради (за згодою)  
 
ПАЛІЙЧУК  – голова Івано-Франківської 
Микола Васильович облдержадміністрації  
 
ПАСТУХ   – виконуюча обов'язки заступника 
Галина Василівна голови Кіровоградської  
     облдержадміністрації  
 
ПАТОН   – Президент Національної академії 
Борис Євгенович  наук  
 
ПІОРО   – директор департаменту 
Владислав Ігорович культурологічних програм  
     міжнародного благодійного фонду  
     “Україна 3000” (за згодою)  
 
ПЛАКІДА   – Голова Ради міністрів Автономної 
Віктор Тарасович  Республіки Крим  
 
ПОЛУРЕЗ   – керівник Головної служби 
Юрій Володимирович Державного протоколу і  
     церемоніалу Секретаріату  
     Президента України (за згодою)  
 
ПОЛЯНСЬКИЙ  – заступник Міністра освіти і 
Павло Броніславович  науки  
 
ПОПОВИЧ   – заступник голови Закарпатської 
Михайло Андрійович облдержадміністрації  
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ПРИХОДЬКО  – заступник голови Чернігівської 
Вододимир   облдержадміністрації  

Валентинович 
 
РУДИК   – заступник голови Київської 
Сергій Ярославович міськдержадміністрації  
 
СЕРДЮК   – голова Одеської 
Микола Дмитрович облдержадміністрації  
 
СПІРІДОНОВА  – заступник голови Вінницької 
Любов Михайлівна облдержадміністрації  
 
СТАСЮК   – керівник програми “Уроки 
Олеся Олександрівна історії” міжнародного  
     благодійного фонду “Україна  
     3000” (за згодою)  
 
ТАНЮК   – голова Українського 
Лесь Степанович  добровільного культурно-  
     просвітницького правозахисного  
     благодійного товариства  
     “Меморіал” імені Василя Стуса  
     (за згодою)  
 
ТАЛАЙЧУК  – перший заступник Керівника 
Микола Іванович  Державного управління справами  
     (за згодою)  
 
ТРЕТЯК   – заступник голови Донецької 
Олександр Леонідович облдержадміністрації  
 
ФРОЛОВ   – заступник голови Запорізької 
Микола   облдержадміністрації  

Олександрович 
 
ЧЕРЕВО   – голова Черкаської 
Олександр   облдержадміністрації  

Володимирович 
 
ЧЕРНЕНКО  – заступник голови Житомирської 
Микола Андрійович облдержадміністрації  
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ШЕВЧЕНКО  – заступник Голови 
Василь Григорович Держкомтелерадіо  
 
ШЕВЧУК   – заступник голови Тернопільської 
Федір Назарович  облдержадміністрації  
 
ШЕРЕМЕТА  – відповідальний секретар 
Святослав Петрович Державної міжвідомчої комісії у  
     справах увічнення пам'яті жертв  
     війни та політичних репресій  
  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 4 листопада 2009 р. № 1328-р  
 

ПЛАН  
заходів з вшанування у листопаді 2009 р.  

пам'яті жертв голодоморів  
  
1. Забезпечити проведення 28 листопада:  
на території Державного музею “Меморіал пам'яті жертв 

голодоморів в Україні” жалобних заходів до Дня пам'яті жертв 
голодоморів.  

Київська  
міськдержадміністрація,  

МКТ, Український інститут  
національної пам'яті;  

 
у Національному заповіднику “Софія Київська” молитви за 

померлими  з голоду за участю керівників релігійних організацій 
України, вищих посадових осіб держави.  

МКТ, Мінрегіонбуд,  
Держкомнацрелігій, МЗС,  

Київська  
міськдержадміністрація;  

 
Загальноукраїнської акції “Засвіти свічку”.  

МКТ, МОН, Український  
інститут національної  
пам'яті, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації;  



 30

у містах та інших населених пунктах панахид, молебнів за 
померлими  з голоду, траурних мітингів-реквіємів, тематичних вечорів, 
інших скорботних заходів.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

 
2. Забезпечити експонування у Центрі ділового та культурного 

співробітництва “Український дім” у м. Києві тематичної виставки 
“Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу”.  

Український інститут  
національної пам'яті,  
СБУ, МКТ, Київська  

міськдержадміністрація.  
 
3. Забезпечити проведення у навчальних закладах і військових 

частинах уроків пам'яті, тематичних лекцій, виховних годин, засідань 
за   круглим столом, науково-практичних конференцій, присвячених 
висвітленню подій, що відбувалися під час голодоморів. Організувати 
зустрічі осіб, що пережили Голодомор 1932–1933 років, з учнями  
загальноосвітніх навчальних закладів, студентською молоддю і 
військовослужбовцями.  

МОН, МКТ, МОЗ,  
Міноборони, Рада  

міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

 
4. Провести урочисте підведення підсумків:  
щорічної Всеукраїнської акції “Колосок пам'яті”.  

МОН;  
 
акції “Людяність у нелюдяний час”.  

Український інститут  
національної пам'яті.  

 
5. Забезпечити відвідування учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів, студентською молоддю і військовослужбовцями Державного 
музею “Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні”.  

МОН, МКТ, Міноборони,  
Український інститут  
національної пам'яті.  
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6. Забезпечувати широке висвітлення в державних друкованих та 
аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації заходів з 
вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років.  

Держкомтелерадіо, Рада  
міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
 
7. Організувати показ художніх та документальних фільмів, 

тематичних передач, соціальної реклами про події, пов'язані з 
Голодомором 1932–1933 років.  

 
Держкомтелерадіо, МКТ,  

Український інститут  
національної пам'яті,  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

 
8. Організувати проведення:  
у м. Києві та інших населених пунктах тематичних виступів 

творчих колективів, діячів культури та мистецтва, присвячених 
вшануванню пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років.  

МКТ, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська  
та Севастопольська  

міські держадміністрації;  
 
виставок архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва і  

літератури, які висвітлюють події, пов'язані з Голодомором 1932–
1933 років.  Ознайомити учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 
студентської молоді і військовослужбовців з матеріалами, що 
демонструються на них.  

Держкомархів, МОН, МКТ,  
СБУ, Міноборони,  

Український інститут  
національної пам'яті,  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  
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9. Забезпечити видання, перевидання та розповсюдження 
наукових,    науково-популярних праць, художньо-публіцистичних тво-
рів, збірок   документів і матеріалів про Голодомор 1932–1933 років, 
проведення їх презентацій.  

Український інститут  
національної пам'яті,  

Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська  
та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
 
10. Провести за участю представників дипломатичного корпусу 

іноземних держав, акредитованого в Україні, презентацію 
англомовного  видання “Голодомор в Україні 1932–1933”, випущеного 
СБУ разом з Інститутом національної пам'яті (Польща).  

СБУ, МЗС.  
 
11. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними 

установами України у 2009 році заходів до Дня пам'яті жертв 
голодоморів та сприяти українській громадськості за кордоном в 
організації та проведенні  заходів з вшанування пам'яті жертв геноциду 
Українського народу.  

МЗС.  
 
12. Забезпечити участь представників дипломатичного корпусу 

іноземних держав, акредитованого в Україні, в офіційних меморіальних 
заходах, які проводитимуться в Україні до Дня пам'яті жертв 
голодоморів.  

МЗС.  
 
13. Забезпечити дотримання правопорядку під час проведення 

заходів з вшанування пам'яті жертв голодоморів  
МВС.  
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Про заходи щодо відзначення 
90-річчя від дня народження Миколи Лукаша  

від 11 листопада 2009 р. № 1394-р  
 

1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 90-річчя від 
дня народження Миколи Лукаша у складі згідно з додатком.  

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

2. Затвердити план заходів з відзначення 90-річчя від дня 
народження Миколи Лукаша, що додається.  

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам 
виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого 
цим  розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень та 
за рахунок інших джерел.  

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

  
 

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 11 листопада 2009 р. № 1394-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з відзначення  

90-річчя від дня народження Миколи Лукаша  
  
 
ВАСЮНИК   – Віце-прем'єр-міністр України, 
Іван Васильович   голова Оргкомітету  
 
ВОВКУН    – Міністр культури і туризму, 
Василь Володимирович заступник голови Оргкомітету  
 
ЖУЛИНСЬКИЙ   – голова Комітету з Національної 
Микола Григорович  премії України імені  
      Тараса Шевченка, заступник  
      голови Оргкомітету (за згодою)  
 
ЧЕРЕВАТЕНКО   – член Національної спілки 
Леонід Васильович  письменників, заступник  
      голови Оргкомітету (за згодою)  
 
БЕНЧ    – заступник Міністра культури 
Ольга Григорівна   і туризму  
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БУЗОВСЬКИЙ   – голова Кролевецької 
Микола Васильович  райдержадміністрації  
      Сумської області     
 
ВІТРЕНКО    – заступник Міністра економіки 
Юрій Миколайович  
 
ГОНЧАРИК   – провідний науковий співробітник 
Елеонора Степанівна  відділу компаративістики  
      Інституту літератури імені  
      Т.Г. Шевченка Національної  
      академії наук (за згодою)  
 
ГОРІН    – заступник Міністра закордонних 
Олександр Олегович  справ  
 
ДЗЮБА    – член Національної академії 
Іван Михайлович   наук (за згодою)  
 
ЗААТОВ    – заступник міністра культури 
Ісмет Аблятіфович  і мистецтв Автономної Республіки  
      Крим  
 
ЗОРІНА    – начальник Головного управління 
Світлана Іванівна   культури і мистецтв Київської  
      міськдержадміністрації  
 
КАЗАРІН    – перший заступник голови 
Володимир Павлович  Севастопольської  
      міськдержадміністрації  
 
КЛІЧАК    – директор видавничого центру 
Василь Йосипович  “Просвіта” (за згодою)  
 
ЛАВРИК    – заступник голови Сумської 
Олександр Федорович  облдержадміністрації  
 
МАТВІЙЧУК   – заступник Міністра фінансів 
Володимир Макарович  
 
МАТЯШ    – перший заступник Голови 
Ірина Борисівна   Держкомархіву  
 
 
 



 35

НАЛИВАЙКО   – завідувач відділу 
Дмитро Сергійович  компаративістики Інституту  
      літератури імені Т.Г. Шевченка  
      Національної академії наук  
      (за згодою)  
 
СКУРАТІВСЬКИЙ  – член Спілки кінематографістів 
Вадим Леонтійович  (за згодою)  
 
СОЛОВЙОВА   – директор Видавничого дому 
Віра Йосипівна   “Києво-Могилянська академія”  
      (за згодою)  
 
СТРІХА    – заступник Міністра освіти 
Максим Віталійович  і науки  
 
ТКАЧЕНКО   – голова творчого об'єднання 
Всеволод Іванович  перекладачів Київської  
      організації Національної спілки  
      письменників (за згодою)  
 
ФІШБЕЙН    – член Національної спілки 
Мойсей Абрамович  письменників (за згодою)  
 
ЧЕРНЯКОВ   – член Спілки журналістів 
Борис Іванович   (за згодою)  
 
ШЕВЧЕНКО   – заступник Голови  
Василь Григорович   Держкомтелерадіо  
 
ЯВОРІВСЬКИЙ   – народний депутат України 
Володимир Олександрович (за згодою)  
  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 11 листопада 2009 р. № 1394-р  
 

ПЛАН  
заходів з відзначення 90-річчя  

від дня народження Миколи Лукаша  
  
1. Провести у м. Києві літературно-мистецький вечір, при-

свячений діяльності видатного діяча української культури, перекладача 
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і лексикографа Миколи Лукаша, просвітницькі та культурно-мистецькі 
заходи у населених пунктах, пов'язаних з його життям і діяльністю.  

МКТ, Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  
Грудень 2009 року.  

 
2. Забезпечити організацію та проведення:  
тематичної документально-наукової виставки, присвяченої життю 

і діяльності Миколи Лукаша.  
Держкомархів, Національна  

академія наук, Сумська  
облдержадміністрація.  
IV квартал 2009 року;  

 
у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці 

літературного вечора та тематичного перегляду літератури, при-
свячених життю і діяльності Миколи Лукаша.  

Сумська облдержадміністрація,  
МКТ, МОН, Національна академія  

наук.  
IV квартал 2009 року;  

 
у Державному музеї книги і друкарства України творчого вечора-

зустрічі, присвяченого 90-річчю від дня народження Миколи Лукаша.  
 

Київська міськдержадміністрація,  
МКТ, МОН, Національна  

академія наук.  
Грудень 2009 року;  

 
у закладах культури експозицій, книжкових виставок, пов'язаних 

з життям і діяльністю Миколи Лукаша.  
 

МКТ, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська  
та Севастопольська міські  

 держадміністрації.  
IV квартал 2009 року;  

 
у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах та закладах 

культури конференцій, семінаріві засідань за круглим столом, 
присвячених Миколі Лукашу.  
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МОН, МКТ, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

IV квартал 2009 року.  
 
3. Забезпечити вивчення у навчальних закладах літературної та 

перекладацької спадщини Миколи Лукаша.  
МОН, МКТ, Національна академія наук.  

Постійно.  
 
4. Опрацювати питання щодо присвоєння Сумській обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені Миколи Лукаша.  
Сумська облдержадміністрація,  

МКТ.  
2009–2010 роки.  

 
5. Організувати упорядження території в районі вул. Фурманова, 

де проживав Микола Лукаш, та вул. Миколи Лукаша у м. Кролевці 
Сумської області.  

Сумська облдержадміністрація.  
IV квартал 2009 року.  

 
6. Забезпечити:  
підготовку та видання повного зібрання перекладів, книги 

спогадів про життя і діяльність, словника лексичних раритетів Миколи 
Лукаша,  лексичної картотеки, книги Б. І. Чернякова “Микола Лукаш. 
Бібліографічний покажчик 1953–2005” та присвяченої Миколі Лукашу 
книги “Вінок Лукашеві”.  

Національна академія наук,  
Держкомтелерадіо.  

2009–2010 роки;  
 
опублікування статей про Миколу Лукаша у наукових збірниках 

та науковому журналі “Слово і час”.  
Національна академія наук.  

IV квартал 2009 року;  
 
видання книги Л.В. Череватенка “Наш Лукаш” за рахунок коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України на 2009 рік за 
програмою “Українська книга”.  

Держкомтелерадіо.  
2009–2010 роки;  
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широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з 
відзначення 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша.  

Держкомтелерадіо.  
IV квартал 2009 року.  

 
7. Доручити акордонним дипломатичним установам України 

поінформувати українські громади в країнах акредитації про творчість 
Миколи Лукаша та про відзначення його ювілею в Україні.  

МЗС, Національна академія наук.  
Грудень 2009 року. 
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Про затвердження плану заходів  
на 2009–2010 роки із вшанування пам'яті  

жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні,  
дальшого дослідження теми голодоморів в Україні  

від 25 листопада 2009 р. № 1429-р  
 
1. Затвердити план заходів на 2009–2010 роки із вшанування 

пам'яті  жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні, дальшого 
дослідження теми голодоморів в Україні, що додається.  

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

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 25 листопада 2009 р. № 1429-р  
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2009–2010 роки із вшанування пам'яті  

жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні,  
дальшого дослідження теми голодоморів в Україні  

  
1. Організувати до Дня пам'яті жертв голодоморів проведення у 

містах та інших населених пунктах України і за кордоном за участю 
українських   громад траурних мітингів-реквіємів, тематичних вечорів, 
покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам 
голодоморів в Україні та інших меморіальних заходів.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації, МЗС.  

IV квартал 2009–2010 рік.  
 
2. Забезпечити широке висвітлення в державних друкованих та 

аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації заходів із 
вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні.  

Держкомтелерадіо, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Постійно.  
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3. Вивчити питання щодо соціального захисту осіб, які пережили   
голодомори в Україні, сприяти наданню їм матеріально-побутової 
допомоги.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Постійно.  
 
4. Сприяти підвищенню рівня медичного обслуговування осіб, які 

пережили голодомори в Україні.  
МОЗ, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Постійно.  

 
5. Продовжити роботу з формування Національної книги пам'яті 

жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, її регіональних томів та 
створення електронних баз даних жертв геноциду Українського народу.  

Український інститут національної  
пам'яті, Держкомархів, СБУ,  

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

міські держадміністрації.  
Постійно.  

 
6. Провести роботу з надання правової оцінки діянням на 

території  України у період 1932–1933 років, які призвели до геноциду 
Українського народу.  

СБУ, Інститут національної пам'яті.  
IV квартал 2009–2010 рік.  

 
7. Підготувати та винести на широке обговорення Національну 

доповідь про злочини тоталітаризму в Україні.  
Український інститут  
національної пам'яті.  

2010 рік.  
 
8. Продовжити роботу з виявлення, взяття на облік і упорядження  

місць масового поховання та окремих могил жертв голодоморів в 
Україні.  

Державна міжвідомча комісія у справах  
увічнення пам'яті жертв війни та  
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політичних репресій, Український  
інститут національної пам'яті, Рада  

міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
Постійно.  

 
9. Забезпечити функціонування Державного музею “Меморіал 

пам'яті жертв голодоморів в Україні”, зокрема завершити будівельні 
роботи і упорядження території, забезпечити формування експозиції та 
поповнення фондів, належне фінансування музею, постійне відві-
дування його учнями  загальноосвітніх навчальних закладів, студент-
ською молоддю і військовослужбовцями.  

Український інститут національної  
пам'яті, МОН, МКТ, Міноборони,  
 Київська міськдержадміністрація.  

Постійно.  
 
10. Здійснити заходи щодо спорудження другої черги Державного 

музею “Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні”.  
Український інститут національної  

пам'яті, Київська  
міськдержадміністрація.  

2010 рік.  
 
11. Забезпечити:  
установлення в населених пунктах пам'ятників чи пам'ятних 

знаків жертвам голодоморів в Україні.  
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Постійно;  

 
спорудження у м. Києві пам'ятника визначному дослідникові 

Голодомору 1932–1933 років в Україні Джеймсу Мейсу.  
Київська міськдержадміністрація.  

IV квартал 2009 року – 2010 рік;  
 
внесення в установленому порядку до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України пам'яток, пов'язаних з голодоморами в 
Україні.  

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

Севастопольська міські  
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держадміністрації.  
Постійно.  

 
12. Продовжити роботу щодо:  
встановлення в іноземних державах пам'ятників чи пам'ятних 

знаків жертвам Голодомору 1932–1933 років в Україні.  
МЗС, Мінтрансзв'язку, МКТ.  

Постійно;  
 
демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, присвячених особам, 

причетним до організації та здійснення голодоморів і політичних 
репресій в Україні, а також стосовно перейменування вулиць, площ, 
провулків,  проспектів, бульварів, парків, скверів у населених пунктах 
України, назви яких пов'язані з іменами таких осіб.  

 
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації, МКТ, Український  
інститут національної пам'яті.  

Постійно.  
 
13. Забезпечити видання, перевидання та розповсюдження 

наукових праць, науково-популярних, художньо-публіцистичних тво-
рів, збірок,  документів і матеріалів про Голодомор 1932–1933 років в 
Україні, переклад та видання іноземними мовами окремих тематичних 
праць, творів та збірок для розповсюдження їх за межами України, 
краєзнавчої карти “Голодомор 1932–1933 років в Україні”.  

Український інститут національної  
пам'яті, Держкомархів, МКТ, МЗС, СБУ,  

Мінприроди, Держкомтелерадіо,  
Національна академія наук.  

2010 рік.  
 
14. Продовжити опрацювання документів архівних фондів, 

пов'язаних з темою Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема в 
іноземних  державах, удосконалення методики систематизації таких 
документів та інших матеріалів про голодомори в Україні.  

Український інститут національної  
пам'яті, Держкомархів, МЗС,  
Національна академія наук.  

Постійно.  
 
15. Сприяти громадським організаціям, благодійним фондам, 

окремим громадянам в їх діяльності із вшанування пам'яті жертв 
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голодоморів в Україні, науково-пошуковій та просвітницькій діяль-
ності, збиранні даних  щодо геноциду Українського народу; 
організувати за участю науковців, дослідників голодоморів і пред-
ставників громадських організацій збирання свідчень осіб, що пере-
жили Голодомор 1932–1933 років в Україні.  

Український інститут національної  
пам'яті, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Постійно.  

 
16. Провести:  
Всеукраїнську акцію “Людяність у нелюдяний час”.  

Український інститут національної  
пам'яті, МОН, МКТ, Національна  

академія наук, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міськдержадміністрації.  

IV квартал 2009–2010 рік;  
 
молодіжну акцію “Пам'ятаймо минуле заради майбутнього”.  

Мінсім'ямолодьспорт.  
IV квартал 2009–2010 рік.  

 
17. Організувати:  
показ художніх та документальних фільмів про події, пов'язані з 

Голодомором 1932–1933 років в Україні.  
МКТ, Держкомтелерадіо, Український  

інститут національної пам'яті.  
Постійно;  

 
проведення в населених пунктах тематичних виступів творчих 

колективів, діячів культури та мистецтва, присвячених вшануванню 
пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації, МКТ.  

Постійно.  
 
18. Сприяти показу в регіонах протягом 2009–2010 років вистави 

режисера А. В. Жолдака “Ленін love, Сталін love” Черкаського       
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академічного обласного українського музично-драматичного театру 
імені Т.Г. Шевченка.  

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

Севастопольська міські держадміністрації.  
IV квартал 2009–2010 рік.  

 
19. Забезпечити проведення виставок архівних документів, 

фотоматеріалів, творів мистецтва, книжкових виставок, презентацію 
видань,  які висвітлюють події, пов'язані з геноцидом Українського 
народу, та організувати ознайомлення учнів загальноосвітніх нав-
чальних закладів,  студентської молоді і військовослужбовців з 
матеріалами, представленими на таких виставках; оформити у нав-
чально-виховних, культурно-освітніх закладах, виставкових комплек-
сах і військових частинах тематичні стенди.  

Український інститут національної  
пам'яті, МКТ, МОН, МОЗ, Міноборони,  

Держкомархів, СБУ, Національна  
академія наук, Рада міністрів  

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

Постійно.  
 
20. Включити до туристично-екскурсійних маршрутів відвідання 

Державного музею “Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні”, 
пам'ятників, пам'ятних знаків і місць поховання жертв голодоморів в 
Україні.  

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

Севастопольська міські держадміністрації.  
Постійно.  

 
21. Поповнити фонди музеїв державної та комунальної форми 

власності, зокрема краєзнавчих, матеріалами, що стосуються 
голодоморів в  Україні; створити відповідні розділи в постійно діючих 
експозиціях.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації, Український  
інститут національної пам'яті.  

Постійно.  
22. Забезпечити поглиблене вивчення у загальноосвітніх та 

вищих  навчальних закладах теми голодоморів в Україні, активне 
залучення  шкільної та студентської молоді до пошукової та науково-
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дослідницької  діяльності, пов'язаної з дослідженням зазначеної теми; 
проведення у навчальних закладах і військових частинах тематичних 
лекцій, уроків  пам'яті, виховних годин, засідань за круглим столом, 
науково-практичних   конференцій, присвячених висвітленню подій, 
що відбувалися під час голодоморів в Україні. Організувати зустрічі 
осіб, що пережили Голодомор 1932–1933 років в Україні, з учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів, студентською молоддю і 
військовослужбовцями.  

МОН, МКТ, МОЗ, Міноборони.  
Постійно.  

 
23. Провести Всеукраїнський просвітницько-патріотичний кон-

курс вчинених дій щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–
1933 років в Україні.  

МОН.  
IV квартал 2009–2010 рік.  

 
24. Продовжити роботу із забезпечення сприяння ухваленню 

рішень  про засудження Голодомору 1932–1933 років в Україні як 
геноциду Українського народу в національних парламентах, на ре-
гіональному і місцевому рівні іноземних держав.  

МЗС.  
Постійно.  

 
25. Продовжити роботу щодо поширення інформації про 

Голодомор 1932–1933 років в Україні в рамках Генеральної Асамблеї 
ООН, Ради ООН з прав людини та ЮНЕСКО.  

МЗС, МОН.  
Постійно.  

 
26. У рамках роботи з міжнародного визнання Голодомору 1932–

1933 років в Україні вжити заходів щодо прийняття відповідної 
резолюції Парламентською Асамблеєю Ради Європи.  

МЗС, Український інститут національної  
пам'яті, Держкомархів, СБУ, Верховна  

Рада України (за згодою).  
Грудень 2010 року.  

 
27. Проводити за кордоном інформаційно-роз'яснювальну роботу 

щодо геноцидної природи Голодомору 1932–1933 років в Україні з 
використанням відео-, фото- та друкованих матеріалів.  

МЗС, Український інститут національної пам'яті, МКТ.  
Постійно.  
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28. Забезпечити проведення робіт із спорудження пам'ятника 
жертвам Голодомору 1932–1933 років в Україні у м. Вашингтоні 
(США).  

МЗС, МКТ, Український інститут  
національної пам'яті.  

2010 рік.  
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Про затвердження плану заходів 
з оприлюднення та вивчення розсекречених 

архівних документів, пов'язаних з українським визвольним 
рухом XX століття, політичними репресіями 

та голодоморами в Україні  
від 2 грудня 2009 р. № 1560-р 

 
1. Затвердити план заходів з оприлюднення та вивчення 

розсекречених архівних документів, пов'язаних з українським 
визвольним   рухом XX століття, політичними репресіями та голодо-
морами в Україні, що додається.  

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Національній академії наук забезпечити виконання плану заходів, 
затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних 
призначень на 2009–2011 роки та за рахунок інших джерел.  

 
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 2 грудня 2009 р. № 1560-р  
 

ПЛАН  
заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених  
архівних документів, пов'язаних з українським  
визвольним рухом XX століття, політичними  

репресіями та голодоморами в Україні  
 
1. Утворити міжвідомчу комісію з питань оприлюднення та 

вивчення розсекречених архівних документів, пов'язаних з українським 
визвольним рухом XX століття, політичними репресіями та голодо-
морами в Україні.  

СБУ, Інститут національної  
пам'яті, Держкомархів, МВС,  

Міноборони, Мін'юст,  
Державний департамент  

з питань виконання покарань,  
Служба зовнішньої розвідки,  
Національна академія наук,  

Генеральна прокуратура  
України (за згодою).  
Грудень 2009 року.  
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2. Провести за участю науковців, архівістів, юристів України, 
Польщі,  Литви, Чехії, Німеччини та інших країн міжнародну науково-
практичну    конференцію з питань розсекречення та оприлюднення 
архівних документів  репресивно-каральних органів тоталітарних 
режимів.  

Інститут національної  
пам'яті, СБУ, МЗС.  

III квартал 2010 року.  
 
3. Сприяти передачі в Україну розсекречених архівних 

документів, пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття, 
політичними репресіями та голодоморами в Україні, або їх копій, 
зокрема з приватних архівних зібрань.  

Інститут національної  
пам'яті, Держкомархів, МЗС.  

Грудень 2009–2011 рік.  
 
4. Підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України 

пропозиції щодо створення архіву національної пам'яті – електронної 
бази архівних документів.  

Інститут національної  
пам'яті, Держкомархів,  

СБУ, МВС,  
Національна академія наук.  

2010 рік.  
 
5. Підготувати перелік архівних документів з фондів центральних  

державних архівів, галузевих державних архівів, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм. Києва та 
Севастополя, приватних архівів в Україні та за кордоном, що під-
лягають першочерговому копіюванню для формування електронної 
бази архівних документів щодо подій, пов'язаних з українським 
визвольним рухом XX століття, політичними репресіями та голо-
доморами в Україні (далі –  електронна база архівних документів).  

Інститут національної  
пам'яті, Держкомархів,  

СБУ, МВС, МЗС, Державний  
департамент з питань  
виконання покарань,  

Національна академія наук.  
2010 рік.  

 
6. Вжити заходів для забезпечення оприлюднення електронної 

бази архівних документів за допомогою Інтернету.  
Інститут національної пам'яті,  
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Держкомінформатизації,  
Держкомархів, СБУ, МВС.  

2010–2011 роки.  
 
7. Продовжити створення інформаційної архівно-пошукової 

системи  “Український мартиролог XX століття” як складової частини 
електронної бази архівних документів.  

Держкомархів, Інститут  
національної пам'яті,  

Держкомінформатизації,  
СБУ, МВС.  

Грудень 2009–2011 рік.  
 
8. Продовжити проведення фотодокументальної виставки “УПА. 

Історія нескорених” в обласних центрах, поповнити постійні експозиції   
копіями розсекречених документів, пов'язаних з українським виз-
вольним рухом XX століття, політичними репресіями та голодоморами 
в Україні,  організувати у населених пунктах постійно діючі виставки 
архівних документів і фотоматеріалів за темами “Жертвам політичних 
репресій та голодоморів в Україні присвячується” і “Невідомі доку-
менти” та розмістити їх електронні версії в Інтернеті.  

Держкомархів, СБУ,  
Міноборони, МВС.  

Грудень 2009–2011 рік.  
 
9. Сприяти висвітленню в державних засобах масової інформації 

заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних доку-
ментів, пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття, полі-
тичними  репресіями та голодоморами в Україні, організувати показ 
документальних фільмів та трансляцію циклу тематичних радіо- і 
телепередач, присвячених  подіям часів політичних репресій та голо-
доморів.  

Держкомтелерадіо,  
Держкомархів, Інститут  

національної пам'яті,  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

2010–2011 роки.  
 
10. Проводити у державних архівах виставки розсекречених 

документів.  
Держкомархів, СБУ.  

Постійно.  
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11. Підготувати та видати:  
1) збірники документів і матеріалів:  
Чорна дошка України: 1928–1934;  
Розкуркулення в Україні: 1919–1946;  
Урядова політика Голодомору: акти Раднаркому УРСР та 

Укрекономнаради 1932–1933 років.  
Інститут національної пам'яті,  
Національна академія наук,  

Держкомархів, СБУ;  
Радянські органи державної безпеки в 1939–1945 роках.  

СБУ, Інститут національної пам'яті;  
 
Протистояння Української повстанської армії німецьким 

окупантам;  
Діяльність агентурно-бойових груп НКВД-МГБ в 1940–1950-х роках.  

СБУ;  
 
2) довідково-інформаційне видання “Реєстр розсекречених 

архівних фондів та документів” у чотирьох томах.  
Інститут національної  
пам'яті, Держкомархів,  

СБУ, Національна  
академія наук;  

 
3) енциклопедію “Голодомори в Україні: 1921–1923, 1932–1933, 

1946–1947 років“;  
4) енциклопедичний словник “Український визвольний рух і 

політичні репресії у XX столітті”.  
Інститут національної  
пам'яті, Національна  

академія наук,  
Держкомархів, СБУ,  
Держкомтелерадіо;  

 
5) монографію “Чорні дошки: механізм сталінського геноциду в 

Україні в 1930-х роках”, Папакін Г. В.  
Інститут національної  
пам'яті, Національна  

академія наук,  
Держкомархів.  

2010–2011 роки.  
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
 

Про внесення змін до складу 
Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 

від 2 жовтня 2009 р. № 161 

На часткову зміну наказу Держкомархіву України від 19.05.2009 
№ 85 “Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Дер-
жавного комітету архівів України” 

НАКАЗУЮ: 
1. У зв’язку із кадровими змінами пункти 7 та 17 викласти в такій 

редакції: “Каменєва Софія Арсенівна – директор Держархіву Київської 
області”, “Матяш Ірина Борисівна – Перший заступник Голови 
Держкомархіву”. 

2. Ввести до складу Нормативно-методичної комісії директора 
УНДІАСД Магу Ірину Миколаївну.  

3. Вивезти зі складу Нормативно-методичної комісії Валі-
ахметова Р. Р. у зв’язку з його звільненням. 

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

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 

З оголошенням рішення колегії 
Держкомархіву України від 22 вересня 2009 року 

“Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву 
від 21.10.2008 “Про стан архівної справи в Сумській області” 

від 2 жовтня 2009 р. № 163 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 22 вересня 2009 року “Про хід виконання рішення колегії 
Держкомархіву від 21.10.2008 “Про стан архівної справи в Сумській 
області” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Р ІШЕННЯ  
КОЛЕГІ Ї  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 

м. Київ                                                                               22 вересня 2009 р. 
 

Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.10.2008 
“Про стан архівної справи в Сумській області” 

 
Колегія відзначає, що архівними установами Сумської області 

проведено певну роботу щодо усунення недоліків, виявлених 
комплексною перевіркою робочої групи Держкомархіву у жовтні 
2008 року. 

Доопрацьовано та затверджено наказом від 21.01.2009 №7-а 
регламент держархіву області. 

Існують позитивні зрушення в організації роботи колегії 
держархіву. Зокрема, її засідання відбуваються за річним планом, 
затвердженим директором архіву, рішення колегії оголошуються до 
виконання наказами. 

З метою більш раціонального розміщення кінофотофонодокументи 
переміщено із корпусу № 1 до корпусу № 2. Страховий фонд переміщено 
до відокремленого архівосховища. 

У всіх архівосховищах замінено контрольно-вимірювальні 
прилади. 

Впроваджено картки-замінники при видаванні справ із сховищ. 
Проведено вивірення облікових документів страхового фонду та 

приведено у відповідність кількісні показники страхового фонду з 
даними звітної документації. 

Розроблено та введено в дію Правила роботи користувачів з 
документами НАФ у читальному залі держархіву (наказ від 20.01.2009 
№ 5). Справи, які видаються до читального залу, зберігаються у 
спеціальних шафах, що замикаються на ключ. 

Завершено роботу щодо передавання на державне зберігання 
документів постійного зберігання ВАТ “СМНВО ім. М. В. Фрунзе” за 
1971–1993 роки. 

Наказом від 23.03.2009 № 23 внесено зміни до складу ЕПК. 
Активізувалася методична робота в держархіві області. 
Проте, рішення колегії Держкомархіву від 21.10.2008 виконано не 

в повному обсязі. 
План заходів щодо усунення недоліків у діяльності архіву за 

результатами комплексної перевірки не затверджено директором, аналіз 
стану його виконання керівництвом не проводився. 

Пріоритетні напрямки розвитку архівної справи держархіву, які 
визначено архівом на 2008–2009 роки, у планах роботи архіву не 
відображено. 
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Залишаються невирішеними найактуальніші проблеми щодо 
забезпечення держархівом області збереженості документів НАФ. 

Автоматичну систему пожежогасіння не підключено. Позавідомча 
охорона архіву відсутня, не замінено протипожежну сигналізацію, 
автономну систему живлення приладів охоронної сигналізації, системи 
і прилади периметрової сигналізації. Водночас, держархів області, 
єдиний в Україні, не використав кошти, виділені зі Стабілізаційного 
фонду на охорону приміщення архіву. 

Температурно-вологісний режим у сховищах не відповідає 
нормативним вимогам. Системи опалення та кондиціювання повітря у 
сховищах застаріли і потребують заміни. 

Не проведено перевірку біоушкоджених документів, які було 
піддано дезінсекції працівниками архіву. Біоушкоджені документи 
продовжують зберігатися у сховищі № 20 разом з іншими документами 
у поліетиленових пакетах. До цього ж сховища з підвальних приміщень 
переміщено 15440 справ із 22 фондів із позначкою ОЦ. У сховищі 
порушуються вимоги щодо температурно-вологісного режиму. 

Попри це, виборча документація продовжує зберігатися у 
сховищах корпусу № 2, де умови зберігання більш сприятливі. 

Повільними темпами здійснюється картонування документів, 
перевіряння наявності та фізичного стану страхового фонду.  

Кількість документів, що потребують оправлення та підшивки, 
фактично не зменшилась. 

Кількість рукописних описів дорадянського періоду зменшено 
лише на 3%. 

Не заведено книги обліку відвідувань сховищ сторонніми 
особами. 

Не поновлено процес створення страхового фонду. 
Звернення архіву до облдержадміністрації (лист від 13.02.2008 

№73) щодо надбудови додаткового поверху для збільшення площ для 
приймання документів залишилося без відповіді. 

Графік особистого прийому громадян керівниками архіву не 
затверджено наказом директора. 

Особистий прийом громадян заступником директора не 
реєструється. 

Продовжує діяти договір, за яким держархів здає в оренду 2 
кімнати корпусу № 2 загальною площею 39,52 кв. м. 

Держархів області не здійснює науково-методичне керівництво і 
контроль за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад та трудових архівів. 

Протягом року не створено жодного трудового архіву, хоча їх 
створення є одним із задекларованих пріоритетів в роботі держархіву 
області.  
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Архів продовжує витрачати значну частину бюджету робочого 
часу на виконання запитів соціально-правового характеру, оскільки не 
передав документи з особового складу до трудових архівів.  

Не дотримуються строки виконання запитів, визначені Законом 
України “Про звернення громадян”.  

Не проведено атестацію робочих місць. 
Залишається гострою і актуальною проблема збільшення штатної 

чисельності працівників архівних установ області. 
З метою поліпшення умов зберігання документів Національного 

архівного фонду та усунення недоліків у роботі Держархіву Сумської 
області колегія вирішує: 

1. Вважати роботу керівництва Держархіву Сумської області 
(Іванущенко Г. М., Олійник Ю. О.) з організації виконання рішення 
колегії Держкомархіву від 21.10.2008 незадовільною. 

2. Просити Сумську обласну державну адміністрацію (Лав-
рик М. І.) за допущені недоліки в керівництві архівними установами 
Сумської області та безвідповідальне ставлення до усунення недоліків, 
виявлених комплексною перевіркою, розглянути питання про 
звільнення Іванущенка Г. М., директора Держархіву Сумської області із 
займаної посади. 

3. Зобов’язати керівництво Держархіву Сумської області вжити 
необхідних заходів для виконання рішення колегії Держкомархіву від 
21.10.2008 в повному обсязі, зокрема щодо: 

– заміни технічно застарілої пожежної сигналізації та за без-
печення належної охорони архівних будівель; 

– встановлення автоматичних систем пожежогасіння у сховищах; 
– удосконалення систем кондиціювання у сховищах; 
– створення страхового фонду на унікальні документи архіву; 
– забезпечення раціонального розміщення документів, яке 

відповідало б нормативним вимогам; 
– дотримання термінів виконання соціально-правових запитів; 
– надання науково-методичної допомоги архівним відділам 

райдержадміністрацій, міських рад, трудовим архівам і здійснення 
контролю за їх діяльністю; 

– активізації роботи щодо створення трудових архівів при 
органах місцевого самоврядування зі статусом юридичної особи, 
забезпечення їх належною матеріальною базою та кадрами; 

– проведення атестації робочих місць; 
– приведення штатної чисельності працівників архівних установ 

області у відповідність до встановлених нормативів. 
4. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну 

допомогу Держархіву Сумської області в організації здійснення заходів 
щодо усунення недоліків у діяльності. 

5. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Богу-
нова Н. К.) продовжити контроль за усуненням архівом недоліків у 
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повному обсязі та передбачити проведення в порядку контролю 
перевірки виконання цього рішення колегії та рішення від 21.10.2008 у 
другому кварталі 2010 року. 

 
Голова колегії, Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 
Секретар колегії Т. В. Галицька 

 
 

Довідка 
про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.10.2008 

“Про стан архівної справи в Сумській області” 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.10.2008 та 

відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 
ІІІ вартал 2009 року з 27 по 31 липня 2009 року було проведено 
перевірку усунення недоліків у діяльності Державного архіву Сумської 
області, виявлених комплексною перевіркою держархіву у 2008 році. 

Перевірка усунення недоліків здійснювалася шляхом вивчення 
наявних в Держархіві Сумської області документів із основних напрямків 
його діяльності, візуального обстеження архівосховищ, читального залу, 
співбесід з керівниками та фахівцями архіву, ознайомлення з роботою 
комунальної архівної установи Сумської районної ради “Районний 
трудовий архів”, Архівного відділу Глухівської міської ради, архівного 
підрозділу Сумського національного аграрного університету. 

Перевіркою встановлено, що архівом проведено певну роботу 
щодо усунення недоліків, виявлених комплексною перевіркою робочої 
групи Держкомархіву. 

Регламент держархіву доопрацьовано та затверджено наказом 
від 21.01.2009 №7-а. 

Існують позитивні зрушення в організації роботи колегії 
держархіву. Зокрема, її засідання відбуваються за річним планом, 
затвердженим директором держархіву, рішення колегії оголошуються до 
виконання наказами. Протягом листопада 2008 – червня 2009 видано 
16 наказів з оголошенням до виконання рішень колегії держархіву, в 
яких зазначено терміни виконання завдань та їх виконавці. 

Протягом останнього року архівними установами області 
підготовлено 4 методичні розробки, одна з них, “Організація роботи 
комунальної установи Білопільської районної ради “Білопільський 
районний трудовий архів”, на конкурсі науково-методичних на 
науково-інформаційних робіт за 2008 рік отримала дипломом 
III ступеня. На 2009 рік заплановано підготовку 7 науково-методичних 
розробок, з них одну – спільно з Сумським державним універ-
ситетом. У першому півріччі 2009 року підготовлено три методичні 
посібники, зокрема, щодо проведення комплексних перевірок архівних 
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відділів райдержадміністрацій та міських рад, підготовки та проведення 
виставок в архівних установах, що свідчить про активізацію 
методичної роботи в держархіві. 

Проведено вивірення облікових документів страхового фонду 
та приведено у відповідність кількісні показники страхового фонду з 
даними звітної документації (акт від 18.12.2008 № 1). 

Замінено контрольно-вимірювальні прилади в усіх архіво-
сховищах. 

З метою більш раціонального розміщення документів переміщено 
усі кінофотофонодокументи з корпусу № 1 до корпусу № 2. 

Завершено роботу щодо передавання на державне зберігання 
726 справ постійного зберігання ВАТ “СМНВО ім. М.В.Фрунзе” за 1971–
1993 роки. 

Наказом від 23.03.2009 JVb 23 внесено зміни до складу ЕПК. 
Впроваджено картки-замінники при видаванні справ із сховищ. 

Розроблено та введено в дію Правила роботи користувачів з 
документами НАФ у читальному залі (наказ від 20.01.2009 № 5). 
Справи, які видаються до читального залу, зберігаються у спеціальних 
шафах, що замикаються на ключ. 

Облікову картотеку схвалених та погоджених ЕПК описів справ 
заведено в електронному вигляді. 

Разом з тим, рішення колегії Держкомархіву від 21.10.2008 “Про 
стан І архівної справи в Сумській області” виконано не в повному 
обсязі, темпи усунення недоліків є низькими. 

Розроблений та схвалений колегією держархіву план заходів 
щодо усунення недоліків у діяльності архіву за результатами 
комплексної перевірки (протокол № 11 від 19.11.2008) директором не 
затверджено, аналіз стану його виконання керівництвом не проводився. 

Розподіл обов'язків між директором і заступником директора 
(наказ від 25-03.2009 № 16), між структурними підрозділами потребує 
подальшого доопрацювання. 

Залишаються невирішеними найактуальніші проблеми щодо 
забезпечення держархівом збереженості документів НАФ. 

Позавідомча охорона архіву відсутня, не замінено автономну 
систему живлення приладів охоронної сигналізації, протипожежну 
сигналізацію, системи і прилади периметрової сигналізації. 
Автоматичну систему пожежогасіння не підключено. 

Водночас, кошти, виділені зі Стабілізаційного фонду на охорону 
приміщення архіву у кількості 21,3 тис. грн. за липень 2009 року, 
архівом використано лише у серпні, а кошти у кількості 21,3 тис. грн. за 
серпень 2009 року не використано взагалі. 

Різкі коливання температури (від 0°С взимку до +28°С влітку) та 
вологості (від 60 до 95%) згубно впливають на фізичну збереженість 
документів. Якщо у 2008 році застарілі системи опалення та 
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кондиціювання повітря у сховищах використовувалися нерегулярно, то у 
2009 році їх не було включено жодного разу. 

Не проведено перевірку фахівцями біоуражених 1 331 од. зб. з 
46 фондів, які було піддано дезінсекції працівниками архіву. Справи 
продовжують зберігатися разом з іншими документами сховища № 20 
у поліетиленових пакетах на стелажах. До цього ж сховища з 
підвальних приміщень (сховище № 24) переміщено 15440 справ з 
22 фондів з позначкою ОЦ. Решта документів, що зберігаються у 
сховищі № 24, знаходиться в умовах, які загрожують їх збереженості. 

Водночас виборча документація продовжує зберігатися у сховищах 
№№ 2, 5 корпусу № 2, де умови зберігання більш сприятливі. 

Продовжує діяти договір оренди між Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Сумській області та Управлінням 
культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, за яким 
держархів здає в оренду 2 кімнати редакційно-видавничій групі обласної 
книги “Реабілітовані історією” та регіональному видавничому агентству 
“Книги Пам'яті України”. 

Затверджені 25.12.2008 перспективні плани з реставрації та 
підшивки документів та з картонування документів не виконуються. 
Кількість документів, що потребують оправлення та підшивки, фактично 
не зменшилась, а кількість закартонованих документів збільшилась 
лише на 3%. Значна частина документів продовжує зберігатися у 
саморобних коробках, в'язках, вертикальних і горизонтальних стосах. 

Не поновлено процес створення страхового фонду. Перевірка 
збереженості  наявного   страхового   фонду  проводилася  вибірково  
та лише візуально.  

Кількість рукописних описів зменшено лише на 3%. 
Не вирішено питання щодо проектування та будівництва 

додаткового архівосховища. 
Не заведено книги обліку відвідувань сховищ сторонніми особами. 

У   вестибюлі архіву встановлено інформаційну дошку з графіком 
особистого прийому керівництвом архіву, контактними телефонами, 
зразками заяв громадян, але графік особистого прийому громадян 
керівниками архіву не затверджено наказом директора. 

Заведено книгу реєстрації особистого прийому громадян дирек-
тором архіву, водночас прийом громадян заступником директора не 
реєструється. 

Наказом від 29.09.2008 № 35 визначено відповідального за ін фор-
маційне наповнення та оновлення веб-сайту архіву, але до посадових 
обов'язків цієї особи дані функції не включено. 

На низькому рівні держархів області здійснює науково-методичне 
керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдерж-
адміністрацій, міських рад та трудових архівів. 
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Складено графік перевірянь діяльності архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад на 2009 рік, але перевіряння 
фактично не проводилися. 

Залишається формальною та декларативною і робота з 
трудовими архівами області. Протягом року не було створено жодного 
трудового архіву, хоча їх створення є одним із задекларованих 
пріоритетів діяльності держархіву області. Із 6 трудових архівів, що є 
юридичними особами, функціонують 2 (комунальні установи “Біло-
пільський районний трудовий архів” та “Сумський районний трудовий 
архів”). За даними держархіву області завершується ремонт в 
приміщенні Трудового архіву Недригайлівської районної ради. Від-
криття цього архіву перенесено з серпня на жовтень 2009 року. 
Прийняті рішення про створення трудових архівів Охтирської районної 
ради від 30.05.2007, Краснопільської районної ради від 20.12.2007, 
Тростянецької районної ради від 15.01.2008 залишаються не 
реалізованими. 

Архів продовжує витрачати значну частину бюджету робочого 
часу на виконання запитів соціально-правового характеру, оскільки 
документи з особового складу не передано до трудових архівів. З 
74 195 од. зб. документів з особового складу, що зберігаються в архіві, за 
останній рік було передано до Архівного відділу Сумської міської ради 
2 316 документів, що складає лише 3%. 

Згідно наказу від 21.01.2009 № 8 в архіві створено тимчасову 
робочу групу  у  складі  5   працівників  для  виконання довідок  со-
ціально-правового характеру. Цим наказом строки виконання запитів 
зменшено з 3 місяців до 45 днів, що є порушенням Закону України “Про 
звернення громадян”. 

Залишається гострою і актуальною проблема збільшення штатної 
чисельності працівників архівних установ області. 

Атестацію робочих місць протягом 2008–2009 років не проведено, 
не заплановано її проведення й на 2010 рік. 

Таким чином, підсумки перевірки дозволяють у цілому зробити 
висновок, що роботу з усунення недоліків, виявлених комплексною 
перевіркою робочої групи Держкомархіву, проведено архівом не в 
повному обсязі. Переважна частина проблемних питань залишилася не 
вирішеною. 
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Про участь державних архівних установ у відзначенні 
20-ї річниці Українського добровільного культурно-

просвітницького правозахисного благодійного товариства 
“Меморіал” ім. В. Стуса 
від 5 жовтня 2009 р. № 164 

 
На виконання Указу Президента України від 2 вересня 2009 року 

№ 702 “Про заходи до 20-ї річниці Українського добровільного 
культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства 
“Меморіал” ім. В. Стуса”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам центральних державних архівів, Державного архі-
ву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст 
Києва і Севастополя: 

упродовж третього кварталу 2009 забезпечити організацію та 
проведення, із залученням місцевих осередків Українського добровіль-
ного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товарис-
тва “Меморіал” ім. В. Стуса”, виставок документів та матеріалів, при-
свячених історії дисидентського та правозахисного рухів, діяльності 
товариства “Меморіал”; 

взяти участь у лекціях, бесідах, конференціях, круглих столах з 
висвітлення діяльності товариства “Меморіал”; 

про вжиті заходи інформувати Держкомархів не пізніше 1 грудня 
2009 року. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 
 

Про організацію в Держкомархіві 
проведення консультацій з громадськістю на урядовому 

веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” 
від 5 жовтня 2009 р. № 165 

На виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року 
№ 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики” та з метою забезпечення 
взаємодії Держкомархіву та Секретаріату Кабінету Міністрів під час 
проведення консультацій з громадськістю на урядовому веб-сайті 
“Громадянське суспільство і влада“ 
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Н А К А З У Ю: 
1. Затвердити склад робочої групи з організації проведення 

консультацій (обговорення) з громадськістю на урядовому веб-сайті 
“Громадянське суспільство і влада” проектів нормативно-правових 
актів Держкомархіву у складі: 

Матяш І. Б. (керівник групи) 
Баранова О. В. 
Бернікова О. П. 
Даниленко Т. В.  
Забенько Ю. І. 
Прилепішева Ю. А 
Прись Т. П. 
Сельченкова С. В. 
Стадник В. А. 
2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 
– організаційний та технічний супровід консультацій з 

громадськістю на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і 
влада“; 

– узагальнення поданих структурними підрозділами Держ-
комархіву пропозицій, складання та направлення, не пізніше 25 грудня 
поточного року, щорічного орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю до Секретаріату Кабінету Міністрів 
України для розміщення на веб-сайті “Громадянське суспільство і 
влада” (Даниленко Т. В.); 

– до 15 числа місяця, наступного звітного періоду, направлення 
до Секретаріату Кабінету Міністрів України щопіврічного звіту про 
проведення структурними підрозділами Держкомархіву консультацій з 
громадськістю та громадськими радами (Даниленко Т. В.); 

– розміщення на офіційному веб-порталі Держкомархіву в 
рубриці “Регуляторні акти” посилання (банер) на рубрику “Кон-
сультації з громадськістю” веб-сайту “Громадянське суспільство і 
влада”, при натисканні на який має завантажуватися сторінка з 
інформацією про проекти нормативно-правових актів Держкомархіву 
(Забенько Ю. І. Бернікова О. П.); 

– адміністративний супровід проектів нормативно-правових актів 
у рубриці “Консультації з громадськістю” на урядовому веб-сайті 
“Громадянське суспільство” (Бернікова О. П.) відповідно до Реко-
мендацій Секретаріату Кабінету Міністрів України (додаються). 

3. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву, членам 
робочої групи забезпечити: 

– щорічно, не пізніше 15 грудня поточного року, подання до 
Управління інформації та міжнародного співробітництва Держ-
комархіву, пропозицій до щорічного орієнтовного плану проведення 
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консультацій (обговорення) з громадськістю проектів нормативно-
правових актів Держкомархіву; 

– щопівроку, не пізніше 5 числа місяця, наступного звітного 
періоду, інформації про проведення консультацій з громадськістю та 
громадськими радами щодо проектів нормативно-правових актів, 
розроблених структурними підрозділами Держкомархіву; 

– завчасне надання адміністратору (Бернікова О. П.) інформації 
щодо проектів нормативно-правових актів для подальшого її 
розміщення, додавання, редагування та видалення в рубриці 
“Консультації з громадськістю” урядового веб-сайту “Громадянське 
суспільство”, а саме: 

проектів нормативно-правових актів, інформації про строки 
проведення обговорення проектів, наслідки прийняття рішення, 
соціальні групи на які впливатиме прийняте рішення; інші способи 
проведення консультацій (конференції, круглі столи, семінари, 
громадські слухання, зустрічі з громадськістю, ін.), електронних адрес і 
номерів телефонів для зв’язку з відповідальними особами, які можуть 
надавати консультації щодо проектів, пропозиції і зауваження до них; 

звітів про врахування (неврахування) пропозицій та зауважень до 
проектів нормативно-правових актів, що готуються структурними 
підрозділами Держкомархіву, відповідальними за розробку даного 
проекту з відповідною аргументацією. 

У разі надходження до 20 пропозицій та зауважень, звіт готується 
за формою згідно з Додатком 1 до рекомендації Секретаріату Кабінету 
Міністрів України. У разі надходження понад 20 пропозицій та 
зауважень, звіт готується за формою згідно з Додатком  

4. Звіт публікується в рубриці “Консультації з громадськістю” 
упродовж трьох днів.  

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету Матяш І. Б. 

 
Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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Додаток 1 
Зразок  

 
Звіт про результати проведення громадського обговорення проекту 
Закону “Про місцевий референдум та інші форми безпосереднього 

волевиявлення територіальної громади” 
 
Текст проекту Пропозиції та 

зауваження 
Автор 

пропозицій  
та зауважень 

Враховано 
/не враховано 

Загальні пропозиції та зауваження 
 
 
 

Якщо результати 
проведення трьох 
місцевих 
референдумів 
збігаються,  
то вони (ці 
результати)  
повинні 
поширюватися на 
всю територію 
держави  
 
 

Петренко  
Петро 
Петрович 

Не враховано. 
Не відповідає 
чинному 
законодав-
ству  

Пропозиції та зауваження до окремих статей проекту Закону 
 
У цьому Законі 
нижченаведені 
терміни 
вживаються в 
такому значенні:  
члени 
територіальної 
громади – жителі, 
зареєстрованим в 
установленому 
законом порядку 
місцем 
проживання яких 
є відповідна 
адміністративно-
територіальна 
одиниця;  

Абзац четвертий 
статті 1 викласти  
у такій редакції:  
“учасник 
місцевого 
референдуму – 
громадянин 
України, який 
досяг на день 
проведення 
місцевого 
референдуму 
вісімнадцяти років 
та є членом 
територіальної 
громади  від 
народження“ 

Асоціація 
психотерапевтів 
і  
психоаналітиків 
України 
 

Враховано 
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питання 
місцевого 
значення – 
питання, 
віднесені 
Конституцією 
України, 
законами України 
до відання 
місцевого 
самоврядування, 
в тому числі 
питання про 
дострокове 
припинення 
повноважень 
сільських, 
селищних, 
міських, 
районних у місті 
рад, сільських, 
селищних, 
міських голів;  
учасник 
місцевого 
референдуму – 
громадянин 
України, який 
досяг на день 
проведення 
місцевого 
референдуму 
вісімнадцяти 
років та є членом 
територіальної 
громади.  
 

 

Альтернативні рішення 
 Врегулювати це 

питання в Конституції 
України  

Міжнародний 
благодійний 
фонд 
“Ініціатива”  
 

Не врахо-
вано. 
Не відпо-
відає чин-
ному зако-
нодавству 
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Додаток 2 
Зразок  

 
Звіт 

про результати проведення громадського обговорення проекту 
Закону 

“Про місцевий референдум та інші форми безпосереднього 
волевиявлення територіальної громади” 

 
В обговоренні проекту Закону “Про місцевий референдум та інші 

форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади” взяли 
участь 47 громадян та 123 громадські організації. В цілому проект 
Закону підтримано. До проекту закону надійшло 156 пропозицій та 
зауважень, з яких 67 враховано. У ході обговорення запропоновано два 
альтернативні проекти:  
“Про місцевий референдум” та “Про волевиявлення територіальної 
громади”. 

35% організацій надали такі пропозиції, що було враховано:  
– рішення про відмову у реєстрації ініціативної групи із місцевого 

референдуму може бути винесене лише у випадку, коли це загрожує 
територіальній цілісності України; 

– повідомлення про реєстрацію ініціативних груп з проведення 
місцевого референдуму оприлюднюються в місцевих друкованих 
засобах масової інформації та аудіовізуальних (електронних) засобах 
масової інформації і надсилаються особисто лідерам ініціативних 
груп. 

Інші пропозиції, що були враховані під час доопрацювання 
проекту за результатами громадського обговорення, мали переважно 
редакційний характер. 

Решта пропозицій та зауважень не були враховані через: 
 невідповідність пропозиції суті обговорюваного проекту; 
 невідповідність чинному законодавству; 
 відсутність фінансування, тощо. 
  

Про забезпечення виконання Закону України 
“Про засади запобігання та протидії корупції” 

від 14 жовтня 2009 р. № 172 
 

У зв’язку з введенням в дію з 1 січня 2010 року Закону України 
“Про засади запобігання та протидії корупції” 

НАКАЗУЮ: 
1. Першому заступнику, заступникам Голови Держкомархіву, 

керівникам структурних підрозділів Держкомархіву та центральних 
державних архівів звернути увагу на безумовне, повне, чітке та 
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своєчасне виконання вимог Закону України “Про засади запобігання 
та протидії корупції” (далі – Закон). 

2. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву та 
керівникам центральних державних архівів: 

– забезпечити неухильне виконання вимог Закону державними 
службовцями структурних підрозділів Держкомархіву та центральних 
державних архівів; 

– здійснювати контроль за додержанням вимог статті 4 Закону 
щодо заборони державним службовцям усіх рангів брати участь у 
підприємницькій діяльності як безпосередньо, так і через інших осіб; 

– попередити працівників структурних підрозділів Держ-
комархіву та центральних державних архівів про те, що займатися 
викладацькою, науковою та творчою діяльністю державним 
службовцям дозволяється лише у позаробочий час.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Підстава: лист Урядового уповноваженого з питань антикорупційної 
політики від 02.10.2009 № 56/130. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 
від 22 вересня 2009 р. “Про посилення пожежної і охоронної 

безпеки архівних приміщень та забезпечення надійності 
експлуатації їх інженерних мереж та комунікацій” 

від 14 жовтня 2009 р. № 174 
 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 
комітету архівів України від 22 вересня 2009 року “Про посилення 
пожежної і охоронної безпеки архівних приміщень та забезпечення 
надійності експлуатації їх інженерних мереж та комунікацій” 
(додається). 

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Р І Ш Е Н Н Я 
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ УКРАЇНИ  

м. Київ                                                                             22 вересня 2009 р. 
 

Про посилення пожежної і охоронної безпеки  
архівних приміщень та забезпечення надійності експлуатації їх  

інженерних мереж та комунікацій 

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника відділу 
зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву 
Кисельової Л. А. про посилення пожежної і охоронної безпеки архівних 
приміщень та забезпечення надійності експлуатації їх інженерних 
мереж та комунікацій, колегія відзначає загострення основних ризиків, 
що несуть загрозу збереженню документів Національного архівного 
фонду та таких, що підлягають внесенню до нього, у зв’язку із 
погіршенням соціально-економічного стану країни. Негативний стан 
матеріально-технічної бази архівів України створює передумови до 
можливих випадків втрати та крадіжок архівних документів. 

У зв’язку з дефіцитом фінансування, державні архіви у 2009 році 
тривалий час не мали коштів на забезпечення належного охоронного 
режиму. Вирішенню певного кола нагальних проблем щодо охорони 
держархівів сприяла, ініційована Держкомархівом, постанова Кабінету 
Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 364, якою затверджено 
Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для 
здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів. Порядком 
передбачено спрямування бюджетних коштів на здійснення заходів з 
охорони приміщень державних архівів через Держкомархів як 
головного розпорядника коштів. Держархівам на заходи з охорони 
приміщень на період червень–грудень 2009 року зазначеною поста-
новою передбачено виділення 5158000 грн., з них 3789600 грн. 
призначено на держархіви областей. Станом на 1 серпня відповідно до 
помісячного розподілу асигнувань на заходи з охорони приміщень 
державних архівів виділено понад 1,6 млн. грн.  

Архівними установами було вжито заходів щодо посилення 
охоронного режиму з метою запобігання несанкціонованому доступу 
до архівосховищ, виносу або крадіжкам документів. 

Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Волин-
ської, Донецької, Миколаївської та Тернопільської (вул. Сагай-дачного, 
14) областей поновили позавідомчу охорону, яку було припинено через 
нестачу коштів на початку року. 

Встановлено пости позавідомчої охорони у держархівах 
Вінницької, Київської, Львівської, Одеської областей та м. Се-
вастополя.  
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Держархів Чернівецької області у поточному році замінив 
охорону силами ТОВ “Кобра” на державну охорону.  

У читальному залі ЦДАВО встановлено камери відео-
спостереження. 

У Держархіві Київської області встановлено електронну систему 
доступу до приміщень архіву.  

Здійснювалися інші заходи, спрямовані на посилення охоронно-
пожежного режиму архівів. 

Інженерні мережі та комунікації більшості держархівів 
знаходяться у задовільному фізичному стані. Держархівами, по мірі 
надходження коштів, здійснюються заходи щодо забезпечення їх 
надійності.  

Триває реконструкція комплексу споруд ЦДА. 
Протягом минулого року надане фінансування було успішно 

освоєно: побудовано 8 поверхів (з 15-ти) для нового корпусу ЦДІАК, 
4 поверхи корпусу для розміщення 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. 

Незважаючи на деякі позитивні зрушення у зв’язку з 
проведенням робіт направлених на посилення пожежної і охоронної 
безпеки архівних приміщень та забезпечення надійності експлуатації їх 
інженерних мереж та комунікацій, залишаються невирішеними питання 
матеріально-технічного оснащення державних архівів, забезпечення їх 
придатними для зберігання приміщеннями. 

Не завершено будівництво державних архівів Київської, 
Тернопільської областей і м. Севастополя. Залишається невирішеним 
питання щодо добудови до корпусу № 2 Держархіву Чернігівської 
області.  

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

Через відсутність фінансування у 2009 році припинилися роботи 
з будівництва комплексу споруд ЦДАУ. Кошти на консервацію об’єкта, 
незважаючи на звернення Держкомархіву до Кабінету Міністрів 
України, також не виділені, що може призвести до руйнування та 
корозії будівельних конструкцій.  

Пости позавідомчої охорони відсутні у будівлях держархівів 
Житомирської, Кіровоградської, Львівської (вул. Буйка, 4), Сумської, 
Херсонської, Чернігівської (вул. П’ятницька, 31, вул. Щорса, 55, 2 бу-
дівлі у м. Ніжині) областей та м. Києва (вул. Котовського, 33а).  

У сховищах будівель комплексу споруд ЦДАУ, держархівів 
Донецької (пр. Лагутенка, 12), Закарпатської (вул. Минайська, 14, 
м. Берегово), Київської (вул. Мельникова, 38, вул. Мельникова, 40, 
вул. Володимирська, 15), Кіровоградської (вул. Луначарського, 1-г), 
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Рівненської (вул. Кавказька, 8), Херсонської (вул. Радянська, 3) обла-
стей охоронна сигналізація відсутня. 

Охоронна сигналізація у всіх будівлях Держархіву Чернігівської 
області потребує модернізації, у Держархіві Житомирської сигна-
лізація – ремонту, у корпусі № 1 Держархіву Кіровоградської області – 
заміни. 

У ЦДНТА охоронна сигналізація встановлена, але у зв’язку з 
відсутністю асигнувань на 2009 рік договір на її обслуговування не 
укладено. У корпусі № 2 Держархіву Чернівецької області (пров. Тек-
стильників, 1) встановлено нові системи пожежної та охоронної 
сигналізації, але через  відсутність фінансування вони не введені в 
експлуатацію. 

Протипожежна сигналізація відсутня у сховищах 5 будівель: 
держархіви Донецької (пр. Лагутенка, 12), Закарпатської (м. Берегово), 
Київської (вул. Володимирська, 15), Рівненської (вул. С.Бандери, 26-а), 
Чернівецької (вул. Стасюка, 20-а) областей. 

Крім того, у всіх будівлях Держархіву Чернігівської області 
протипожежна сигналізація фізично і морально застаріла, потребує 
модернізації, у корпусі № 1 Держархіву Дніпропетровської області 
(вул. К. Лібкнехта, 89) підлягає заміні. 

Автоматична система газового пожежегасіння у сховищах 
комплексу споруд ЦДАУ та ЦДАГО знаходиться у неробочому стані.  

У зв’язку з відсутністю коштів не введено в експлуатацію 
автоматичну систему пожежегасіння у держархівах Полтавської та 
Чернівецької областей.  

У корпусі № 1 Держархіву Харківської області (вул. Миро-
носицька, 41) розроблена технічна документація на встановлення 
системи пожежогасіння, але за відсутністю фінансування у поточному 
році обладнання системи не проводилося. 

У ЦДНТА система опалення морально застаріла. Водопостачання 
здійснюється не під належним тиском, сантехніка потребує ремонту. 

Будівля ЦДАМЛМ потребує капітального ремонту. 
Будівля Держархіву Закарпатської області в м. Берегово 

знаходиться у незадовільному фізичному стані, крім того, відсутня 
каналізація. 

Технічний стан корпусу № 2 Держархіву Рівненської області 
(вул. Кавказька, 8) незадовільний.  

Інженерні мережі та комунікації Держархіву Миколаївської 
області зношені і потребують капітального ремонту. 

В обох корпусах Держархіву Донецької області електромережі 
знаходяться в критичному становищі. 

Системи водопостачання у Держархіві Івано-Франківської 
області знаходяться в аварійному стані. 

Серед інших проблем, що потребують невідкладного вирішення, 
є й потреба в обладнанні архівосховищ сучасними системами 
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вентиляції і кондиціювання повітря. Останнім часом все більшої ваги 
набуває потреба біозахисту документів і засобів їх зберігання, а також 
обробка документів із біоураженням, виникнення якого зумовлюється 
постійними порушеннями температурно-вологісного режиму в 
сховищах.  

Спостерігається певне враження грибком і пліснявою стін або 
засобів зберігання документів у сховищах держархівів Вінницької, 
Житомирської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Сумської 
областей. 

У ЦДАВО, Держархіві в Автономній Республіці Крим, 
держархівах Волинської, Дніпропетровської, Київської, Одеської, 
Рівненської, Тернопіль-ської, Харківської, Хмельницької областей 
виявлено біоуражені справи. Близько 70 % документів ЦДІАК мають 
біоушкодження, які можуть активізуватися через невідповідні умови 
температурно-вологісного режиму. 

У держархівах Кіровоградської та Рівненської областей виявлено 
854 справи пошкоджених комахами. 1 справу, пошкоджену комахами, 
виявлено у ЦДАВО. У Держархіві м. Києва виявлено 1 справу, 
частково уражену пліснявою. 

Викликає занепокоєння забезпечення збереженості документів, 
що підлягають внесенню до НАФ, враховуючи той факт, що окремі 
приміщення для зберігання документів мають лише 45 % установ – 
джерел формування Національного архівного фонду. 

Колегія вирішує: 
1. Взяти до відома довідку про посилення пожежної і охоронної 

безпеки архівних приміщень та забезпечення надійності експлуатації їх 
інженерних мереж та комунікацій. 

2. Заступнику Голови Держкомархіву Музичук О. В. організувати 
роботу з підготовки проекту державної програми забезпечення 
збереженості документів Національного архівного фонду у державних 
архівах. 

3. Директорам державних архівів: 
3.1. До 1 грудня 2009 року розробити у межах фінансових 

можливостей план заходів для посилення охоронно-пожежного режиму 
(обладнання всіх будівель постами позавідомчої охорони, охоронною і 
пожежною сигналізацією у будівлях, сховищах з підключенням до 
центрального пульту спостереження, системами автоматичного 
пожежегасіння і кондиціювання повітря, системами відеоспостреження 
у читальних залах та зовнішнього відеоспостереження (основні і 
запасні входи/виходи до архіву) та забезпечення надійної експлуатації 
інженерних мереж та комунікацій будівель архівів на 2010 рік. 

3.2. Включити до плану заходів проведення разом із 
представниками служби пожежної охорони огляду стану пожежної 
безпеки приміщень архівних установ, технічних засобів пожежогасіння 
(протипожежного водогону, насосних станцій, автоматичних установок 
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пожежної сигналізації, газового пожежогасіння та димовидалення, 
вогнегасників), електромереж і електрообладнання. Доповідні записки 
про результати оглядів направити відповідним органам виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. 

3.3. Своєчасно інформувати відповідні служби пожежної охорони 
про несправність технічних засобів пожежогасіння.  

3.4. Посилити контроль фізичного стану документів та за без-
печення температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного 
режимів у архівосховищах. 

3.5. При проведенні дезинфекції та дезинсекції враховувати 
методичні рекомендації “Ураження документів плісеневими грибами та 
заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами”, 
„Захист архівних документів від пошкоджень комахами”, “Дослідження 
впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів”; 

3.6. Посилити контроль за підготовкою достовірної інформації, 
що надсилається до Держкомархіву. 

4. Директорам ЦДАВО, ЦДІАК, Держархіву АРК, держархівів 
Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Одеської, 
Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей 
поінформувати Держкомархів у звітах, ф. 209 (розділ 2) про вжиті заходи 
для усунення біоуражень документів, їх результати та стан справ. 

5. Директорам держархівів Кіровоградської, Луганської, Рівнен-
ської, Харківської, Черкаської областей та м. Севастополя створити 
протипожежне формування. 

6. Директорам Житомирської, Кіровоградської, Львівської, Сум-
ської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва розглянути мож-
ливість встановлення позавідомчої охорони у корпусах, де вона відсутня. 
 7. ДЕКС ЦДАУ (Гузєв І. С.): 

– до 31 грудня 2009 року встановити охоронну сигналізацію у 
читальних залах ЦДАВО та підключити до центрального пульту 
спостереження у читальному залі ЦДІАК; 
 – до 1 листопада 2009 року усунути грибок у сховищах та на 
сходових клітинах ЦДКФФА, на сходових майданчиках головного 
корпусу комплексу споруд ЦДАУ (9,10,11,12 поверхів 1 та 2 відсіків та 
5,6,7,8,9,10,11 поверхів 4 відсіку), у кімнатах ЦДАВО (11 поверх 
2 відсіку, 9 поверх 2 відсіку). 

8. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Держкомархіву (Кисельова Л. А.) разом з УНДІАСД (Мага І. М.) 
вивчити білоруський досвід роботи з біоураженими документами. 

9. УНДІАСД (Мага І. М.) надавати архівам методичну допомогу 
при роботі з біоураженими документами. 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька 
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ДОВІДКА 
про посилення пожежної і охоронної безпеки архівних приміщень 
та забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж та 

комунікацій 
 

Станом на вересень 2009 року 36 держархівів (9 центральних 
державних архівів, Держархів в Автономній Республіці Крим, 24 держ-
архіви областей, м. Києва і Севастополя) розміщено у 68 будівлях. 

Комплекс споруд центральних державних архівних установ  
України (далі – ЦДАУ) (вул. Солом’янська, 24) перебуває на балансі 
Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних 
архівних установ України (далі – ДЕКС ЦДАУ). В ньому розташовані 
Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі 
– ЦДАВО), Центральний державний історичний архів, м. Київ (далі – 
ЦДІАК), Центральний державний кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного (далі – ЦДКФФА), Центральний державний 
електронний архів України (далі – ЦДЕА), Державна наукова архівна 
бібліотека, м.Київ (далі – ДНАБ). 

Центральний архів зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ) не має 
власних приміщень, тому займає частину приміщень Центрального 
державного архіву громадських об’єднань (далі –  ЦДАГО). 

Державні архіви у своїй роботі щодо забезпечення збереженості 
архівних документів керуються Основними правилами роботи 
державних архівів України, Положенням про умови зберігання 
архівних документів (наказ Держкомархіву від 15.01.2003 № 6, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 04.02.2003 за 
№ 89/7410), Правилами пожежної безпеки для державних архівних 
установ (наказ Держкомархіву від 08.05.2003 № 68, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України від 09.07.2003 № 569/5890) та іншими 
нормативно-методичними документами Держкомархіву. 

Охоронний режим 
У зв’язку з дефіцитом фінансування, державні архіви у 2009 році 

тривалий час не мали коштів на забезпечення належного охоронного 
режиму. Вирішенню певного кола нагальних проблем щодо охорони 
держархівів сприяла, ініційована Держкомархівом, постанова Кабінету 
Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 364, якою затверджено 
Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для 
здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів. Порядком 
передбачено спрямування бюджетних коштів на здійснення заходів з 
охорони приміщень державних архівів. Держархівам на заходи з 
охорони приміщень на ІІ півріччя (червень-грудень) зазначеною 
постановою передбачено виділення 5158000 грн., з них 3789600 грн. – 
на держархіви областей. Станом на 1 серпня відповідно помісячного 
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розподілу асигнувань на заходи з охорони приміщень державних 
архівів виділено понад 1,6 млн. грн.  

У зв’язку з цим у поточному році було здійснено ряд заходів на 
посилення охоронного режиму держархівів. 

Встановлено пости позавідомчої охорони у держархівах 
Вінницької  
(2 корпуси), Львівської (вул. Підвальна,13), Київської (вул. Мель-
никова, 38), Одеської (2 корпуси) областей, м. Севастополя.  

Держархів Чернівецької області у поточному році відмовився від 
послуг ТОВ „Кобра” і з 01.07.2009 уклав договір з ДСО при МВС у 
Чернівецькій області.  

Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви 
Волинської, Донецької, Миколаївської, Тернопільської (вул. Сагай-
дачного, 14) областей поновили позавідомчу охорону, яку було 
припинено через нестачу коштів на початку року. 

Всього обладнано позавідомчою охороною 54 будівель 32 архівів, 
з них 37 будівель 20 держархівів охороняються державною службою 
охорони при МВС України.  

На території комплексу споруд ЦДАУ функціонують 3 пости 
позавідомчої охорони. 

У держархівах Дніпропетровської, 2 корпусах Закарпатської 
областей та корпусі № 1 Держархіву Тернопільської області (вул. Са-
гайдачного, 14) позавідомча охорона здійснюється у позаробочий час. 

Сховища більшості архівних установ обладнано охоронною 
сигналізацією.  

У Держархіві м. Севастополя встановлено новий пульт охоронної 
сигналізації. У держархівах Миколаївської (вул. Московська, 1) та 
Херсонської (вул. Петренка, 6) областей тривають роботи з монтажу 
нової охоронної сигналізації.  

У корпусі № 1 Держархіву Херсонської області (вул. Радянська, 
3) заплановано монтаж охоронної сигналізації. 

У поточному році планується заміна охоронної сигналізації у 
корпусі № 1 Кіровоградської області та встановлення у корпусі № 2. 

У Держархіві Волинської області в поточному році власними 
силами проведено поточний ремонт систем охоронної і пожежної 
сигналізації. ЦДАГО придбано акумулятор для охоронно-пожежної 
системи. 

У ЦДАГО, в держархівах Львівської, Харківської, Хмельницької 
(вул. Театральна, 4) областей встановлено системи зовнішнього 
відеоспостереження. 

Камерами відеоспостереження оснащено читальні зали ЦДАВО, 
ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіву в Автономній Республіці Крим, 
держархівах Вінницької, Волинської (вул. Соборна, 17), Донецької 
(пр. Лагутенка, 12), Житомирської, Запорізької (вул. Українська, 48), 
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Львівської, Миколаївської (вул. Васляєва. 43), Сумської (вул. Садова, 
49), Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей. 

Замкові пристрої держархівів знаходяться у робочому стані. 
Контроль за їх станом здійснюється регулярно. 

У 2009 році ЦДАМЛМ замінено замки на дверях архівосховищ. 
У Держархіві Житомирської області проведено заміну 35 замкових 
пристроїв. 

У Держархіві Закарпатської області замінено 50 замкових 
пристроїв, встановлено 10 решіток на дверях до входу в сховища.  

У Держархіві Київської області (вул. Мельникова, 38) вста-
новлено електронну систему доступу до приміщень архіву, замінено 
1 замок у сховищі. Така система функціонує у будівлі комплексу 
споруд ЦДАУ. 

Разом з тим, пости позавідомчої охорони відсутні у будівлях 
7 держархівів: Житомирської, Кіровоградської, Львівської (вул. 
Буйка,4), Сумської, Херсонської, Чернігівської (вул. П’ятницька, 31, 
вул. Щорса, 55, 2 будівлі у м. Ніжині) областей та м. Києва (вул. Ко-
товського, 33а).  

У держархівах Житомирської, Кіровоградської, Львівської (вул. 
Буйка,4), Сумської, Херсонської областей цю функцію покладено на 
сторожів, які входять до штату архіву. Будівлі держархівів 
Чернігівської області (вул. П’ятницька, 31, вул. Щорса, 55, 2 будівлі 
м. Ніжин) та м. Києва (вул. Котовського, 33а) охороняються за 
допомогою охоронної сигналізації з виведенням на централізований 
пульт охорони. 

У всіх будівлях Держархіву Чернігівської області охоронна 
сигналізація фізично і морально застаріла, потребує модернізації, у 
Держархіві Житомирської області сигналізація потребує ремонту, у 
корпусі № 1 Держархіву Кіровоградської області (вул. Академіка 
Корольова, 3) охоронна сигналізація підлягає заміні. 

У ЦДНТА охоронна сигналізація встановлена, але у зв’язку з 
відсутністю асигнувань на 2009 рік договір на її обслуговування не 
укладено. У корпусі № 2 Держархіву Чернівецької області (пров. 
Текстильників, 1) встановлено нові системи пожежної та охоронної 
сигналізації, але через відсутність фінансування вони не введені в 
експлуатацію. 

Близько 66% архівосховищ держархівів не оснащено охоронною 
сигналізацією. 

Протипожежний режим 
Відповідно до законодавчо-нормативних актів з пожежної 

безпеки в держархівах розроблені і затверджені інструкції з пожежної 
безпеки, комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 
Здійснюється постійний контроль за їх виконанням. Розроблені плани 
евакуації на випадок пожежі, проводяться навчання та інструктажі з 
працівниками. Наказами директорів архівів призначено посадових осіб, 
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відповідальних за пожежний стан окремих приміщень та утримання 
технічних засобів пожежогасіння. 

На виконання листа Держкомархіву від 26.06.2009 № 04-1308 
центральними державними архівами створено пожежні команди. 

У ЦДНТА, держархівах Житомирської, Запорізької, Одеської, 
Хмельницької областей створено пожежно-технічні комісії.  

Згідно з наказами директорів у ДЕКС ЦДАУ, більшості 
державних архівів України створено добровільні пожежні дружини. 

Триває реконструкція системи протипожежної сигналізації у 
корпусі № 1 Держархіву Херсонської області (вул. Радянська, 3). 

Система автоматичного пожежегасіння функціонує в усіх 
сховищах ЦДАМЛМ, Держархіву Кіровоградської області. Архіво-
сховище Держархіву м.Києва (вул. Котовського, 33) також обладнане 
автоматичною системою пожежного оповіщення, та газового пожеже-
гасіння. Щомісяця проводяться обстеження технічного стану систем.  

Автоматична система пожежегасіння встановлена у корпусі 
№ 1 Держархіву Луганської області (вул. Радянська, 85). Система 
пожеже-гасіння, якою обладнано сховища корпусу № 1 Держархіву 
Хмель-ницької області (вул.Грушевського, 99) функціонує у ручному 
режимі. В приміщенні Держархіву Закарпатської області (вул. Ми-
найська, 14-а) діє водяна система пожежегасіння, яка працює у ручному 
режимі. Частина сховищ держархівів Запорізької, Рівненської, 
Харківської областей також облаштовано автоматичними системами 
пожежегасіння. 

Сховища та інші приміщення архівів обладнано вогнегасниками. 
По мірі необхідності здійснюється їх заміна, перезарядження.  

Протягом минулого року ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархівами 
Вінницької, Донецької, Миколаївської, Одеської, Харківської областей, 
м. Києва придбано 154 вогнегасники. 

Протягом поточного року ЦДАГО придбано 70 вогнегасників 
взамін таких, що вийшли з ладу по терміну експлуатації, заправлено 
50 вогнегасників. Держархівом Закарпатської області придбано 
30 вогнегасників. 

Протягом року здійснювалося технічне обслуговування вогне-
гасників держархівів Житомирської, Одеської, Тернопільської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей та м. Києва.  

За умови належного фінансування ЦДІАЛ у 2009 році запла-
новано придбати 20 вогнегасників, перезарядити 20 наявних. 
Заплановано перезарядження вогнегасників у ЦДАМЛМ, Держархіві 
Чернігівської області. 

За наявності коштів архівами здійснюються інші заходи, 
направлені на покращення протипожежного режиму: 

ДЕКС ЦДАУ перевірено внутрішні пожежні крани та вогне-
гасники. 
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ЦДАГО, Держархівом Миколаївської області проведено ревізію 
рукавів пожежних кранів, перевірені системи протипожежного 
водопостачання 

ЦДНТА придбано пожежний рукав, перевірено пожежний 
водогін. 

Держархівом Хмельницької області здійснювалося технічне 
обслуговування 15 пожежних рукавів. 

Держархівом Одеської області (вул. Жуковського, 18) оброблено 
вогнезахисним розчином дерев’яні конструкції даху будівлі. 

Держархівами Київської (вул. Мельникова, 38), Рівненської 
областей замінено електрообладнання у сховищах. 

Разом з тим, протипожежна сигналізація відсутня у сховищах 
5 будівель держархівів Донецької (пр. Лагутенка, 12), Закарпатської 
(м. Берегово),  Київської (вул. Володимирська, 15), Рівненської 
(вул. С. Бандери, 26-а), Чернівецької (вул. Стасюка, 20-а) областей. 

У всіх будівлях Держархіву Чернігівської області протипожежна 
сигналізація фізично і морально застаріла, потребує модернізації, у 
корпусі № 1 Держархіву Дніпропетровської області (вул. К. Лібкнехта, 
89) підлягає заміні. 

Автоматична система газового пожежегасіння у сховищах ЦДАУ 
знаходиться у неробочому стані (акт обстеження від 7 лютого 2006 р.). 
Означена система у сховищах ЦДАГО також перебуває у неробочому 
стані. 

У Держархіві Полтавської області проведено другий етап по 
монтажу автоматичної системи пожежегасіння у сховищах 
№ 1, 4 корпусу № 1 (вул.Пушкіна, 18/24), але у зв’язку з відсутністю 
коштів система в дію не введена. 

У сховищах Держархіву Чернівецької області (пров. Текстиль-
ників, 1) встановлено автоматичну систему пожежегасіння, але через 
відсутності коштів не введено в експлуатацію. 

У корпусі № 1 Держархіву Харківської області (вул. Миро-
носицька, 41) розроблена технічна документація на встановлення 
системи пожежогасіння, але за відсутністю фінансування у поточному 
році обладнання системи не проводилося. 

У держархівах Кіровоградської, Луганської, Рівненської, 
Харківської, Черкаської областей м. Севастополя відсутнє проти-
пожежне формування. 

Робочі кімнати ЦДІАЛ не повною мірою забезпечені вогне-
гасниками. 

У держархівах Вінницької, Донецької, Тернопільської областей 
та м.Києва власні положення про ДПД відсутні. У своїй роботі ДПД 
цих архівів керуються вимогами Типового положення про ДПД, що 
затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій від 11.02.2004 № 70. 
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Інженерні мережі та комунікації 
Інженерні мережі та комунікації більшості держархівів знахо-

дяться у задовільному фізичному стані. Держархівами, по мірі надход-
ження коштів, здійснюються заходи щодо забезпечення їх надійності.  

У поточному році було здійснено наступні заходи: 
ДЕКС ЦДАУ перевірено опір заземлюючих пристроїв. 

Здійснюються роботи по ремонту даху машинного залу № 4 та 
очищенню дощової каналізації на території комплексу споруд ЦДАУ. 

У ЦДАГО проведено ремонт електродвигуна та виготовлено 
проміжний вал для системи вентиляції і опалення. 

ЦДІАЛ замінено 2 трансформатори струму, 3 облікові автомати 
та виготовлено погоджувально-технічну документацію на встановлення 
котельні в рамках капітального ремонту будівлі (вул. Соборна, 3-а).  

ЦДНТА проведено метрологічні випробування та вимірювання 
параметрів електрообладнання, опору ізоляції електромереж. 

Держархівом Волинської області здійснюється перевірка опору, 
проведено поточний ремонт сантехнічного та електричного обладнання 
в обох корпусах.  

Держархівом Донецької області було проведено заміну системи 
опалення, каналізації та водопостачання. 

У корпусі № 2 Держархіву Херсонської області (вул. Петренка, 
6) проведено ремонт системи водопостачання. У корпусі № 2 Держ-
архіву Хмельницької області (вул. Театральна, 4) здійснено часткову 
заміну водопровідних труб. 

Держархівом Миколаївської області проведено перевірку щодо 
забезпечення електроустаткування архіву захисним заземленням, у 
Держархіві Черкаської області така перевірка була проведена у жовтні 
2008 року.  

У Держархіві Київської області (вул. Мельникова, 38) прово-
дяться роботи по встановленню нової системи опалення. 

Держархівом Одеської області у будівлі по вул. Жуковського, 
18 частково здійснено укріплення фундаменту. Зараз таку роботу 
необхідно провести по всьому периметру фундаменту будівлі. 

У будівлі Держархіву Закарпатської області в м. Берегово у 
2008 році проведено ремонт частини покрівлі та стелі третього поверху. 

Триває реконструкція комплексу споруд ЦДАУ. 
Протягом минулого року надане фінансування було успішно 

освоєно: побудовано 8 поверхів (з 15-ти) для нового корпусу ЦДІАК, 
4 поверхи корпусу для розміщення 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. 

У поточному році ДЕКС ЦДАУ проводить роботу: 
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– по корегуванню розробленої проектно-кошторисної доку-
ментації стадії “Проект” (у зв’язку з ростом цін на будівельні мате-
ріали та обладнання); 

– по подовженню технічних умов на розробку проектно 
кошторисної документації на будівництво об’єкту; 

– по подовженню архітектурно-планувального завдання; 
– по звірці відповідності актів виконаних робіт на об’єкті 

кошторисній документації. 
Незважаючи на проведення робіт, направлених на посилення 

надійної експлуатації інженерних мереж та комунікації архівних 
приміщень залишаються невирішеними питання матеріально-технічної 
бази державних архівів, забезпечення їх придатними для зберігання 
приміщеннями. 

Не завершено будівництво державних архівів Київської, 
Тернопільської областей та 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. 

Через заборгованість перед генеральними підрядниками 
“Планета-Буд” та відсутність фінансування у 2009 році припинилися 
роботи з будівництва  комплексу споруд ЦДАУ. Кошти на консервацію 
об’єкта, незважаючи на звернення Держкомархіву до Кабінету 
Міністрів України, також не виділені, що може призвести до 
руйнування та корозії будівельних конструкцій.  

Інженерні мережі та комунікації деяких архівів застарілі, 
потребують ремонту. 

У ЦДКФФА покрівля над технічним поверхом, третім на 
сходовими клітинами потребує заміни, відсутнє водовиведення. В 
підвальних приміщеннях необхідно відновити гідроізоляцію 
інженерних вводів та фундаменту, також необхідно виконати 
регламентні роботи по обслуговуванню ливневої каналізації (акт від 
20.07.2009). 

У ЦДНТА система опалення фізично застаріла. Водопостачання 
здійснюється не під належним тиском, сантехніка потребує ремонту. 

Будівля ЦДАМЛМ потребує капітального ремонту. 
Будівля Держархіву Закарпатської області в м. Берегово з періоду 

розміщення там документів знаходиться у незадовільному фізичному 
стані, крім того, в будівлі відсутня каналізація. 

Технічний стан корпусу № 2 Держархіву Рівненської області 
(вул. Кавказька, 8) незадовільний. Будівля потребує укріплення фун-
даменту. Виготовлено проект укріплення фундаменту, але роботи 
призупинено через відсутність коштів. 

Інженерні мережі та комунікації Держархіву Миколаївської 
області зношені і потребують капітального ремонту. 
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В обох корпусах Держархіву Донецької області електромережі 
знаходяться в критичному становищі. 

Системи водопостачання у Держархіві Івано-Франківської 
області знаходяться у аварійному стані. 

Температурно-вологісний режим 
Системи кондиціонування функціонують у сховищах ЦДАМЛМ, 

Державного архіву в Автономній республіці Крим, держархівів 
Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Хмельницької, Чер-
каської (1 будівля), Чернігівської (1 будівля) областей та м. Києва. У 
поточному році встановлено системи кондиціонування в архіво-
сховищах корпусу № 1 Держархіву Донецької області (пр. Лагу-
тенка, 12). 

У сховищах комплексу ЦДАУ, держархівів Луганської, 
Миколаївської, Полтавської (вул.Пушкіна, 18/24) областей функціонує 
система вентиляції повітря у сховищах.  

У поточному році ДЕКС ЦДАУ замінено фільтри на 
повітрозбірниках систем вентиляції сховищ головного корпусу. 
Відреставровано та запущено дві додаткові вентиляційні установки в 
сховищах ЦДКФФА. 

Держархівами проводяться заходи, спрямовані на недопущення 
виникнення та поширення біоуражень. 

ЦДАГО проведено обстеження та роботи по знищенню 
грибкових утворень, здійснених Інститутом мікробіології і вірусології 
ім. академіка Д. К. Заболотного НАН України. 

Держархівом Луганської області укладено договір з міською 
дезінфекційною станцією міста Луганська Міністерства охорони 
здоров’я України для проведення дезінфекційних та дезінсекційних 
робіт щомісячно. 

Держархівом Дніпропетровської області з метою експерименту 
застосовується препарат “Жавель-клейд”, дезінфекційний засіб 
широкого спектру дії. Для запобігання появі плісняви у сховищах, 1 раз 
на місяць проводиться вологе прибирання із застосуванням розчину 
цього препарату. 

Держархівом Хмельницької області використовуються 2 системи 
“Хьюля” для очищення документів і повітря у сховищах, де 
зберігаються ушкоджені документи. 

Разом із тим, у зв’язку з міжсезонними коливаннями, не 
витримується у повній мірі температурно-вологісний режим більшості 
архівів. 

У корпусі № 2 Держархіву Миколаївської області (вул. Мос-
ковська, 1), та у сховищах Держархіву Рівненської області система 
кондиціонування застаріла і потребує заміни.  

У держархівах Вінницької, Сумської областей через недостатнє 
фінансування системи кондиціонування тимчасово відключено. 
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Внаслідок порушення температурно-вологісного режиму в 
архівосховищах державних архівів трапляються випадки біоураження 
документів.  

За інформацією держархівів станом на 1 травня 2009 року у 
ЦДНТА, держархівах Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, 
Луганської Львівської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, 
Чернігівської областей та м. Севастополя біоураження в сховищах та 
біоуражені документів відсутні. 

Але в наступних держархівах виявлено грибок і пліснява у 
сховищах. 

У ЦДКФФА на стінах архівосховищ, що межують із стінами 
підвалу, та на сходових клітинах, на рівні технічного поверху з’явився 
грибок та осипається штукатурка.  

У сховищі № 2 Держархіву Вінницької області (вул. Соборна, 17) 
є локальне місце, уражене грибком (близько 20 кв. м.). Частково грибок 
перекинувся на підлогу та стелажне обладнання. У сховищі проведено 
дезінфекцію, підлогу було замінено, справи з уражених стелажів 
переміщено. Підлога і дерев’яні конструкції стелажів, вражені грибком, 
періодично обробляються протигрибковим розчином. Оскільки дане 
сховище знаходиться у напівпідвальному приміщенні, повністю 
знищити осередок поширення грибка не можливо. Біоуражених справ 
не виявлено. 

У сховищах №№ 2, 3, 4 Держархіву Житомирської області 
(вул. Замкова, 3) виявлена пліснява на стінах, загальною площею 
близько 10 м. кв., та у сховищі № 2 виявлена пліснява на 18 карто-
нажах. У іншому корпусі архіву (вул. Охрімова Гора 2/20) у 8 сховищах 
виявлена пліснява на стінах і стелі, загальною площею близько 30 м. кв. 
Уражені грибком ділянки стін і стелі оброблено 3 % розчином 
формаліну. Біоуражених справ не виявлено. 

У сховищах №№ 7,8 Держархіву Київської області (вул. Мель-
никова, 38) стіни уражені грибком загальною площею 1 м. кв. 

У сховищі № 5 корпусу № 1 Держархіву Полтавської області 
(вул.Пушкіна, 18/24) спостерігається ураження плісеневими грибами 
близько 10 % коробок, де зберігаються 6 фондів радянського періоду. 
До кінця 2009 року уражені коробки заплановано замінити. 

У сховищі № 4 корпусу № 2 (вул. Зигіна, 1-а) спостерігається 
незначне ураження стін грибком. Уражених документів в архіві не 
виявлено. 

У підвальному сховищі № 24 Держархіву Сумської області 
(вул. Садова, 49), де вологість сягає 90 %, стіни та стеля уражені 
грибком, загальною площею 20 м. кв. Також не відповідає нормам 
температурно-вологісний режим у сховищах № 21, 22, 23, 24. 

Внаслідок постійного порушення температурно-вологісного 
режиму у Держархіві Закарпатської області (підрозділ у м. Берегово) у 
сховищах на 1 поверсі виявлено 1470 коробок уражених пліснявою, що 
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становить 14% від загальної кількості, що зберігаються у сховищах 
цього корпусу. В уражених коробках зберігається 11760 справ. 
Внаслідок цього, також трапляється ураження окремих документів. 
Також пліснявою було пошкоджено 60 кв.м. стін у сховищах. Окремі 
коробки і стелажі уразив жукточильщик. З метою виявлення ступеню 
ураження документів щоквартально проводиться обстеження 
архівосховищ, що фіксується у спеціальному журналі та проводиться 
перекартонування. Протягом року перекартоновано 1110 коробок, 
залишилося перекартонувати 360 коробок, що становить 3,4% від 
загальної кількості, і в яких зберігається 3тис справ. Стіни було 
оброблено розчином мідного купоросу. 

Разом із тим, у зв'язку з підтопленням на сходових майданчиках 
головного корпусу комплексу ЦДАУ (9,10,11,12 поверхів 1 та 2 відсіків 
та 5,6,7,8,9,10,11 поверхів 4 відсіку), у кімнатах, що належать ЦДАВО 
11 поверх 2 відсіку (зберігається методична література) та 9 поверх 
2 відсіку (робоча кімната) на стінах  з'явилися ознаки  біоураження. 

У 10 державних архівах виявлено 11217 біоуражених справ: у 
ЦДАВО уражено 68 справ, у Держархіві Автономної Республіки 
Крим – 5955 справ, у Держархіві Дніпропетровської області – 
22 справи, у Держархіві Волинської області – 29 справ, у Держархіві 
Київської області – 37 справ, у Держархіві Одеської області – 
203 справи у Держархіві Рівненської області – 826 справ, у Держархіві 
Тернопільської області – 178 справ, у Держархіві Харківської області – 
2288 справ, у Держархіві Хмельницької області – 1610 справ.  

У Держархіві м. Києва виявлено 1 справу частково уражену 
пліснявою. 

Проводиться планова дезинфекція та реставрація уражених справ. 
Крім того, ще близько 70 % документів ЦДІАК мають біо-

ушкодження, які можуть активізуватися через невідповідні умови 
температурно-вологісного режиму. Підтвердженням цього є мікро-
біологічне обстеження документів ЦДІАК проведене у 2000 і 
2004 роках. 

У держархівах Кіровоградської та Рівненської областей виявлено 
854 справи пошкоджених комахами. 1 справу, пошкоджену комахами, 
виявлено у ЦДАВО. 

 
 

Про затвердження нового складу   
Наукової ради Держкомархіву 
від 22 жовтня 2009 р. № 178 

У зв’язку із кадровими змінами в апараті Держкомархіву та 
керівництві центральних державних архівних установ 

НАКАЗУЮ: 



 81

1. Затвердити новий склад Наукової ради Держкомархіву 
(додається). 

2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву 
від 23.05.2008 № 104 “Про затвердження нового складу Наукової ради 
Держкомархіву”, від 30.12.2008 № 261 “Про внесення змін до наказу 
Держкомархіву від 23.05.2008 № 104 “Про затвердження нового складу 
Наукової ради Держкомархіву” та від 04.02.2009 № 18 “Про внесення 
змін до складу Наукової ради Держкомархіву”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

Додаток до наказу 
Держкомархіву України 
від 22.10.2009 №178 

 
Склад  

Наукової ради  
Державного комітету архівів України 

 
1. Гінзбург О. П., Голова Держкомархіву України (голова 

Наукової ради); 
2. Богунова Н. К., заступник начальника управління – начальник 

організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву України (секретар 
Наукової ради);  

3. Брехуненко В. А., завідувач відділу теорії джерелознавства 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України, доктор історичних наук; 

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

5. Гирич І. Б., завідувач відділу джерел з історії України ХІХ – 
початку ХХ століть Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних 
наук; 

6. Кісіль І.М., директор Центрального державного історичного 
архіву, м. Київ;  

7. Кулешов С. Г., завідувач відділу документознавства Україн-
ського науково-дослідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства, кандидат історичних наук; 

8. Кульчицький С. В., завідувач відділом історії України 20–30-х 
років ХХ ст. Інституту історії України НАН України, доктор 
історичних наук; 



 82

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

10. Мага І. Б., директор Українського науково-дослідного інсти-
туту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук;  

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

12. Матяш І.Б., Перший заступник Голови Держкомархіву 
України, доктор історичних наук; 

13. Музичук О. В., заступник Голови Держкомархіву України;  
14. Новохатський К. Є., заступник Голови Держкомархіву 

України;  
15. Пиріг Р. Я., завідувач відділом історії української революції 

(1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН України, доктор 
історичних наук;  

16. Прилепішева Ю. А., начальник управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву України, кандидат 
історичних наук;  

17. Прись Т. П., начальник управління організаційно-аналітич-
ного, правового та кадрового забезпечення Держкомархіву України;  

18. Сельченкова С. В., начальник управління діловодства, 
формування та зберігання Національного архівного фонду Держ-
комархіву України, кандидат історичних наук;  

19. Слободяник М. С., директор Інституту державного управ-
ління та інформаційної діяльності Державної академії керівних кадрів 
культури і мистецтва, доктор історичних наук;  

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

21. Щербак М. Г., завідувач кафедри архівознавства та спе-
ціальних галузей історичної науки Київського національного уні-
верситету ім. Т.Шевченка, доктор історичних наук. 

 
 

Про участь державних архівних установ у відзначенні 
у 2009 році 65-ї річниці створення Української 

Головної Визвольної Ради 
від 23 жовтня 2009 р. № 180 

 
На виконання Плану заходів з підготовки та відзначення у 

2009 році 65-ї річниці створення Української Головної Визвольної 
Ради, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
7 жовтня 2009 року № 1195-р, 

НАКАЗУЮ: 
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1. Директорам центральних державних архівів, Державного архі-
ву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст 
Києва і Севастополя: 

упродовж четвертого кварталу 2009 забезпечити організацію та 
проведення, із залученням музейних установ, виставок документів та 
матеріалів про боротьбу Українського народу за незалежність у 
ХХ столітті та ролі у ній Української Головної Визвольної Ради; 

взяти участь у лекціях, бесідах, конференціях, круглих столах, 
присвячених історії українських визвольних змагань у ХХ столітті та 
ролі у них Української Головної Визвольної Ради; 

сприяти доступу вчених та представників громадськості до мате-
ріалів про створення та діяльність Української Головної Визвольної Ради; 

про вжиті заходи інформувати Держкомархів не пізніше 15 грудня 
2009 року. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

В. о. Голови Державного комітету І. Б. Матяш 
 

 
Про затвердження Порядку проведення конкурсу та Порядку 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

державних службовців в Держкомархіві 
від 26 жовтня 2009 р. № 181 

 
З метою формування дієздатного кадрового потенціалу, 

залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів та 
відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.12.2002 № 169 та Загального порядку 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби та 
Української Академії держуправління при Президентові України 
10.05.2002 № 30/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.05.2002 за № 446/6734  

НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців в Державному комітеті архівів 
України (додаток 1). 

2. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на 
заміщення  вакантних посад державних службовців в Державному 
комітеті архівів України (додаток 2).  
 3. Затвердити перелік питань щодо перевірки знання зако-
нодавства при  проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних 
посад державних службовців (додаток 3). 
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 4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від 
06.08.2002 № 57 “Про затвердження Порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”. 
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомархіву  
26.10.2009 р. № 181 

 
ПОРЯДОК 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  
державних службовців в Державному комітеті архівів України 

 
 1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір 
на заміщення вакантних посад державних службовців третьої – п'ятої 
категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України 
встановлено інший порядок заміщення таких посад. 
 2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця 
повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до 
державної служби громадян України. 
 3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних 
посад державних службовців утворено конкурсну комісію, 
персональний склад якої затверджено наказом Держкомархіву від 
07.10.2009 № 169. Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його 
відсутності – заступник голови Комісії. 

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Держ-
комархіві, а також просування по службі державних службовців, які 
зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здій-
снюватися без конкурсного відбору. 

Умови проведення конкурсу 
5. Рішення про проведення конкурсу приймається Головою 

Держкомархіву за наявності вакантної посади державного службовця. 
6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 
досягли встановленого законодавством граничного віку 

перебування на державній службі; 
визнані в установленому порядку недієздатними; 
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади 

державного службовця; 
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у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані 
або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками; 

позбавлені права займати відповідні посади в установленому 
законом порядку на визначений термін; 

в інших випадках, установлених законами. 
7. Особи, які подали необхідні документи до Держкомархіву для 

участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади 
державного службовця (далі – кандидати). 
 8. Конкурс проводиться поетапно. 
 Перший етап – публікація оголошення про проведення конкурсу 
в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації. 
 Другий етап – прийом документів від осіб, які бажають взяти 
участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність 
встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади. 
 Третій етап – проведення іспиту та відбір кандидатів. 
 

Оголошення про конкурс 
9. Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в пресі 

або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не 
пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома 
працівників Держкомархіву.  

10. В оголошенні про проведення конкурсу вказуються такі 
відомості: 

– місцезнаходження, адреса та номери телефонів Держкомархіву;  
– назва вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація 

щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою; 

– основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних 
службовців;  

– термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведення конкурсу). 

 
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 

11. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії Держкомархіву такі документи: 

− заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на державну службу та проходження державної служби; 

− заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними 
додатками; 

− дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 
− копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в 

іншому встановленому законодавством порядку; 
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− відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру 
щодо себе та членів своєї сім'ї; 

− копію першої та другої сторінок паспорта громадянина 
України, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому 
законодавством порядку. 

 Особи, які працюють в Держкомархіві і бажають взяти участь у 
конкурсі, зазначених документів до заяви не додають. 
 12. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї 
освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів 
про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого 
звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 
 13. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких 
не передбачено законодавством. 
 14. Відділ правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам 
щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на 
посаду державного службовця. 
 15. Особи, документи яких не відповідають встановленим 
вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не 
допускаються, про що їм письмово повідомляється відділом правового 
та кадрового забезпечення з відповідним обґрунтуванням.  

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, 
він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна 
комісія. 
 16. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються 
у відділі правового та кадрового забезпечення Держкомархіву. 
 

Проведення іспиту та відбір кандидатів 
 17. Іспит проводиться з метою об'єктивної оцінки знань і 
здібностей кандидатів на посаду державних службовців. 
 18. Відділ правового та кадрового забезпечення Держкомархіву за 
погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення 
іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення в 
телефонному режимі. 
 19. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних службовців в Держкомархіві та перелік 
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень Держкомархіву, затверджено наказом 
Держкомархіву від 26.10.2009 р. № 181. 
 20. З урахуванням результатів іспиту проводиться засідання 
конкурсної комісії. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих 
документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно 
склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття 
вакантних посад державних службовців.  
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 21. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були 
відібрані на призначення, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної 
комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового 
резерву Держкомархіву і  протягом року прийняті на вакантну 
рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. 
 Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з 
кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може 
рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву. 
 22. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною 
комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, 
оголошується повторний конкурс. 
 23. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо 
на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу. 
 24. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю 
голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 
 25. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом, 
який  підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і 
подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. 
Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. 
 26. Конкурсна комісія письмово повідомляє кандидатів про 
результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його 
завершення. 
 27. Рішення про призначення на посаду державного службовця та 
зарахування до кадрового резерву приймає Голова Держкомархіву на 
підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття 
рішення конкурсною комісією. 
 28. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене Голові 
Держкомархіву протягом трьох днів після ознайомлення з цим 
рішенням. 
 29. Рішення Голови Держкомархіву може бути оскаржене у 
порядку, визначеному законодавством. 

 
Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомархіву  
26.10.2009 р. № 181 

 
ПОРЯДОК 

проведення іспиту кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних службовців 
в Державному комітеті архівів України 

 
 1. Цей Порядок розроблено для проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів 
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конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року 
№ 169, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, 
затвердженого наказом Головного управління державної служби 
України від 10.05.2002 №30/84. 
 2. Іспит проводиться конкурсною комісією, персональний склад 
якої затверджено наказом Держкомархіву від 07.10.2009 № 169. 
 3. Відділ правового та кадрового забезпечення за погодженням з 
головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та 
повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. 
 4. Особи, документи яких не відповідають встановленим 
вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не 
допускаються, про що їм письмово повідомляється відділом правового 
та кадрового забезпечення з відповідним обґрунтуванням. Якщо 
кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він 
допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна 
комісія. 
 5. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, 
Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” 
та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. 
 6. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної 
комісії (додається 1). До кожного білета входить 5 питань (3 питання на 
перевірку знань законодавства України і 2 питання щодо знань 
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи) з 
переліку, затвердженого наказом Держкомархіву. Кількість білетів має 
бути не менше 15. Перелік питань, затверджених Головою Держком-
архіву, публікується на веб-сайті Держкомархіву та обов'язково 
надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні 
документів для участі у конкурсі. 
 7. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо 
на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу. 

8. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам 
зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та 
забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. 
Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому 
складається іспит, до його закінчення. Під час підготовки відповідей на 
запитання екзаменаційного білета мають бути присутні не менше трьох 
членів конкурсної комісії. 
 9. Іспит складається державною мовою письмово за екза-
менаційними  білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і 
відкриваються у  присутності кандидатів на заміщення вакантних посад 
під час складання іспиту. 
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 10. При підготовці відповідей на питання білета кандидат 
здійснює записи на аркуші із штампом Держкомархіву. Перед 
відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові 
кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки 
відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата 
складання іспиту. Загальний час для підготовки відповіді на 
екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин. 
 11. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та 
процедуру  складання іспиту та відповідає на запитання кандидатів. Він 
повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту; в 
іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення 
спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії. 
 12. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна 
система. 
 П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі 
знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” 
та “Про боротьбу з корупцією” та успішно справилися із запитаннями 
на перевірку знання законодавства про Національний архівний фонд та 
архівні установи. 
 Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні 
знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” 
та “Про боротьбу з корупцією” і достатньо володіють знаннями 
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. 
 Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння 
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. 
 Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні 
питання нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили 
значну кількість помилок. 
 Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання 
у встановлений строк. 
 13. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, 
проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка 
проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії 
приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання 
екзаменаційного білета (додаток 2). Такі оцінки виставляються на 
аркуші з відповідями кандидата. 
 14. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за 
кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну 
відомість (додаток 3). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється. 

15. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 
50% від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при 
наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.  
 16. Конкурсна комісія на підстава розгляду поданих документів, 
результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали 
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іспит, на своєму засідання здійснює відбір осіб для зайняття вакантних 
посад державних службовців. 

17. Кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані на 
призначення, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть 
бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Держ-
комархіву і  протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або 
нижчу посаду без повторного конкурсу. 
 18. Кандидати, які набрали менше 50% від максимальної суми 
балів, вважаються такими, що не склали іспит і не можуть бути 
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 
 19. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими  
матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву. 

20. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати 
конкурсу протягом трьох днів після його завершення. 
 21. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, 
передбаченому для оскаржень рішень конкурсної комісії. 

 



 91

Додаток 1 
до Порядку проведення 
іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад 
державних службовців в 
Державному комітеті 
архівів України 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова конкурсної комісії 
_______________ (Прізвище, ініціали) 
         (підпис) 

“_____”  ________________20___ р.  
 

Державний комітет архівів України 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __ 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  

державних службовців 
1. Питання на перевірку знання Конституції України. 
2. Питання на перевірку знання Закону України “Про державну 

службу”. 
3. Питання на перевірку знання Закону України “Про боротьбу з 

корупцією”. 
4-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень Держкомархіву та його струк-
турних підрозділів. 
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Додаток 2 
до Порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних 
службовців в Державному 
комітеті архівів України 
 

 
Прізвище 
ім'я 
по батькові 

 
Білет № _____ 
Дата ________ 

 
Оцінювання  

складання іспиту членами конкурсної комісії 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

члена 
конкурсної 
комісії  

Оцінка 
1 
пи-

тання 

Оцінка 
2 
пи- 

тання 

Оцінка 
3 
пи-

тання 

Оцінка 
4 
пи-

тання 

Оцінка 
5 
пи- 

тання 

 
При-
мітка

       
       
       
       
       
       
       

Підсумкова 
оцінка 
(спільне 
рішення) 
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Додаток 3 
до Порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних 
службовців в Державному 
комітеті архівів України 
 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців конкурсною комісією Державного комітету 

архівів України 
 

від ___________ 20__ року, 
згідно з Порядком проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад 
державних службовців та Порядком 
проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад державних 
службовців в Державному комітеті 
архівів України, затверджених наказом 
Держкомархіву ____________ № _____ 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Посада, на яку 
претендує кандидат 

Категорія 
посади, на яку 
претендує 
кандидат 

Номер 
білета 

Загальна 
сума 

      
      
      

 
Голова комісії ________________ 

(підпис) 
___________________ 

( ПІБ ) 
Члени комісії: ________________ 

(підпис) 
___________________ 

( ПІБ ) 
 ________________ 

(підпис) 
___________________ 

( ПІБ ) 
 ________________ 

(підпис) 
___________________ 

( ПІБ ) 

Секретар комісії: ________________ 
(підпис) 

___________________ 
( ПІБ ) 
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Додаток 3 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомархіву  
26.10.2009 р. № 181 

 
 

ПЕРЕЛІК 
питань на перевірку знання законодавства 

при проведенні іспиту кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних службовців в Держкомархіві 

 
I. Питання на перевірку знання Конституції України. 
 
 1. Конституційний статус державної мови та мов національних 
меншин України (стаття 10). 
 2. Державні символи України (стаття 20). 
 3. Конституційне право на працю (стаття 43). 
 4. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 
 5. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49). 
 6. Конституційне право на освіту (стаття 53). 

7. Обов'язки громадянина України (статті 65–68). 
 8. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 
 9. Питання, правове регулювання яких визначається та 
встановлюється виключно законами України (стаття 92). 
 10. Державний бюджет України (стаття 96). 
 11. Повноваження Президента України (стаття 106). 
 12. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117). 
 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 
119). 
 14. Система судів в Україні (стаття 125). 
 15. Система адміністративно-територіального устрою України  
(стаття 133). 
 
II. Питання на перевірку знання Закону України “Про державну 
службу“ 
 
 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за 
Законом України “Про державну службу” (статті 1, 2). 
 2. Основні принципи державної служби (стаття 3). 

3. Право на державну службу (стаття 4). 
 4. Етика поведінки державного службовця (стаття 5). 

5. Основні напрями державної політики у сфері державної 
служби (стаття 6). 
 6. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10). 
 7. Основні права державних службовців (стаття 11). 
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 8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її 
проходженням (статті 12, 16). 
 9. Особливості дисциплінарної відповідальності державних 
службовців (стаття 14). 
 10. Прийняття на посаду державного службовця; випробування 
при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців 
(статті 15, 18, 19). 
 11. Відсторонення державного службовця від виконання 
повноважень за посадою (стаття 22). 
 12. Просування по службі державного службовця (стаття 27). 
 13. Кадровий резерв державної служби (стаття 28). 
 14. Підстави припинення державної служби (стаття 30). 
 15. Оплата праці державного службовця (стаття 33). 
 

III. Питання на перевірку знання Закону України “Про боротьбу 
з корупцією“ 

 1. Поняття корупції та корупційних діянь (стаття 1). 
 2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'я-
заних з корупцією (стаття 2). 
 3. Межі дії Закону України “Про боротьбу з корупцією” 
(стаття 3). 
 4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (стаття 4). 
 5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших 
осіб,  уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на 
попередження корупції (стаття 5). 
 6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави (стаття 6, стаття 13 Закону України “Про державну 
службу”). 
 7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (стаття 7). 
 8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, вста-
новлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
(стаття 8). 
 9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю 
(стаття 9). 
 10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з 
корупцією (стаття 10). 
 11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по 
боротьбі з корупцією (стаття 11). 
 12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах 
про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією 
(стаття 12). 
 13. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству, 
установі, організації (стаття 13). 
 14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та 
рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь (стаття 14). 
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 15. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією 
(стаття 16). 
 
IV. Питання на перевірку знання Закону України “Про 
Національний архівний фонд і архівні установи” 
 
 1. Поняття Національного архівного фонду (статті 1, 4). 
 2. Складові законодавства про Національний архівний фонд та 
архівні установи (стаття 2). 
 3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства: зміст, 
повноваження органів державної влади у формуванні та реалізації 
(стаття 3). 
 4. Які документи підлягають централізованому державному 
обліку (статті 5, 12). 
 5. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду 
(стаття 13). 

6. Підстава для доступу фізичних і юридичних осіб до документів 
Національного архівного фонду (стаття 15). 
 7. Обмеження доступу до документів Національного архівного 
фонду, що належать державі, територіальним громадам (стаття 16). 
 8. Форми використання відомостей, що містяться в документах 
Національного архівного фонду (стаття 18). 
 9. Права користувачів документами Національного архівного 
фонду (стаття 20). 

10. Обов’язки користувачів документами Національного архів-
ного фонду (стаття 21). 
 11. Ліквідація архівних установ (стаття 22). 
 12. Система архівних установ (стаття 23). 
 13. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства (стаття 24). 

14. Статус центральних державних архівів (стаття 25). 
 15. Галузеві державні архіви (стаття 26). 
 16. Місцеві державні архівні установи (стаття 29). 
 17. Архівні підрозділи органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, 
установ та організацій (стаття 31). 
 18. Архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних орга-
нізацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на 
приватній формі власності (стаття 32). 
 19. Платні послуги архівних установ та порядок їх надання 
(стаття 35). 

20. Відповідальність за порушення законодавства про Національ-
ний архівний фонд та архівні установи (стаття 42). 



 97

Про утворення комісії з питань нагородження 
при Держкомархіві 

від 26 жовтня 2009 р. № 182 
 
Для попереднього розгляду подань, отриманих від державних 

архівних установ щодо відзначення трудових колективів та працівників 
архівних установ з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних та 
ювілейних дат  

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити при Державному комітету архівів України комісію 

щодо нагородження трудових колективів та працівників державних 
архівних установ державними нагородами, відзнаками Президента 
України, Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Держ-
комархіву, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування (додається).  
 2. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.): 

– до 5 листопада 2009 року розробити Положення про Комісію з 
питань нагородження при Державному комітеті архівів України; 

– до 1 грудня 2009 року внести зміни до положень про відомчі 
відзнаки Державного комітету архівів України, затверджених наказом 
Держкомархіву від 06.05.2000 № 19. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого 
заступника Голови Держкомархіву Матяш І. Б. 

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
 

Додаток 
до наказу Держкомархіву  
від 26 жовтня 2009 р. № 182 

 
СКЛАД 

комісії з питань нагородження  
при Державному комітеті архіві України 

 
Матяш  – перший заступник 
Ірина Борисівна Голови Держкомархіву (голова комісії); 
 
Баранова  – начальник відділу правового та 
Олена  кадрового забезпечення (секретар комісії) 
Вячеславівна  
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Члени комісії:  
Новохатський   – заступник Голови Держкомархіву, 
Костянтин Євгенович (заступник голови комісії);  
 
Музичук 
Ольга Володимирівна – заступник Голови Держкомархіву; 
 
Топішко  – директор Центрального державного 
Ніна Олександрівна  кінофотофоноархіву Україниімені 

Г. С. Пшеничного,  
Голова громадської ради; 

 
Прись   – начальник управління організаційно- 
Тетяна Петрівна  аналітичного, правового та кадрового 
  забезпечення; 
Прилепішева 
Юлія Анатоліївна  – начальник управління інформації  

  та міжнародного співробітництва,  
  Голова профспілки Держкомархіву; 
Сельченкова   – начальник управління діловодства 
Світлана Вікторівна   формування та зберігання Національного 

архівного фонду. 
 
 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 22.09.2009 “Про стан виконання фінансово-господарської 

діяльності Центрального державного архіву зарубіжної україніки” 
від 27 жовтня 2009 р. № 183 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держ-

комархіву України від 22 вересня  2009 року “Про стан виконання 
фінансово-господарської діяльності Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки” 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Держкомархіву України О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ  
КОЛЕГІЇ   ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 
м. Київ                                                                       22  вересня 2009 року                           

 
Про стан виконання фінансово - господарської діяльності 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

 
Заслухавши і обговоривши доповідь в.о. начальника фінансово-

економічного відділу Гур`євої А. С., про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки (далі ЦДАЗУ) за період з  01.01.2008 по 
01.07.2009, колегія зазначає, що в діяльності архіву виявлено пору-
шення фінансової дисципліни та факти порушення ведення бух гал-
терського обліку. 

ЦДАЗУ здійснює свою діяльність за рахунок надходження коштів із 
загального фонду державного бюджету по КПКВ 6111030  “Архівна 
справа”.  

По загальному фонду державного бюджету за 2008 рік затверд-
жено видатків у сумі 1171,20 тис.грн. Видатки профінансовано в 
повному обсязі. Надходження та касові видатки загального фонду 
становлять 1130,15 тис. грн., фактичні видатки становлять 1113,28 тис. грн.  

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті  в Україні, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 №40/10320, та наказу 
директора архіву проводилась інвентаризація каси один раз у квартал.  

Для здійснення фінансово – господарської діяльності станом на 
01.01.2009 в органах Державного казначейства України Печерського району 
в м. Києві відкрито реєстраційний рахунок по загальному фонду. 

Станом на 01.07.2009 в архіві рахувалась дебіторська забор-
гованість по виплаченим лікарняним листам  в сумі 3232,90 грн.  

Кредиторська заборгованість відсутня. 
Штатні розписи ЦДАЗУ затверджено Головою Державного 

комітету архівів України. Відповідно до штатного розпису штат 
ЦДАЗУ  станом на 01.09.2009 року становив 26 посадових одиниць, в 
тому числі 16 штатних одиниць державних службовців та 10 штатних 
одиниць недержавних службовців.   

Станом на 01.07.2009 на балансі архіву обліковувалось марок на 
загальну суму 788,10 гривень. 

ЦДАЗУ придбано та оприбутковано в повному обсязі комп`ютер-
ної та копіювальної техніки на загальну суму 49,8 тис.грн. Матеріальні 
цінності закріплено за матеріально – відповідальними особами, з якими  
укладено договори про повну матеріальну відповідальність.  
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За 2008 рік проведена річна інвентаризація відповідно до наказу 
Держкомархіву від 12.11.2008 №223 “Про проведення інвентаризації 
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів та 
документів”, за результатами якої нестач та лишків не встановлено. 
Відповідно до протоколу №1 від 20.11.2008 станом на 01.11.2008 р в 
ЦДАЗУ обліковувалось матеріальних цінностей, грошових коштів та 
документів на загальну суму 110,58 тис. гривень. 

Водночас в результаті проведеної перевірки виявлено порушення 
фінансової дисципліни та недоліки порушення у веденні бух гал-
терського обліку. В лицьових  картках  співробітників не відмічаються 
накази про відпустки. 

Нарахування та виплата коштів на відрядження здійснювалися із 
порушенням вимог чинного законодавства, що призвело до  зайвого 
витрачання  бюджетних коштів на загальну суму 1062,92 гривень. 

Згідно з накладною від 16.12.2008  № 1015, проведено списання 
матеріалів на суму 280,00 грн., замість 320,00 грн, що є порушенням п.1 ст.9 
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”. 

В лицьових картках співробітників не відмічаються накази про 
відпустки. 

Встановлено недонарахування заробітної плати начальнику відділу 
використання інформації документів Лихолоб Н.І. за один 
відпрацьований день в липні 2009 року в розмірі 184,82 гривень.    

Марки обліковувалися на субрахунку 234 “Господарські 
матеріали та канцелярські приладдя”  замість субрахунку 331 “Грошові 
документи в національній валюті”, що є порушенням наказу ГУДКУ 
МФУ від 10.12.1999 №114 “Про затвердження Плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядку застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”. 

 Зважаючи на викладені результати перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності ЦДАЗУ, 

Колегія вирішує: 
1. Курівництву  ЦДАЗУ (Кулінічу Ю.Я.) до 30 жовтня 2009 року 

розробити та подати Держкомархіву план заходів щодо усунення 
порушень і недоліків виявлених робочою групою Держкомархіву під 
час перевірки, організувати його розгляд на засіданні колегії архіву та 
забезпечити його виконання плану у повному обсязі. 

– надлишково виплачені кошти внести в дохід бюджету. 
2. Начальнику фінансово-економічному відділу  (Стадник В.А.) 

провести перевірку по усуненню недоліків та порушень ЦДАЗУ у 
І кварталі 2010 року. 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька          
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Довідка 
про результати ревізії фінансово-господарської діяльності  
в Центральному державному  архіві зарубіжної україніки 

 за період з 01.01.2008 по 01.07.2009 
 

На підставі наказу в.о. Голови Державного комітету архівів 
України Новохатського К. Є. від 17.08.2009 №142, головні спеціалісти 
фінансово-економічного відділу Держкомархіву Гур’єва А. С. та 
Варвінець І. В., провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу 
ЦДАВО України Крайчук О. Г. провели перевірку стану фінансово-
господарської діяльності Центрального державного архіву зарубіжної 
україніки (далі ЦДАЗУ) з 17.08.2009 по 28.08.2009р. 

 
Загальні відомості: 
Юридична адреса : 
м.Київ, вул Кутузова, 8 
Код ЄДРПОУ 35263911 

 
Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність 

ЦДАЗУ за період, який перевірявся були: 
з правом першого підпису: директор Кулініч Ю. Я., заступник 

директора Лихолоб Н. І.  
з правом другого підпису головний бухгалтер Стадник О. В. 
Відповідно до Положення “Про Центральний державний архів 

зарубіжної україніки”, затвердженого наказом Державного комітету 
архівів України від 15.06.2007 №95 ЦДАЗУ є державною архівною 
установою, що створюється і ліквідується за рішенням Кабінету 
Міністрів України і безпосередньо підпорядковується Державному 
комітету архівів України. 

Протягом ревізійного періоду ЦДАЗУ здійснював свою діяльність 
за рахунок надходження коштів із загального фонду державного 
бюджету по КПКВ 6111030 “Архівна справа”.  

По загальному фонду державного бюджету за 2008 рік 
затверджено видатків у сумі 1171200,00 грн. Фактично профінансовано 
видатки в повному обсязі. Надходження та касові видатки загального 
фонду становлять 1130145,85 грн., фактичні видатки становлять 
1113281,72 грн.  

На 2009 рік по загальному фонду бюджету затверджено видатків 
на суму 1506850,00грн. Надходження та касові видатки за І половину 
2009 року становлять 617453,03грн., фактичні видатки становлять 
612447,73гривень. 

 
Ревізія ведення касових операцій.  

 Відповідальною особою за ведення касових операцій була 
головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Петрова А. П., з 
якою було укладено угоду про повну матеріальну відповідальність.  
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Ревізію касових операцій проведено суцільним методом за період з 
01.01.2008 по 01.07.2009 та охоплені наступні документи: журнал 
реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, касова книга, 
прибуткові та видаткові ордери, меморіальний ордер № 1 “Нако-
пичувальна відомість за касовими операціями” та книга “Журнал-
головна”. Облік касових операцій ведеться по субрахунку 301 “Каса в 
національній валюті”. 

Касова книга ЦДАЗУ пронумерована, прошнурована, скріплена 
печаткою та відповідними підписами. 

Ревізією встановлено, що відповідно до Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого 
постановою Правління Національного банку від 15.12.2004 № 637 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005. №40/10320, 
в ЦДАЗУ проводилась інвентаризація каси один раз у квартал, яка 
здійснювалась відповідно до наказу  керівника, шляхом перерахування 
всіх готівкових коштів в касі та грошових документів.  
 

Розрахунки з підзвітними особами 
Облік розрахунків з підзвітними особами в ЦДАЗУ відображено в 

меморіальному ордері №8 відповідно до вимог “Інструкції про форми 
меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”, 
затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 
№ 68 та здійснюється по бухгалтерському рахунку 362 “Розрахунки з 
підзвітними особами”. 

Видатки на відрядження по КЕКВ 1140 “Видатки на відрядження”, 
які включено до проектів кошторисів на 2008 рік підтверджені 
відповідними обґрунтуваннями у відповідності до вимог п.22 Порядку 
складання, розгляду, затвердження до основних вимог щодо виконання 
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, 
затвердженого постановою Кабинету Міністрів України від 28.02.2002 
№228. 

Кошторисами на 2008 рік затверджено видатки по КЕКВ 1140 “Ви-
датки на відрядження” на загальну суму 40000,00 гривень. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності отримано та використано коштів на відрядження по 
загальному фонду на суму 21350,18 гривень. 

Станом на 01.01.2009 відповідно до бухгалтерського обліку та 
Форми №7д “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” 
заборгованість по КЕКВ 1140 “Видатки на відрядження ” відсутня. 

Перевіркою правильності відшкодування витрат на відрядження 
шляхом співставлення наказів, авансових звітів з підтверджувальними 
документами проведено із недотримання вимог чинного законодавства, 
а саме: 

– відповідно до наказу ЦДАЗУ від 05.06.2009 №1-в директор 
Кулініч Ю. Я. вибув у відрядження до м. Сімферополя терміном з 10 по 
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13 червня 2009 року (4 доби). Відповідно до даних авансового звіту від 
18.06.2009 № 1 було встановлено зайве виділення коштів (за одну добу) 
в розмірі 30,00 грн., що є порушенням вимог п.1.1 “Інструкції про 
службові відрядження в межах України та за кордон”, затвердженої 
Міністерством фінансів України від 13.03.98 №59; 

– відповідно до наказу від 10.12.2008 № 4-в начальник відділу 
формування НАФ та діловодства Тихенко В.О. вибув у відрядження до 
м. Москва та м. Ярославля (Російська Федерація) та відповідно до 
авансового звіту від 25.12.08 № 9 добові нараховувались 37$ замість 
30,00 грн. за добу (2 доби по Україні), що є порушенням “Норм 
відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон 
для державних службовців і працівників підприємств, установ та 
організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів”, додатку до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.04.1999 № 663. Таким чином, порушення призвело до 
зайво   витрачених бюджетних коштів в розмірі 516,46 грн;  

– відповідно до наказу від 10.12.2008 №4-в директор Кулініч Ю. Я. 
вибув у відрядження до м. Москва та м. Ярославля (Російська 
Федерація) та відповідно до авансового звіту від 25.12.08 №8 добові 
нараховувались 37$ замість 30,00 грн. за добу (2 доби по Україні), що є 
порушенням “Норм відшкодування витрат на відрядження у межах 
України та за кордон для державних службовців і працівників 
підприємств, установ та організацій, що повністю або частково 
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”, додатку 
до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663. Таким 
чином порушення призвело до зайво витрачених бюджетних коштів в 
розмірі 516,46 грн.  

Таким чином данні порушення призвели до зайве витрачених 
бюджетних коштів в розмірі 1062,92 грн. 

Відповідальною за облік розрахунків з підзвітними особами в 
період, який ревізувався, була головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Петрова А. П. 

  
Ревізія банківських операцій. 

Ревізією операцій на реєстраційних рахунках встановлено, що рух 
коштів загального фонду бюджету за період з 01.01.2008 по 01.07.2009 
обліковується згідно меморіального ордеру № 2 “Накопичувана 
відомість руху грошових коштів загального фонду бюджету ”.  

Порівнянням оборотів та залишків грошових коштів по виписках 
банку з даними меморіальних ордерів № 2 встановлено, що виписки 
пред’явлені в повному обсязі, рух коштів на рахунках підтверджується 
первинними документами, а залишки грошових коштів на кінець 
кожного місяця за даними виписок та меморіального ордеру № 2. 

Для здійснення фінансово – господарської діяльності станом на 
01.01.2009 в органах Державного казначейства України Печерського 



 104

району в м. Києві відкрито реєстраційний рахунок по загальному 
фонду 35210001004555. 

Ревізією банківських операцій, проведеною за період з 01.01.2008 по 
01.07.2009 встановлено, що оплата товаро – матеріальних цінностей, робіт та 
послуг проводилась за цінами, що відповідають умовам укладених з 
організаціями – постачальниками договорів (угод). 

Перевіркою повноти та своєчасності зарахування на рахунок 
ЦДАЗУ сум від зданої з каси до банку готівки за ревізійний період, 
порушень не встановлено. 

Банківських операцій за період з 01.01.2008 по 01.07.2009, фактів 
спрямування бюджетних коштів на депозитні рахунки, а також 
прихованого кредитування суб’єктів підприємницької діяльності не 
встановлено.  

Відповідальною за ведення банківських операцій  була головний 
спеціаліст фінансово-економічного відділу Петрова А. П. та начальник 
фінансово-економічного відділу Стадник О. В. 
 

Ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості. 
Ревізія проведена на підставі наступних документів: меморіального 

ордеру № 2 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів 
загального фонду бюджету”, № 6 “Накопичувальна відомість за 
розрахунками з іншими кредиторами”.  

Ревізією розрахунків з різними дебіторами та кредиторами 
встановлено, що станом на 01.01.2008 по бухгалтерському обліку в 
ЦДАЗУ дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2009 рахувалась дебіторська заборгованість по 
виплаченим лікарняним листам, яка склала 2560,20 грн. та креди-
торська заборгованість по телекомунікаційним послугам у розмірі 
1929,64, яка виникла в грудні 2008 року та була погашена при фінан-
суванні в 2009 році. 

Станом на 01.07.2009 рахувалась дебіторська заборгованість 
Фонду соціального страхування по виплаченим лікарняним листам, яка 
становила 3232,90 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Вибірковою ревізією повноти та правильності оприбуткування 
матеріальних цінностей, проведеною за період з 01.01.2008 по 
01.07.2009 шляхом співставлення актів приймання – передачі товарно-
матеріальних цінностей, накладних прикладених до меморіальних 
ордерів №6 з оборотними відомостями обліку необоротних активів 
встановлено списання на видатки (кабеля) відповідно до накладної від 
16.12.2008 № 1015 на суму 280,00 грн., замість 320,00 грн., що є 
порушенням п.1 ст.9 закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в України ” від 16.07.1999 № 996-ХIV. 
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Згідно з посадовими інструкціями в періоді, який ревізувався, 
відповідальною особою за ведення меморіальному ордері № 6 була 
головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Петрова А. П. 

Розрахунки по заробітній платі  
Ревізією розрахунків по заробітній платі та нарахувань на 

заробітну плату, операцій з виплатами допомоги та інших виплат, 
проведеною вибірковим методом встановлено, що нарахування 
заробітної плати працівникам  проводилось на підставі штатних 
розписів, наказів по ЦДАЗУ та табелів обліку робочого часу.  

В ході ревізії встановлено, що заробітна плата, оплата листів 
непрацездатності, матеріальна допомога, нарахування середньої 
заробітної плати співробітникам ЦДАЗУ за період з 01.01.2008 по 
01.07.2009 нараховувалась згідно з штатним розписом, табелями обліку 
використання робочого часу, наказів та інших документів. 

Ревізією виділення сум асигнувань на оплату праці, нарахування 
на заробітну плату та їх використання встановлено, що відповідно до 
фінансової звітності асигнування за КЕКВ 1110 “Оплата праці 
працівників бюджетних установ” на 2008 рік за загальним фондом 
кошторису затверджено на суму 670000,00 грн., отримано 
фінансування на суму 669991,91 грн. Касові видатки протягом 
ревізійного періоду відповідають отриманому фінансуванню. 

Асигнування за КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 
2008 рік по загальному фонду затверджено на суму 243600,00 грн., 
отримано фінансування на суму 226147,10 грн.  

Кошторисами на І половину 2009 року  затверджено видатків по 
КЕКВ 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ” на загальну 
суму 449800,00 грн. Відповідно до даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності отримано коштів по КЕКВ 1110 “Оплата праці 
працівників бюджетних установ” по загальному фонду на суму 
446801,70 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 
І половину 2009 року за загальним фондом затверджено на суму  
157360,00 грн., отримано фінансування  на суму 155338,02 грн.  

Штатні розписи ЦДАЗУ затверджувалися головою Державного 
комітету архівів України.  

Відповідно до штатного розпису затверджений штат ЦДАЗУ 
станом на 01.09.2009 становив 26 посадових одиниць, в тому числі 16 
штатних одиниць державних службовців та 10 штатних одиниць 
недержавних службовців.   

Ревізією правильності визначення середньої заробітної плати для 
надання матеріальної допомоги на оздоровлення, працівникам, які 
мають статус державного службовця проведеної вибірковим методом за 
період з 01.01.2008 по 01.07.2009 встановлено, що розрахунок 
обчислення середньої заробітної плати проведено відповідно до вимог 
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Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95.№100. 

Ревізією правильності оформлення та своєчасності відображення в 
облікових регістрах операцій по нарахуванню заробітної плати, 
своєчасності та повноти нарахування заробітної плати за фактично 
відпрацьований час, проведеної вибірковим методом шляхом 
співставлення табелів обліку використання робочого часу, особових 
карток, меморіального ордеру №5 “Накопичувальна відомість 
розрахунків з оплати праці” встановлено не донарахування заробітної 
плати заступнику директора Лихолоб Н.І. за один відпрацьований день 
в липні 2009 року в розмірі 184,82 гривень.     

Також перевіркою встановлено, що в особових картках 
співробітників не відмічаються накази про відпустки.   

Відповідальною за ведення розрахунків по заробітній платі була 
начальник фінансово-економічного відділу Стадник О. В. 

  
Ревізія повноти оприбуткування, стану збереження та 

використання придбаних  нематеріальних активів, основних 
засобів, інших необоротних активів та товаро –  

матеріальних цінностей 
Ревізію стану збереження необоротних активів та їх запасів 

проведено вибірковим методом за період з 01.01.2008 по 01.07.2009 та 
охоплено наступні документи: накази на проведення щорічних 
суцільних інвентаризацій, інвентаризаційні відомості, оборотно-
сальдові відомості по відповідних субрахунках, накладні на придбання 
матеріальних цінностей, видаткові накладні, казначейські та банківські 
виписки, договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, 
меморіальні ордери, фінансова звітність та книга “Журнал-головна”. 

Всі необоротні активи та матеріальні цінності, що рахуються на 
балансі ЦДАЗУ, закріплені за 4 матеріально-відповідальними особами, 
з якими у встановленому порядку укладено договори про матеріальну 
відповідальність. 

Відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, 
матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ, затвердженої наказом Головного управління державного 
казначейства України від 30.01.1998 №90 за наказами директора в 
ЦДАЗУ створено постійно діючу інвентаризаційну комісію. 

Ревізією своєчасності та правильності оприбуткування, придбаних 
необоротних активів проведеною вибірковим методом за період з 
01.01.2008 по 01.07.2009 шляхом співставлення казначейських виписок, 
даних рахунків-фактур, накладних на придбання матеріальних 
цінностей, меморіальних ордерів, актів приймання-передачі товаро-
матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, встановлено, що станом 
на 01.01.2009 цінні папери, а саме марки обліковуються на субрахунку 
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234 “Господарські матеріали та канцелярські приладдя” замість 
субрахунку 331 “Грошові документи в національній валюті”, що є 
порушенням наказу ГУДКУ МФУ від 10.12.1999 №114 “Про 
затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ та прядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
бюджетних установ”. 

Станом на 01.07.2009 на субрахунку 234 “Господарські матеріали 
та канцелярські приладдя”  обліковувалось марок на загальну суму 
788,10 гривень. 

ЦДАЗУ за 2008 рік було придбано та оприбутковано в повному обсязі 
комп`ютерної та копіювальної техніки на загальну суму 49851,00 грн.  

За 2008 рік проведена річна інвентаризація відповідно до наказу 
Держкомархіву від 12.11.2008 №223 “Про проведення інвентаризації 
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів та 
документів”, за результатами якої нестач та лишків не встановлено. 
Головою інвентаризаційної комісії відповідно до наказу від 01.09.2008 
№16 була заступник директора Буткевич Л.І. Відповідно до протоколу 
№1 від 20.11.2008 станом на 01.11.2008 в ЦДАЗУ обліковувалось 
матеріальних цінностей, грошових коштів та документів на загальну 
суму 110577,81 гривень. 

Відповідальною за ведення обліку та списання товаров – 
матеріальних цінностей була головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Петрова А. П. 
 

 
Про внесення змін до наказу Держкомархіву України 

від 2 квітня 2009 року № 54 “Про затвердження нового складу 
редакційної колегії “Вісника Державного комітету  

архівів України” 
від 9 листопада 2009 р. № 187 

 
У зв’язку з призначенням на посаду першого заступника Голови 

Державного комітету архівів України І. Б. Матяш (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 1020-р) 

НАКАЗУЮ: 
1. Включити до складу редакційної колегії інформаційного 

бюлетеня “Вісник Державного комітету архівів України”  
Матяш І. Б., першого заступника Голови Державного комітету, 

доктора історичних наук; 
Магу І. М., директора Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства, кандидата історичних наук. 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління 

інформації та міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.) 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву України 
від 23 травня 2008 року № 103 
від 9 листопада 2009 р. № 188 

 
У зв’язку з призначенням на посаду першого заступника Голови 

Державного комітету архівів України І. Б. Матяш (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 1020-р) та на 
часткову заміну наказу Держкомархіву від 23 травня 2008 року № 103 
“Про внесення змін до складу Головної редакційної колегії Держ-
комархіву України з підготовки архівних довідників за Програмою 
“Архівні зібрання України” 

НАКАЗУЮ: 
1. Включити до складу Головної редакційної колегії Держ-

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

Матяш І. Б., першого заступника Голови Державного комітету, 
доктора історичних наук (заступник Голови Головної редколегії); 

Магу І. М., директора Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства, кандидата історичних наук. 

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

 
Про участь державних архівних установ у виконанні положень 

Указу Президента України від 2 жовтня 2009 року № 795  
“Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів” 

від 9 листопада 2009 р. № 189 
 

На виконання Указу Президента України від 2 жовтня 2009 року 
№ 795 “Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів” та на 
додаток до наказу Держкомархіву від 26 червня 2009 року № 111 “Про 
участь державних архівних установ у виконанні Указу Президента 
України від 12 червня 2009 року № 432 “Про додаткові заходи щодо 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам центральних державних архівів, Державного архі-
ву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст 
Києва і Севастополя: 

забезпечити організацію та проведення до Дня пам’яті жертв Го-
лодоморів (28 листопада 2009 року) виставок документів та матеріалів, 
які висвітлюють події, пов’язані з геноцидом Українського народу; 
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продовжити роботу із виявлення жертв Голодомору 1932–
1933 років, формування Національної книги пам’яті жертв Голодомору 
1932–1933 років в Україні, запису свідчень очевидців; 

про вжиті заходи інформувати Держкомархів не пізніше 2 грудня 
2009 року. 

2. ЦДАВО (Маковська Н. В.) визначити місце проведення в 
м. Києві фотодокументальної виставки до Дня пам’яті жертв голо-
доморів, забезпечити оформлення експозиції та проведення уро-
чистого відкриття виставки. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 
від 22 жовтня 2009 р. “Про стан підготовки центральних 

державних архівних установ до роботи  
в осінньо-зимовий період 2009–2010 рр.” 

від 11 листопада 2009 р. № 192 
 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 
комітету архівів України від 22 вересня 2009 року “Про стан підготовки 
центральних державних архівних установ до роботи в осінньо-зимовий 
період 2009–2010 рр.” (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Державного комітету архівів України Музичук О. В. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 
 
 
Р І Ш Е Н Н Я 

КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  
АРХІВІВ УКРАЇНИ  

м. Київ  22 жовтня 2009 р. 
 

Про стан підготовки центральних державних архівних установ  
до роботи в осінньо-зимовий період 2009–2010 рр. 

Обговоривши інформацію про підготовку центральних дер-
жавних архівів до роботи в осінньо-зимовий період 2009–2010 рр., 
колегія відзначає, що ДЕКС ЦДАУ та центральними державними 
архівними установами здійснено низку заходів у цьому напрямку. 



 110

Перевірено сходові клітини та аварійні виходи на предмет 
усунення захаращеності. Перевірено наявність схем евакуації на 
аварійних виходах, наявність комплектів ключів до службових 
приміщень та забезпечення доступу до ключів працівників охорони. 

На виконання листа Держкомархіву від 26.06.2009 № 04-1308 
центральними державними архівами створено пожежні команди. 

Окрім того, у ДЕКС ЦДАУ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ функціонують 
добровільні пожежні дружини, наявні положення про них постійно 
переглядаються. 

Архівами переглянуто та внесено зміни до наказів директорів 
архівів щодо призначення посадових осіб, відповідальних за 
протипожежний стан окремих приміщень. Проведено додаткові 
інструктажі з працівниками щодо посилення пожежної безпеки. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17.12.2008 № 1567-р „Про програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів” наказом Держкомархіву від 
13.07.2009 № 118 за погодженням з Національним агентством України 
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних 
ресурсів затверджено Програму зменшення споживання в центральних 
державних архівних установах України енергоресурсів та води у 2010–
2014 шляхом їх раціонального використання. 

У ЦДІАЛ затверджено програму зменшення споживання в архіві 
енергоресурсів та води та проведено збори працівників з питань 
економії енергоресурсів. 

Протягом другої половини 2009 року з метою підготовки до 
роботи у осінньо-зимовий період ДЕКС ЦДАУ, ЦДІАЛ, ЦДНТА було 
проведено обстеження технічного стану електромереж, електро-
обладнання, яке показало, що означені мережі перебувають у 
задовільному стані. У ЦДАГО таке обстеження заплановано на 
листопад 2009 року. 

У ЦДАМЛМ останнє обстеження технічного стану електромереж 
та електрообладнання було проведене у 2006 році, у відділі ЦДАМЛМ 
„Літературно-мистецькі Плюти” – у 2008 році. 

У ДЕКС ЦДАУ, ЦДАМЛМ протягом поточного року проведено 
обстеження внутрішніх і зовнішніх протипожежних водогонів. 

Обстеження внутрішніх протипожежних водогонів ЦДАГО, 
ЦДНТА проведено влітку поточного року. 

ДЕКС ЦДАУ протягом року здійснено роботи з очищення 
дощової каналізації на території комплексу споруд ЦДАУ. 

З метою підготовки до роботи у осінньо-зимовий період 
перевірка опалювальних систем проводилася у ДЕКС ЦДАУ, ЦДАГО, 
ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ.  

Приміщення ЦДНТА опалюються від централізованої системи 
теплопостачання (КП “Харківські теплові мережі”). Перевірка системи 
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опалення здійснюється постачальником у передопалювальний період 
без надання актів перевірки. 

У разі необхідності проводиться ремонт та вдосконалення таких 
систем. 

Також у ЦДІАЛ протягом поточного року з метою зменшення 
використання природного газу для опалення службових приміщень 
замінено пічне опалення на конвектори (20 конвекторів). 

ЦДІАЛ з метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
замінено 2 трансформатори струму, 3 облікові автомати та виготовлено 
погоджувально-технічну документацію на встановлення котельні в 
рамках капітального ремонту будівлі (вул. Соборна, 3-а). Також, у 
приміщеннях ЦДІАЛ замінено 110 ламп розжарювання на енерго-
зберігаючі. 

У ЦДАГО проведено ремонт електродвигуна та виготовлено 
проміжний вал для системи вентиляції і опалення. 

У ЦДНТА ремонт опалювальної системи проводився в жовтні 
2008 року за кошти архіву. Замінено непридатні до використання 
чавунні батареї у кількості 4 шт.  

Ремонт опалювальної системи ЦДАМЛМ України проводився в 
2004–2005 роках. Ремонт опалювальної системи у відділі ЦДАМЛМ 
“Літературно-мистецькі Плюти” проводився у 2007 році із заміною 
опалювального котла АОГВ – 50 в приміщенні будинку-музеї 
О. Є. Корнійчука. 

У комплексі споруд ЦДА теплопостачання підключено з 
14 жовтня.  

Фінансування на теплопостачання ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДНТА, 
ЦДАМЛМ повинно здійснюватися відповідно до затвердженого 
кошторису на 2009 рік. 

Регулярно здійснюється контроль фізичного стану приладів, які 
забезпечують облік спожитої енергії. Протягом поточного року такі 
прилади були перевірені ДЕКС ЦДАУ, ЦДАГО, ЦДНТА, у відділі 
ЦДАМЛМ „Літературно-мистецькі Плюти”. Перевірки показали, що 
означені прилади у ЦДАГО, ЦДНТА, ЦДАМЛМ перебувають у 
задовільному фізичному стані. 

У головному корпусі ЦДАМЛМ електролічильник було 
встановлено у 2005 році, остання перевірка була  здійснена у 2007 році. 

Архівами перевірено технічний стан засобів пожежегасіння, 
придбано додаткові вогнегасники. Так, протягом року ЦДАГО, ЦДІАЛ 
придбано 80 вогнегасників, ЦДАГО перезаряджено 50 вогнегасників. 
ЦДІАЛ за умови належного фінансування до кінця року заплановано 
придбати ще 10 вогнегасників, перезарядити 20 наявних. Також, при 
наявності коштів, заплановано перезарядження 12 вогнегасників у 
ЦДАМЛМ. 

У ЦДНТА останнє оброблення дерев’яних конструкцій горища та 
дерев’яних стелажів вогнезахисним розчином здійснювалося у 
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2008 році. Оброблено 766 кв. метрів розгорнутої площі горищних 
конструкцій та 290 кв. метрів розгорнутої площі стелажів. 

У ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ усі стелажі металеві. 
Незважаючи на заходи здійснені ДЕКС ЦДА та центральними 

державними архівними установами з підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період 2009–2010 рр., залишаються певні недоліки. 

У ЦДНТА опалювальна система фізично застаріла. 
ЦДАГО, ЦДНТА обладнано лише внутрішнім протипожежними 

водогоном. 
У будівлях ЦДІАЛ протипожежний водогін відсутній. 
Перевірка внутрішнього протипожежного водогону у ЦДНТА 

виявила, що тиск води у ньому недостатній і потребує підвищення. За 
результатами перевірки складено акт. 

У ДЕКС ЦДАУ за результатами перевірки приладів, які 
забезпечують облік спожитої енергії, складено акт про необхідність 
заміни застарілих електричних лічильників індукційного типу на 
сучасні електронні (тритарифні) до 10 листопада 2009 року.  

У ЦДІАК, ЦДІАЛ остання обробка дерев’яних стелажів проти-
пожежним розчином датується кінцем 1970-х років. 

Колегія вирішує: 
1. Взяти до відома інформацію про підготовку центральних 

державних архівів до роботи в осінньо-зимовий період 2009–2010 рр. 
2. ДЕКС ЦДАУ (Гузєв І. С.), директорам центральних державних 

архівів: 
– завершити виконання планів заходів з підготовки центральних 

державних архівних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2009-
2010 рр.; 

– посилити контроль за дотриманням норм пожежної безпеки у 
осінньо-зимовий період відповідно „Правил пожежної безпеки для 
державних архівних установ України”; 

–  завершити утеплення вікон. 
 3. ДЕКС ЦДАУ (Гузєв І. С.) до 10 листопада 2009 року 

замінити у комплексі споруд ЦДА застарілі електричні лічильники 
індукційного типу на сучасні електронні (тритарифні). 

 4. Директорам ЦДІАК (Кисіль І. М.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.) 
розглянути можливість поступового оброблення дерев’яних стелажів 
вогнезахисним розчином або їх заміни на металеві. 

 5. Директору ЦДНТА (Семенов Є. В.) до 31 грудня 2009 року 
провести експертне обстеження протипожежного водогону. 
 

Голова колегії, Голова Державного комітету  
Архівів України О. П. Гінзбург 
Секретар колегії Т. В. Галицька 



 113

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 22.10.2009  
“Про стан архівної справи у ЦДАГО України” 

від 11 листопада 2009 р. № 193 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 22 жовтня 2009 року “Про стан архівної справи у 
Центральному державному архіві громадських об’єднань України” 
(додається). 

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

 
 

Р ІШЕННЯ  
КОЛЕГІ Ї  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 

м. Київ                                                                                 22 жовтня 2009 р. 
 

Про стан архівної справи у Центральному державному архіві  
громадських об’єднань України 

 
Розглянувши підсумки комплексної перевірки діяльності 

ЦДАГО, колегія зазначає, що архівом проведено певну роботу щодо 
забезпечення функціонування архіву, виконання основних показників 
розвитку архівної справи. 

Впроваджено основні нормативні документи, що регламентують 
його роботу, розроблено та введено в дію положення про дорадчі 
органи (колегію, ЕПК, науково-методичну раду). 

Архів розташовано у 8-ми поверховій спеціально збудованій 
будівлі, яка відповідає нормативним вимогам щодо забезпечення 
оптимальних умов зберігання документів, за адресою: м. Київ, вул. 
Кутузова, 8. Загальна місткість приміщень архіву складає 750 000 од. зб., 
об’єм архівосховищ – 7 628 куб. м., площа архівосховищ – 2114,6 кв. м., 
площа відокремлених архівосховищ страхового фонду – 67,8 кв. м., 
протяжність стелажного обладнання – 7 400 пог. м., ступінь заповнення 
стелажного обладнання – 66,8%, площа робочих приміщень – 393,5 кв. 
м. (21 кімната). Дві кімнати, площею 40,4 кв. м. займає лабораторія 
реставрації документів. На першому поверсі будівлі розміщено 
читальний зал загальною площею 146 кв. м. 

Фізична охорона архіву забезпечувалася службою охорони ТОВ 
“Одесем” (2005–2008), Управлінням Державної охорони при ГУ МВС 
України (2008–2009), приватним підприємством “Ратибор – М” (2009). 

Систему охоронної сигналізації підключено до центрального посту 
спостереження Печерського РУ МВС України у м. Києві, а з квітня 
2006 р. функціонує нова охоронна сигналізація в архівосховищах, 
робочих приміщеннях, на маршових сходах техповерху, у підвалі архіву. 



 114

Навколо будівлі архіву встановлено декоративно-охоронну огорожу та 
систему відеоспостереження за вікнами першого поверху, центральним 
входом та входом з двору. 

Протягом цих років здійснено капітальний ремонт надвірного 
покриття машинного залу, гідроізоляції та примикання стін; 
улаштовано навіс над входом зі двору. Проведено ремонт читального 
залу, усі столи підключено до електромережі, встановлено систему 
відео спостереження. Замінено вітражі центрального входу, двері, вікна 
на маршових сходах; здійснено капітальний ремонт та реконструкцію 
системи опалення архіву, проведено повну заміну аварійних труб 
холодного та гарячого водопостачання, ремонт електродвигуна та 
виготовлено проміжний вал для системи вентиляції і опалення. 

Будівлю архіву забезпечено протипожежною сигналізацією, 
придбано 70 вогнегасників, ще 50 – перезаряджено, проведено ревізію 
рукавів пожежних кранів, перевірено системи протипожежного 
водопостачання. 

Сховища обладнано металевими дверима та дерев’яними, які 
оббиті металом, дверима, що опечатуються. Вікна у сховищах, які не 
обладнано спеціальними склоблоками для розсіювання сонячного 
проміння, захищено жалюзі. Штучне освітлення забезпечується 
наявністю енергозберігаючих ламп у закритих плафонах. У сховищах є 
схеми розміщення фондів, топографічні покажчики. Справи 
зберігаються в коробках на металевих стелажах. 99,96% справ 
закартоновано. 

Ведеться журнал обліку температурно-вологісного режиму, 
затверджено порядок прибирання сховищ, складається графік 
виконання санітарних робіт, щомісяця проводиться вологе прибирання, 
знепилення стелажів, коробок. 

Облікові документи зберігаються в сейфі, який опечатується. 
Другі примірники описів зберігаються в окремій кімнаті в дерев’яній 
шафі, яка опечатується, третій примірник описів – у кімнаті читального 
залу. 

Планові показники з перевіряння наявності документів щороку 
перевиконуються. Триває робота з уточнення кількості справ, що 
перебувають в розшуку. Ведеться картотека обліку фізичного стану 
документів. 

Протягом червня-вересня 2009 р. фахівцями з мікробіології та 
вірусології проведено обстеження на наявність грибкових утворень в 
сховищах ЦДАГО. 

Станом на 01.01.2009 в архіві зберігається 190 фондів 
28 3367 од. зб., 3 900 од. обл. страхового фонду, 842 од.зб. фонду 
користування. 

Загальна кількість описів архіву становить 564, з них 
25 оцифровано. Облікові документи на фонди оформлено, в цілому, 
згідно з Основними правилами роботи державних архівів України. 

У читальному залі ЦДАГО існує систематичний каталог, 
тематичні і хронологічний покажчики, тематичні і фондові огляди. 
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Науково-довідкову бібліотеку архіву, представлено чисельними 
науковими працями, путівниками, брошурами довідкового характеру, 
окремими номерами періодичних видань тощо. 

Списки юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні 
комплектування ЦДАГО схвалено ЦЕПК і затверджено Головою 
Держкомархіву. 

Стабільно високими є показники ЦДАГО у сфері використання 
документів НАФ. Терміни виконання запитів не порушуються. Скарг від 
громадян не надходило. 

Планові показники з підготовки виставок архівних документів і 
матеріалів архівом перевиконуються. Плідною є його публікаційна 
діяльність. Досить активною – співпраця зі ЗМІ. 

За штатним розкладом в архіві 49 штатних одиниць, з них 
22 посади державних службовців. Фактично працює – 43, з них 17 – 
державних службовців. 

Робота з кадрами проводиться відповідно до вимог Конституції 
України, законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з 
корупцією” тощо. 

На належному рівні в ЦДАГО організовано роботу з охорони 
праці. У серпні 2009 р. проведено атестацію робочих місць. На 
виконання норм статті 19 Закону України “Про охорону праці” архівом 
у 2008 році перераховано 0,25% від фонду оплати праці на охорону 
праці. 

Недоліки та порушення, виявлені у ході перевірки фінансової 
діяльності ЦДАГО у червні 2008 р., усунуто у повному обсязі. 

Водночас в організації роботи архіву існують невирішені 
проблеми і недоліки. 

Потребують доопрацювання розподіл обов’язків у керівництві, 
структура, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції 
працівників архіву. 

Існують недоліки в організації роботи колегії. 
Планово-звітна документація архіву ведеться та зберігається з 

порушеннями установлених правил. 
Протягом останніх років не виконуються планові показники з 

оправлення та підшивки документів. Не виконуються також планові 
показники зі схвалення описів справ на управлінську документацію. 

У 2007–2008 роках не здійснювалося перевіряння роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів громадських 
об’єднань. Не погоджуються інструкції з діловодства, положення про 
ЕК та архівні підрозділи громадських об’єднань. 

Більшу частину документів, що було прийнято до архіву, 
упорядковано працівниками відділів використання інформації доку-
ментів і забезпечення збереженості та обліку документів.  

Існують недоліки і у роботі ЕПК. Не завжди забезпечується 
якість описів справ, номенклатур, розглянутих ЕПК. Експерти архіву не 
виходили в організації для перевірки якості упорядкування документів. 

Протипожежну сигналізацію не підключено до ЦПС. 
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Не працює автоматична система пожежогасіння. 
Система сповіщання пожежогасіння, що обслуговується спеціа-

лізованими службами державного пожежного нагляду, морально і 
технічно застаріла. 

Система кондиціювання потребує ремонту. 
Шифри справ, які зазначено на ярликах коробок, не завжди 

відповідають шифрам тих справ, які в них зберігаються. Відсутні журнал 
відвідування сховищ сторонніми особами. За картками постелажного 
топографічного покажчика номери поверхів не відповідають номерам 
архівосховищ. Виявлено випадки неспівпадіння даних схеми 
розміщення фондів та карток постелажного топографічного покажчика. 
На справи, які видано зі сховищ для опрацювання дослідниками та 
працівниками архіву, відсутні картки-замінники. 

Частина неформатних справ залишається незакартонованою. 
Уражені документи не ізольовано. 
Порушено вимоги щодо зберігання унікальних документів. 
Повільними темпами проводяться роботи по відновленню 

документів із згасаючим текстом. 
Темпи по створенню страхового фонду та фонду користування 

низькі. Страховий фонд складає 1,7 % від загальної кількості справ, що 
зберігається в архіві. Це – найнижчий показник зі створення страхового 
фонду серед центральних державних архівів. Крім того, за відсутності 
обладнання протягом останніх п’яти років страховий фонд та фонд 
користування не перевірявся. 

Потребує удосконалення ведення обліку документів НАФ. 
Справи фондів, перші примірники описів та фонд користування 

зберігається не відокремлено, а в сховищі № 1. 
У сховищах зберігаються неописані справи. У звітній доку-

ментації неописані справи включено до загальної кількості описаних 
справ. 

Порушуються терміни повернення справ, виданих до читального 
залу. Був випадок видачі неописаних документів, строк, на який 
видаються документи не зазначається, акти видачі керівництвом не 
затверджуються. 

У книзі обліку відвідувачів ЦДАГО відбувається реєстрація не 
всіх відвідувачів архіву, зазначених у п. 2.5 Інструкції про пропускний 
режим архіву. 

Апарати для перегляду мікрофільмів застаріли, перебувають у 
ремонті. Користувачам видаються оригінали, при наявності фонду 
користування.  

Відсутня електронна інформаційно-пошукова система обліку 
звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань. 

Відповідального за співпрацю із засобами масової інформації не 
визначено. 

Ведення журналу відгуків та пропозицій користувачів читального 
залу архіву розпочато з 2009 року. 
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Напрями використання коштів від надання платних послуг не 
завжди узгоджуються з нормами, зазначеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.05.2002 № 659 “Про затвердження переліку 
груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх 
утворення та напрямів використання”. 

Викликає глибоке занепокоєння стан загального керівництва та 
контролю за поточним діловодством в архіві. 

Впродовж декількох років в архіві не заповнюються вакантні 
посади. 

Мали місце порушення чинного законодавства з питань 
прийняття працівників на державну службу та просування по ній 
службовців. 

Порушуються вимоги нормативних документів щодо формування 
кадрового резерву, підвищення кваліфікації працівників архіву.  

Порушується порядок ведення трудових книжок працівників. 
Виходячи з зазначеного, колегія вирішує: 
1. Визнати роботу ЦДАГО з питань формування НАФ 

недостатньою, з питань роботи ЕПК, організації та здійснення 
контролю за станом діловодства в архіві – незадовільними. 

2. Керівництву ЦДАГО (Лозицький В.С.) до 1 грудня 2009 р. 
розробити, подати Держкомархіву план заходів щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених робочою групою Держкомархіву під час 
перевірки, організувати його розгляд на засіданні колегії архіву та 
забезпечити виконання плану у повному обсязі. 

3. Структурним підрозділам Держкомархіву надати ЦДАГО 
необхідну організаційно-методичну допомогу в усуненні виявлених 
недоліків та поліпшенні організації роботи архіву. 

4. Керівникам архівних установ з метою ліквідації відмічених 
робочою групою недоліків вжити заходів щодо недопущення їх у 
роботі архівних установ. 

5. Організаційно-аналітичному відділу (Богунова Н. К.) 
передбачити проведення в порядку контролю перевірки виконання 
цього рішення колегії у ІІІ кварталі 2010 року. 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

Довідка 
про стан архівної справи у Центральному державному архіві  

громадських об’єднань України 
 
Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 

ІІІ квартал 2009 року робочою групою фахівців Держкомархіву 
здійснено комплексну перевірку діяльності Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО) шляхом вивчення 
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наявних в ЦДАГО документів із основних напрямків його діяльності, 
візуального обстеження архівосховищ, співбесід з керівниками та 
фахівцями архіву. 

1. Організаційне забезпечення роботи архіву 

Перевірка показала, що архівом проведено певну роботу щодо 
виконання основних показників розвитку архівної справи та 
забезпечення його функціонування. 

Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про 
ЦДАГО, затвердженого наказом Держкомархіву від 25.04.2002 № 31. 

З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що 
належать до повноважень архіву, проводяться щотижневі оперативні 
наради. 

Структура архіву, складається з 4 відділів, 3 секторів, що входять до 
складу відділів та лабораторії реставрації документів. 

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його 
заступниками (наказ від 12.11.2007 № 137/1), розроблено і затверджено 
положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників 
архіву. 

Розроблено та затверджено також Регламент роботи ЦДАГО 
(наказ від 11.09.2009 № 18), графік проведення особистого прийому 
громадян керівництвом ЦДАГО (наказ від 26.08.2009 №14), Порядок 
організації та проведення особистого прийому громадян (наказ від 
13.05.2008 № 53). Введено в дію затверджені зборами трудового 
колективу (протокол від 09.01.2009 № 1) Правила внутрішнього 
трудового розпорядку для працівників ЦДАГО. Щорічно перегляд-
дається Положення про преміювання (наказ від 04.02.2009 №5). Діють 
положення про дорадчі органи (колегію, ЕПК, науково-методичну 
раду). 

Положення про колегію архіву розроблено на підставі 
Примірного положення про колегію держархіву (наказ Держкомархіву 
від 12.12.2005 № 150) та затверджено наказом ЦДАГО від 09.02.2006 
№ 13.. 

План роботи колегії складається та затверджується директором 
архіву що півріччя (грудень, червень). Згідно з положенням про колегію 
ЦДАГО засідання колегії проводяться раз на 2 місяці, що і передбачено 
планами роботи колегії. Усі засідання відбуваються згідно з планом, 
оформлено протоколами.  

Положення про Науково-методичну раду архіву затверджено 
наказом ЦДАГО від 26.12.2008 № 180. Цим же наказом затверджено 
склад Науково-методичної ради, яку очолює заступник директора 
згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

Науково-методична рада здійснює свою діяльність відповідно до 
річних планів роботи ради ЦДАГО, які затверджено директором архіву 
та засвідчено підписом голови ради. Згідно з Положенням про 
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Науково-методичну раду, її засідання проводяться не рідше 4 разів на 
рік. За протоколами, щороку відбувається 4–5 її засідань. Усі 
протоколи за 2006–2009 роки оформлено належним чином. Рішення 
ради засвідчуються підписами голови і секретаря ради та 
затверджуються директором архіву. 

Одним з напрямків роботи Науково-методичної ради є розгляд 
проектів науково-методичних розробок, макетів довідників, збірників 
документів, наукових статей, оглядів тощо. За останні роки було 
розглянуто: “Порядок користування кримінальними справами 
репресованих, що зберігаються в ЦДАГО України”, “Положення про 
Науково-методичну раду ЦДАГО України”, “Методичні рекомендації 
щодо складання примірної номенклатури справ центральних органів 
політичних партій України” (протокол від 23.12.2008 №3). Крім цього, 
на її засіданнях було заслухано звіти про підготовку статей “Невідомий 
документ з історії ОУН у фондах ЦДАГО України”, “Невідомі 
документи до історії 2-го зимового походу частин армії УНР в 
радянську Україну”, “Діяльність ЦДАГО України з формування НАФ 
документами політичних партій і громадських об’єднань”, розглянуто 
макети збірників документів “Участь місцевих партійних та радянських 
органів у хлібозаготівлях 1932–1933 рр.”, “Провісники свободи: станов-
лення і розвиток НРУ” (протоколи від 25.02.2008 № 1, від 23.12.2008 
№ 3, від 02.06.2009 № 2). 

Підсумковий звіт про роботу Науково-методичної ради 
заслуховується на її засіданні у лютому наступного року. 

Водночас в організації роботи архіву існують невирішені 
проблеми і недоліки. 

Структуру архіву та персональний склад колегії архіву 
затверджено наказами директора та погоджено Держкомархівом. 

Довідково: згідно з положенням про ЦДАГО члени колегії затверджуються 
та увільняються від виконання обов’язків Держкомархівом (п.10), структуру архіву 
затверджує Голова Держкомархіву (п.13). 

Потребують доопрацювання розподіл обов’язків у керівництві, 
положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників 
архіву, з метою більш чіткого розподілу між керівниками архіву 
завдань і функцій, зазначених у Положенні про ЦДАГО. Так, за 
розподілом обов’язків директор координує питання діяльності 
фінансово-економічного відділу, до складу якого входить сектор 
організаційно-кадрової роботи. Водночас, заступник директора-
головний зберігач фондів здійснює повноваження особи, відпові-
дальної за кадрову роботу, а заступник директора очолює конкурсну 
комісію. Секретарем ЕПК призначено начальника відділу забезпечення 
збереженості та обліку документів, що не входить до його 
функціональних обов’язків. 

У порушення вимог постанови КМУ від 12.03.2005 №179 “Про 
упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 
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влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адмі-
ністрацій” створено фінансово-економічний відділ у кількості 3 осіб, до 
складу якого штучно уключено сектор організаційно-кадрової роботи. 
Завдання фінансово-економічного відділу не охоплюють завдань 
сектору організаційно-кадрової роботи, а функції цього сектора не 
відповідають функціям відділу. Положення про сектор потребує 
доопрацювання у частині визначення функціональних обов’язків. 
Зокрема, участь у роботі тендерного комітету, що зазначено у 
положенні про сектор, у посадових інструкціях працівників сектору не 
прописано, а згідно з розподілом функціональних обов’язків є 
функцією заступника директора архіву. 

Посадовою інструкцією завідувача сектору організаційно-
кадрової роботи зазначено обов’язки з керування господарською 
частиною. Водночас, завідувач господарством має ті самі функції та 
підпорядковується заступнику директора – головному зберігачу 
фондів. 

У положенні про відділ використання інформації документів не 
зазначено функцію з організації роботи читального залу, завдання 
відділу не охоплюють завдань сектору інформаційних технологій, який 
входить до його складу. 

Посадовими інструкціями працівників відділу використання 
інформації документів не відображено функцій з підготовки зведеної 
статистичної звітності, надання пропозицій до цільових програм 
розвитку архівної справи, інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи, 
зазначені у Положенні. У той же час у посадових інструкціях 
працівників відділу зазначено такі функції, як: рекламування збірників 
документів, науково-довідкових та інших видань архіву (провідний 
науковий співробітник, головні спеціалісти), організація довідкової 
служби (провідний спеціаліст), які не відображено у положенні про 
відділ. 

Планово-звітна документація архіву ведеться та зберігається з 
порушеннями установлених правил. Так, під час перевірки у наявності 
були плани-звіти роботи відділу забезпечення збереженості документів 
та лабораторії реставрації документів за 2008 рік. Проведення аналізу 
виконання планових показників цих структурних підрозділів 
неможливе, оскільки в них не зазначено кількісні та підсумкові 
показники обсягу запланованих та виконаних робіт. Решта планів-звітів 
структурних підрозділів (Ф.111) за 2006–2008 роки не подано.  

Довідково: плани структурних підрозділів зберігаються один рік, а звіти про 
їх виконання – 5. 

Плани-звіти роботи співробітниками архіву (Ф. 112) не ведуться, 
що унеможливлює проведення моніторингу стану виконання річного 
плану як структурних підрозділів так і архіву в цілому. Звіти щодо 
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виконання планових завдань структурних підрозділів, що було подано, 
не відповідають затвердженим формам планово-звітної документації. 

Пріоритетні напрями, визначені керівництвом архіву, у планах 
роботи повною мірою не відображено, не завжди враховано у 
бюджетних запитах. 

У 2007 році пріоритетне питання щодо поліпшення умов збері-
гання документів у планах (Ф. 101) та звітах (Ф. 201) не відображено. 
Зазначене питання відбито у додатку до річного плану-звіту роботи 
архіву (Ф. 110). 

Поліпшення фізичного стану документів, проведення науково-
технічного опрацювання, як другий напрямок забезпечення 
збереженості документів, також не враховано у планах. Планові 
показники з оправлення, картонування документів зменшено у 
порівнянні з минулим роком. Але, навіть за цих умов, план з 
оправлення документів не виконано. Майже удвічі зменшено планові 
показники з описування, які архівом також не виконано. 

У 2008 році з метою забезпечення збереженості документів НАФ 
і зміцнення матеріально-технічної бази архіву було заплановано ремонт 
приміщень (Ф. 101). Виконання цього показника лише на 56% (Ф. 201) 
пояснюється керівництвом недофінансуваням архіву за статтею, що 
передбачає ремонт приміщень. Водночас, бюджетний запит архіву за 
цим напрямком (КЕКВ1137) складав 291 300 грн., відповідно до 
кошторисних призначень архіву було виділено коштів на суму 434 900 грн. 
Крім того, асигнування на капітальні видатки (КЕКВ 2123, 2133) було 
збільшено на 169 тис. грн. 

У 2009 році (протокол засідання колегії від 26.02.2009 № 1) 
пріоритетним напрямком визначено інформатизацію архівної справи. 
Пояснювальна записка до плану (Ф.101) свідчить про інші головні 
завдання на 2009 рік. 

Отже, планування роботи архіву потребує попереднього 
проведення глибокого аналізу проблем та завдань, що ставляться перед 
архівом, виконання планових завдань за минулий рік, узгодження 
планових показників на наступний зі звітними показниками за 
попередній рік, складання бюджетного запиту відповідно до 
пріоритетних завдань архіву. 

Аналіз протоколів засідань колегії ЦДАГО свідчить, що в органі-
зації її роботи існують недоліки. 

Жоден з протоколів засідань колегії не засвідчено підписами 
секретаря і голови колегії. Як правило, запис протоколу засідання 
свідчить, що додаються співдоповіді, але у матеріалах колегії вони 
відсутні (протоколи №№ 2, 3, 4, 5 за 2006 рік, №№ 4, 6 за 2007 рік, 
№№ 1, 5, 6 за 2008 рік, № 3 за 2009 рік). Рішення колегії, носять 
формальний характер, не містять аналізу з обговорюваного питання, 
чітких та обґрунтованих оцінок стану питання, чинників, що 
забезпечили досягнення, причин встановлених недоліків, не зазначають 
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заходи щодо виправлення ситуації. Подані рекомендації носять 
абстрактний характер. При обговоренні питань виникають пропозиції, 
які не завжди уключено до її рішень. 

Рішення підсумкових колегій стандартні, з року в рік містять 
однотипні доручення керівникам структурних підрозділів. Здебільшого 
у рішеннях не зазначається виконавець, строк виконання та посадові 
особи, на яких має бути покладено контроль за виконанням завдання. У 
випадку, коли особу зазначено, не можливо встановити виконано 
завдання чи ні, оскільки контроль за виконанням рішень колегії 
відсутній. Жодне рішення колегії за ці роки не оголошувалося наказом 
до виконання. 

На кожному засіданні колегії розглядається одне питання. Отже, 
за рік розглядається 6 питань, з них 3 – щорічні: про підсумки роботи, 
підготовку архіву до осінньо-зимового опалювального сезону, аналіз 
фінансово-господарської діяльності ЦДАГО за рік. (у 2006 році було 
заплановано та проведено 5 засідань). Отже питання формування, 
забезпечення збереженості, виконання соціально-правових та тема-
тичних запитів, звернень громадян не розглядаються щороку. Питання 
створення страхового фонду, фонду використання, удосконалення 
обліку документів, стану охорони праці та протипожежної безпеки, 
виконавської дисципліни, виконання законодавства про державну 
службу, боротьбу з корупцією, надання платних послуг, співпраця із 
засобами масової інформації на засіданнях колегії не обговорювалися. 
Протягом 4-х останніх років не заслуховувалися звіти про роботу 
структурних підрозділів архіву. Питання контролю за виконанням 
рішень колегії було розглянуто на засіданні лише один раз (протокол 
від 3.12. 2008 № 6). 

В Положенні про Науково-методичну раду ЦДАГО зазначено, що 
одним із основних завдань ради є розгляд проектів науково-
методичних розробок, макетів довідників, збірників документів, 
наукових статей, оглядів тощо. Аналіз роботи ради за 2008 рік показав, 
що деякі дослідження, які увійшли до плану науково-дослідної та 
методичної роботи архіву (Ф.102), а також до звіту про його виконання 
(Ф. 203), не виносилися на розгляд Науково-методичної ради. Зокрема, 
статті “Ставлення сільського населення України до німецької 
окупаційної влади (1941–1944 рр.)”, “Радянська історіографія аграрної 
політики Німеччини на окупованій території України”, “Складний 
шлях до утворення СРСР (за фондами ЦДАГО України)”. 

Не зважаючи на плідну публікаційну діяльність архіву, протягом 
останніх трьох років ЦДАГО не брав участі у конкурсах науково-
методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, доку-
ментознавства, археографії та на здобуття премії ім. В. Веретеннікова 
за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства, доку-
ментознавства, археографії. 
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Показники стану впровадження принципів відкритості і 
прозорості у діяльність ЦДАГО, як засобу оцінки її ефективності, не є 
високими. У вестибюлі архіву відсутній інформаційний стенд щодо 
роботи архіву, графіку особистого прийому громадян керівниками 
архіву, умов надання платних послуг тощо. Відсутній власний веб-сайт 
архіву. 

До складу дорадчих органів, які створюються для погодженого 
вирішення проблемних питань та обговорення найважливіших 
напрямів діяльності архіву – колегії, ЕПК, Науково-методичної ради, 
включено лише працівників архіву. На засідання дорадчих органів 
протягом 2006–2008 років не запрошуються представники громад-
ськості, а, отже участь громадськості у процесі підготовки проектів 
рішень не забезпечено. 

2. Формування НАФ 
Держархівом здійснюється робота з формування НАФ профіль-

ними документами, організаційно-методичного керівництва діяльністю 
архівних підрозділів громадських об’єднань, в яких утворюються 
документи НАФ. 

Роботу з джерелами формування НАФ покладено на відділ 
формування НАФ та діловодства. 

Списки юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні 
комплектування ЦДАГО затверджено Головою Держкомархіву 
09.02.2009 і схвалено ЦЕПК (протокол засідання від 04.02.2009 № 1). 

До списку № 1 внесено 6 юридичних осіб – політичні партії, які 
передають свої документи на постійне зберігання до архіву на підставі 
договорів. До списку увійшли: Ліберальна партія України, Респуб-
ліканська Християнська партія, Соціалістична партія України, 
Українська республіканська партія “Собор”, Українська респуб-
ліканська партія Лук’яненка, Демократична партія України. 

До списку № 2 внесено 155 юридичних осіб (політичні партії 
України та громадські об’єднання України (профспілки), які не передають 
документи НАФ до архіву). 

За останні роки кількість джерел формування ЦДАГО збіль-
шилося на 25% (41 об’єднання), здебільшого, за рахунок передавання 
ЦДАГО джерел – Федерації профспілок України та ЦК профспілок 
(наказ Держкомархіву від 08.05.2007 № 67 “Про уточнення профілів 
комплектування ЦДАВО України і ЦДАГО України”). 

З метою поповнення фондів архіву профільним документами у 
2006–2007 роках архівом було направлено звернення до 20 найбільш 
потужних політичних партій і виборчих блоків щодо передавання 
документів на постійне зберігання до архіву.  

У 2006–2008 роках на постійне зберігання надійшли документи 
від Соціалістичної партії України у кількості 163 справи, громадсько-
політичного об’єднання “Нова Україна” у кількості 367 справ, партії 
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“Справедливість” у кількості 11 справ (після проведення експертизи 
цінності сформовано всього 696 справ). 

За ініціативним комплектуванням документами з виборів 
народних депутатів України (2006 р.), співробітниками архіву було 
прийнято та сформовано 40 справ агітаційної документації. 

У 2008 році архівом прийнято на постійне зберігання документи 
особового походження радянського партійного і державного діяча 
Шелеста П. Ю. (55 справ). 

ЦДАГО ведеться контрольно-довідкова картотека на установи 
списку № 1 і № 2 (окрім профспілок), наглядові справи. 

У 2006 році архівом було проведено анкетування стану діло-
водства 10 політичних партій. 

Складено та затверджено директором архіву План-графік про-
ведення перевірянь юридичних осіб – джерел формування НАФ на 
2009 рік. 

Протягом 2006–2009 років було проведено 21 засідання ЕПК, на 
яких розглядалися описи справ постійного зберігання (18% описів справ 
удосконалено), з особового складу, номенклатури справ, акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, списки 
юридичних осіб – джерел формування НАФ. Засідання ЕПК оформлено 
протоколами. Ведеться картотека обліку документів, схвалених та 
погоджених ЕПК. 

На засідання ЕПК (протокол від 12.05.2009 № 3) було запрошено 
представників Національної Ради жінок України, опис справ 
постійного зберігання та акт про вилучення для знищення якої 
розглядалися. 

Питання про роботу ЕПК, до складу якої включено 6 працівників 
архіву (наказ від 26.03.2009 № 8), заслуховувалося на засіданні колегії 
(протокол від 05.06.2008 № 3). 

У 2006 році на засіданні ЕПК (протокол від 14.11.2006 № 3) 
архіву було схвалено “Примірний перелік документів, що утворюються 
в діяльності центральних органів політичних партій України з 
зазначенням строків зберігання документів”. 

У 2006, 2007 та 2009 роках ЦДАГО проведено 3 науково-
практичні семінари за темами: “Організація проведення експертизи 
цінності документів політичних партій України. Впровадження 
новітніх технологій в діяльність діловодних та архівних служб партій”, 
“Організація поточного діловодства та забезпечення збереженості 
документів у центральних апаратах політичних партій України”. 

Разом з тим у роботі архіву з питань формування НАФ мають 
місце недоліки. 

Не виконано планові показники з приймання на постійне 
зберігання управлінської документації (2006 рік), зі схвалення описів 
справ на управлінську документацію (2006–2008 рр.).  
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У 2007–2008 роках не здійснювалися перевіряння роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів громадських 
об’єднань, за 2006–2008 роки ЕПК не погоджено жодної інструкції з 
діловодства, положення про ЕК та архівні підрозділи громадських 
об’єднань. 

Протягом 3-х останніх років погоджено лише 2 номенклатури 
справ – ЦДАГО і Партії регіонів. 

Паспортизацію в установах – джерелах формування НАФ архів 
не проводив, тому встановити наявність номенклатур справ, 
документів НАФ, які зберігаються в них, немає можливості. 

У довідках про результати перевірянь громадських об’єднань 
фактично не розкрито питання організації роботи діловодства та архіву, 
також відсутні висновки та пропозиції щодо усунення виявлених 
порушень, довідки не мають підписів осіб, які брали участь у 
перевірянні (керівництво служби діловодства, особа відповідальна за 
архів).  

Відділом формування НАФ та діловодства протягом 2006–
2008 років проводилося упорядкування документів Ф. 328 Соціа-
лістичної партії України та Ф. 264 ЦДАГО в кількості 249 справ. 

Перевіряння якості упорядкування документів виявило, що до 
зазначених описів справ постійного зберігання внесено документи 
тимчасового строку зберігання, у справах підшито дублетні документи. 

Колекції документів Ф. 269 “Український музей в Празі”, 
Ф. 1 ЦК КПУ, Ф. 243 Видавництво ЦК КПУ “Радянська Україна”, 
Ф. 39 Інститут політичних досліджень ЦК КПУ, Ф. 258 Редакція газети 
ЦК ЛКСМУ і Республіканської Ради Всесоюзної піонерської органі-
зації ім. В. І. Леніна “Юный ленинец” у кількості 6 628 справ, які було 
прийнято до ЦДАГО у 1991-2005 роках, упорядковано протягом трьох 
останніх років працівниками відділів використання інформації 
документів та забезпечення збереженості та обліку документів.  

Існують недоліки і у роботі ЕПК. Положення про ЕПК потребує 
внесення доповнень і змін у частині організації звітності, затвердження 
списків – джерел формування НАФ головою Держкомархіву тощо.  

Протоколи ЕПК оформлюються з порушенням усталеного складу 
реквізитів. Протоколи в поточному діловодстві ЦДАГО формуються за 
кілька років у одну справу. Звіти ЕПК не відбивають усіх підсумкових 
даних за рік.  

Не завжди забезпечується якість описів справ, розглянутих ЕПК, 
у частині формулювання заголовків справ, формування за кілька років 
у одній справі документів з особового складу, погодження описів справ 
постійного зберігання.  

Номенклатури справ, які погоджено ЕПК, потребують доопра-
цювання у зв’язку з порушеним порядку розташування справ, 
неправильно сформульованими заголовками справ, неправильним 
визначенням строків зберігання документів.  
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Експерти архіву не виходили в організації для перевірки якості 
упорядкування. Зокрема, до Центральної Ради профспілок працівників 
автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України, 
описи справ якої розглядалися на засіданні ЕПК. 

3. Забезпечення збереженості та облік документів Національного 
архівного фонду 

Архів розташовано у 8-ми поверховій спеціально збудованій 
будівлі, яка відповідає нормативним вимогам щодо забезпечення 
оптимальних умов зберігання документів, за адресою: м. Київ, вул. 
Кутузова, 8. Частина будівлі, яку займає архів, площею 3 728 кв. м., 
введено в експлуатацію в грудні 1984 року. На 1–2 поверхах 
розташовано службові приміщення, на 3–8 поверхах і підвальних 
приміщеннях – сховища. 

У квітні 2007 року ЦДАГО отримано Державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою, розташованою за 
адресою: вул. Кутузова, 8. У 2008 році підготовлено та подано 
документи на отримання Державного акта на право постійного 
користування будівлею. 

Загальна місткість приміщень архіву складає 750000 од. зб., об’єм 
архівосховищ – 7 628 куб. м., площа архівосховищ – 2114,6 кв. м., 
площа відокремлених архівосховищ страхового фонду (бункер № 1) – 
67,8 кв. м., протяжність стелажного обладнання – 7 400 пог. м., ступінь 
заповнення стелажного обладнання – 66,82 %, площа робочих 
приміщень – 393,5 кв. м. (21 кімната). 

Читальний зал, що розраховано на 42 місця, розміщено на 
першому поверсі будівлі в 4-ох кімнатах загальною площею 146 кв. м. 

Лабораторія реставрації документів займає 2 кімнати площею 
40,4 кв. м. 

Частину приміщень архіву площею 532,6 кв. м. (робочі кімнати та 
сховища) займають архіви Верховної Ради України, Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Центральний державний 
архів зарубіжної україніки. Крім того, ЦДАГО надає в оренду ТОВ 
“ВІН” приміщення, що розташовані на другому поверсі (14 кв. м.), та у 
підвалі будівлі (13 кв. м.) відповідно до Договору оренди нерухомого 
майна, що належить до державної власності від 01.06.2004 № 725. 
Станом на 30.09.2009 дія договору закінчилася, ТОВ “ВІН” подано 
документи до ФДМУ для участі у конкурсі на отримання права оренди.  

Відповідно до Договору зберігання від 04.08.2004 № 128/2004І 
між ЦДАГО та Державним підприємством “Український інститут 
промислової власності”, укладеним на 10 років, у сховищі № 6 ЦДАГО 
знаходяться документи на депонованому зберіганні. 

Фізична охорона архіву з 10 жовтня 2005 року до березня 
2008 року забезпечувалася службою охорони Товариства з обмеженою 
відповідальністю “Одесем”. З березня 2008 року по січень 2009 року 
охорона архіву здійснювалася Управлінням Державної охорони при 
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ГУ МВС України. З лютого 2009 року фізична охорона архіву 
забезпечується відповідно до Договору на надання послуг охорони із 
приватним підприємством “Ратибор – М” з 23.02.2009 по 31.12. 
2009 року. 

Систему охоронної сигналізації підключено до центрального 
посту спостереження Печерського РУ МВС України у м. Києві з 
1985 року. В лютому 2006 року встановлена нова охоронна сигна-
лізація “Кристал”, яка розпочала функціонувати з квітня 2006 року. 
Системи охоронної сигналізації встановлено в архівосховищах, робо-
чих приміщеннях, на маршових сходах техповерху, у підвалі архіву.  

У 2008 році навколо будівлі архіву встановлено декоративно-
охоронну огорожу та систему відеоспостереження за вікнами першого 
поверху, центрального входу та входу з двору, зображення яких 
виведено на комп’ютер чергового охоронця. Крім того, проведено 
комплекс заходів, спрямованих на укріплення споруди архіву та 
поліпшення умов зберігання документів: здійснено капітальний ремонт 
та реконструкцію надвірного покриття машинного залу, гідроізоляції та 
примикання стін; улаштовано навіс над входом зі двору, проведено 
ремонт читального залу, тамбурів; замінено вітражі центрального 
входу, двері у підвальні приміщення, двері читального залу та у 
вестибюлі; замінено вікна на маршових сходах; здійснено капітальний 
ремонт та реконструкцію системи опалення архіву та сховищ 
(проводилися роботи з налагодження калориферних установок та 
регулювання системи вентиляції); проведено повну заміну аварійних 
труб холодного та гарячого водопостачання; у сховищах та службових 
кабінетах на 2-му поверсі встановлено жалюзі. 

У 2009 році проведено ремонт електродвигуна та виготовлено 
проміжний вал для системи вентиляції і опалення. 

Відповідно до пункту 1 Плану заходів по виконанню пропозицій, 
наданих Державною технічною інспекцією Державного департаменту 
страхового фонду документації з питань додержання законодавства 
України про страховий фонд документації, в 2007 році ЦДАГО 
здійснено мікрофільмування документації на споруди, інженерні 
мережі архіву на базі Північного регіонального центру СФД (акт від 
28.09.2007 № 18-26/160(903) – загальні відомості позначення мікро-
фільмів страхового Ф. № 45211.101520-(001-003)-04 - МФ. 

Пропускний режим до приміщень архіву здійснюється на підставі 
Інструкції про пропускний режим і внутрішньо-об’єктовий режим у 
приміщенні ЦДАГО, затвердженої директором архіву від 04.02.2009 та 
директором ПП “Ратибор-М”. Здійснення охоронного режиму 
покладається на охоронців, які підпорядковуються заступнику 
директора архіву – головному зберігачу фондів. 

Будівлю архіву забезпечено протипожежною сигналізацією. 
Обслуговування пожежної сигналізації відбувається згідно договору з 
ТОВ “Техно-сервіс” № 25159-ТО від 25.02.2009 року. В архіві створено 
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добровільну пожежну дружину, яка діє відповідно до Положення про 
добровільну пожежну дружину. Протягом поточного року архівом було 
придбано 70 вогнегасників для заміни тих, що вийшли з ладу за 
терміном експлуатації, перезаряджено – 50. Також проведено ревізію 
рукавів пожежних кранів, перевірено системи протипожежного 
водопостачання. Для контролю із забезпечення пожежної безпеки 
приміщень, наказом директора архіву від 30.12.2008 № 186 
відповідальним призначено Овчаренка С.В. – завідувача господарства. 
Цим же наказом затверджено Інструкцію про заходи пожежної безпеки 
в ЦДАГО.  

В архіві ведеться журнал реєстрації інструктажів з пожежної 
безпеки ЦДАГО. У січні 2009 року проведено інструктаж для 
37 працівників архіву, протягом березня-серпня 2009 року ще для 5-ти 
прийнятих до архіву працівників. Інструктаж проводив Пінчук Д. М. – 
заступник директора, головний зберігач фондів. 

Сховища обладнано металевими дверима та дерев’яними, які 
оббиті металом, дверима, що опечатуються. Ведеться журнал обліку 
печаток і штампів ЦДАГО. Наказом від 30.12.2008 № 185 дано доступ 
до сховищ №№ 1–4 та бункеру № 1 трьом працівникам та ще 
9 працівникам у їх супроводі. Сховища обладнано охоронною та 
протипожежною сигналізацією, забезпечені вогнегасниками. 

Сховища ЦДАГО розташовані на 3-6 поверхах та в бункері 
№ 1 будівлі.  

У сховищі № 1 3 поверх (4 секції) зберігається 93096 справ. 
У сховищі № 2 4 поверх (4 секції) зберігається 100251 справа. 
У сховищі № 3 5 поверх (4 секції) зберігається 90020 справ. 
У сховищі № 4 6 поверх (2 секції) зберігаються документи, 

прийняті в неупорядкованому стані: Ф. 328 (СПУ) – 69 справ; 
документи об’єднання “Нова Україна” – 136 справ; документи партії 
“Справедливість” – 259 документів (на упорядкуванні); фонд про-
фесора Б. Гаврилишина – 129 ум. од. зб. (переклад з іноземних мов, 
анотування); фонд П. Шелеста – 55 справ (на упорядкуванні). Газетний 
фонд (1946–1988 рр.) – 450 од. зб. 

У сховищі № 5 (бункер № 1) зберігається страховий фонд та фонд 
користування на мікроплівках, які розміщено на металевих стелажах в 
металевих коробках. 

В сховищах є схема розміщення фондів, топографічні покажчики.  
Справи зберігаються в коробках на металевих стелажах.  
В сховищах станом на 24.09.2009 року зафіксовано температуру 

повітря та відносну вологість: 
Показники  

№ сховища температура, ºС відносна вологість, % 
1 22 54 
2 21 59 
3 20 54 
4 21 56 

5 (бункер № 1) 20 55 
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Протягом року у сховищах спостерігається коливання 

температури від 16ºС до 26ºС, а відносної вологості від 37% до 62%. 
Ведеться журнал обліку температурно-вологісного режиму, в 

якому 2 рази на день відзначається температура та відносна вологість в 
сховищі та на вулиці. Наказом директора від 19.03.2007 № 21 
затверджено порядок прибирання сховищ. Складається графік 
виконання санітарних робіт у архівосховищах. Щомісячно проводиться 
вологе прибирання, знепилення стелажів, коробок. 

У сховищах є вікна, які закрито жалюзі, або обладнано 
спеціальними склоблоками для розсіювання сонячного проміння. 
Штучне освітлення забезпечується наявністю енергозберігаючих ламп 
в закритих плафонах. 

На момент перевірки закартоновано 99,96% справ від їх загальної 
кількості. Також в архіві проводяться роботи з поліпшення фізичного 
стану документів:  

 
 ремонт документів з паперовою 

основою (арк.) 
реставрація 
документів з 

паперовою основою 
(арк.) 

2006 9 735 51 074 
2007 28 949 31 395 
2008 41 902 16 464 
всього 80 586 98 933 

 
Незважаючи на те, що кількість відреставрованих аркушів 

документів за 3 роки зменшилася у 3 рази, кількість відремонтованих 
аркушів документів за цей же період зросла у 4,3 рази. 

Облікові документи – книга обліку надходжень документів на 
постійне зберігання, список фондів, аркуші фондів, реєстр описів, 
книга обліку надходжень страхового фонду та фонду користування, 
опис страхового фонду та фонду користування зберігається в сейфі, 
який опечатується, в кімнаті начальника відділу забезпечення 
збереженості документів. Другі примірники описів зберігаються в 
дерев’яній шафі, яка опечатується, в іншій кімнаті цього ж відділу. 
Третій примірник описів у кімнаті читального залу. 

Планові показники з перевіряння наявності документів 
перевиконуються: у 2006 році кількість перевірених справ складала 
10 681 справа (заплановано 8 000), у 2007 – 20 445 справ (заплановано 
13 427), 2008 – 15908 справ (заплановано 1 070). Оформлення 
результатів здійснюється відразу після закінчення перевіряння; дані, 
що вносяться до аркушів і актів перевіряння, звіряються з обліковими 
документами. На справи, які не виявлені в процесі перевіряння, 
складаються картки. Триває робота по уточненню кількості справ, що 
перебувають в розшуку. Також в архіві проводиться робота з розшуку 
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невиявлених справ, так протягом 2007 року знайдено 3 справи, що 
заходились у розшуку. 

Ведеться картотека обліку фізичного стану документів довільної 
форми з зазначенням номеру фонду, номеру опису, номеру справи та 
номери аркушів.  

У 2007 році у Ф. 178, Вища партійна школа при ЦК Компартії 
України, було виявлено документи з біологічним ураженням. У 
2007 році уражені документи було ізольовано (дане приміщення яке 
займає ЦДАЗУ). Було проведено їх поаркушну дезінфекцію та 
оправлено у нові обкладинки. 

За підрахунками, які ведуться у відділі, на 30.06.2009 року 
617 справ 4 817 аркушів потребують відновлення згасаючого тексту. 
Також за картотекою та актом перевіряння наявності і стану документів 
від 15.04.2009 № 1 відзначено, що у Ф.63, Перша Українська 
партизанська дивізія ім. двічі Героя Радянського Союзу С.А.Ковпака, 
виявлено справи, які потребують дезінфекції – 9 справ, ремонту – 
1 справа, відновлення згасаючого тексту – 85 справ. Уражені справи 
цього фонду ізольовано в окрему коробку на стелажі, частина секції 
якого звільнено від інших коробок. Загалом в ході перевіряння фондів у 
2009 році виявлено 22 уражені справи. У зв’язку з тим, що такі справи є 
майже в усіх фондах, створених за документами партизанських загонів, 
прийнято рішення не відокремлювати їх на карантин. Попередній 
візуальний огляд таких справ дає можливість зробити припущення, що 
вони пройшли дезінфекцію, але в облікових документах це не 
відображено (протокол колегії ЦДАГО від 30.06.2009 № 3). 

Також, слід зазначити, що у 2007 році до архіву надійшли на 
зберігання документи Соціалістичної партії України в кількості 
69 справ. З них 40 справ виявилися пошкодженими та зараженими 
грибком внаслідок затоплення водою приміщення партії, де вони 
зберігалися. Відділом формування НАФ та діловодства ЦДАГО було 
організовано поаркушне просушування документів. У 2008 році 
шляхом оцифровування та ксерокопіювання реконструйовано 
1 381 арк. цих документів. 

На прохання керівництва ЦДАГО, інститутом мікробіології і 
вірусології ім. академіка Д. К. Заболотного НАН України протягом 
червня-вересня 2009 року проведено обстеження на наявність 
грибкових утворень в окремих документах, у повітрі та сховищах 
ЦДАГО (за попередніми висновками грибкові утворення не 
життєздатні, остаточні висновки до архіву не надходили). 

Облік. Наказом директора від 27.12.2007 № 172 затверджено 
Інструкцію з організації державного обліку документів НАФ України 
та порядку оформлення облікових документів у ЦДАГО. 

За звітними даними (Ф. 202) в архіві станом на 01.01.2009 року 
зберігається 190 фондів 28 3367 од. зб. (з них управлінської 
документації – 185 фондів 281 294 од. зб., документів особового 
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походження – 5 фондів 763 од. зб.). До загальної кількості документів 
НАФ включено й документи з особового складу в кількості 1 310 справ, 
які зберігаються у фондах №№ 39, 178, 243, 264. Згідно з реєстром 
втрачених, переданих, об’єднаних фондів 137 номерів фондів вибуло. 

За Відомостями про зміни у складі і обсязі фондів протягом 
2008 року надійшло 2 783 справи, вибуло 3 501 справа; зміни у складі і 
обсязі 7 фондів відображено в аркушах, картках, справах фондів, 
описах справ. 

Відповідно до Відомостей про зміни у складі та обсязі фондів 
надходження за рік документів і ставлення їх на облік коливається від 
1 тис. до 6,5 тис. справ: у 2006 році надійшло 1 043 справи, у 
2007 році – 6 590 справ, у 2008 році – 2 783 справи.  

Облік страхового фонду здійснюється за описом страхового 
фонду та книгою обліку надходжень страхового фонду. За книгою 
обліку надходжень страхового фонду у 2007–2008 роках надійшло 
9 од. зб. страхового фонду. У 2006 році страховий фонд не створю-
вався. У 2007 році створено страховий фонд на 537 справ, у 2008 році – 
на 197 справ. 

За паспортними даними на 01.01.2009 року в архіві зберігається 
3 900 од. обл. страхового фонду (562 206 кадрів мікрофотокопій). 

В архіві створено фонд користування у вигляді ксерокопій на 
270 од. зб. управлінської документації та на 251 од. зб. документів 
особового походження. За описом фонду користування в архіві 
створено фонд користування у вигляді мікроплівок на 321 од. зб. 

За анотованим переліком унікальних документів НАФ до 
унікальних віднесено і погоджено ЦЕПК Держкомархіву (протокол від 
30.07.2009 № 3) 11 документів, які виявлено в 19 справах в одному Ф.1, 
Центральний комітет Компартії України. 

Облікові документи на фонди оформлено, в цілому, згідно з 
“Основними правилами роботи державних архівів”.  

У вибірково-перевірених справах наступних фондів: 
– № 5 , Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У; 
– № 7, Центральний комітет ЛКСМ України (Молодь за демокра-

тичний соціалізм); 
– № 39, Інститут політичних досліджень ЦК Компартії України; 
– № 57, Колекція документів з історії Компартії України; 
– № 63, Перша Українська партизанська дивізія ім. двічі Героя 

Радянського Союзу С. А. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання. 
Командири С. А. Ковпак, П. П. Вершигора); 

– № 127, Партизанська бригада ім. Яношика (Командир Е. Білик); 
– № 263, Колекція позасудових справ реабілітованих; 
– № 268, Партія “Народної свободи” (1917–1918); 
– № 269, Колекція документів “Український музей у Празі”; 
– № 327, Колекція документів з проведення виборів Президента 

України 2004 року (Помаранчева революція),  
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аркуші прошито, пронумеровано, внутрішній опис відповідає 
змісту.  

Довідковий апарат архіву представлено наявністю описів, 
різних видів картотек, каталогів, покажчиків та оглядів довідкових 
видань. 

Загальна кількість описів станом на 01.01.2009 – 564, з них 
25 оцифровано. Протягом 2006–2008 років надійшло 12 описів, з них: у 
2006 – 4, у 2007 – 3, у 2008 – 5. 

У читальному залі ЦДАГО існує систематичний каталог за 
документами Ф.1, Центральний комітет Компартії України. Загальна 
кількість картотек – 36, з них тематичних – 22, іменних – 14. Картотеки 
розміщено в читальному залі, робочій кімнаті № 4, в сховищах 1, 2, 3, 
4. Загалом складено 1 375 872 картки. 

Також в архіві є покажчики: 9 тематичних і 1 хронологічний. 
В архіві існує 8 оглядів, з яких 2 тематичні (“Документи 

С. Петлюри у фондах ЦДАГО” та “Війна 1941–1945 рр. очима її 
учасників та очевидців”) і 6 фондових (“Ф.6, Центральний комітет 
Комуністичної партії Західної України”, “Ф.7, Центральний комітет 
ЛКСМУ”, “Ф.41, Єврейські політичні партії і організації”, “Ф.62, 
Український штаб партизанського руху”, “Ф.166, Комісія з історії 
Великої Вітчизняної війни при Академії наук УРСР”, “Ф.269, Україн-
ський музей у Празі”). 

Науково-довідкову бібліотеку архіву, що розташовано у 
читальному залі архіву, представлено багатотомними енциклопедіями 
(зокрема, 46-томним виданням “Літопису УПА”), енциклопедичними 
словниками, науковими працями, путівниками центральних і обласних 
архівів України, збірниками документів, брошурами довідкового 
характеру, річними комплектами журналів, окремими номерами 
періодичних видань тощо. 

У 2007 році повністю завершено відновлення Електронного 
фондового каталогу ЦДАГО (191 аркуш фондів; 9,52 МГб), втраченого 
через проблеми з комп’ютерним обладнанням у 2006. 

Разом з тим звертаємо особливу увагу на проблеми та недоліки у 
збереженості і обліку документів НАФ. 

У сховищах відсутні картки-замінники на справи, які видано зі 
сховищ для опрацювання дослідниками та працівниками архіву. 

Шифри справ, які зазначено на ярликах коробок, не завжди 
відповідають шифрам тих справ, які в них зберігаються. Відсутні 
журнал відвідування сховищ сторонніми особами. За картками 
постелажного топографічного покажчика номери поверхів не 
відповідають номерам архівосховищ. Виявлено випадки не співпадання 
даних схеми розміщення фондів та карток постелажного топо-
графічного покажчика. 

Станом на 01.07.2009 року частина неформатних справ 
залишається незакартонованою. 
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Інструкція про заходи пожежної безпеки в ЦДАГО потребує 
удосконалення та конкретизації, зокрема, у частині визначення 
відповідальних за протипожежний режим в архіві. 

Згідно з журналом реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки ЦДАГО інструктаж не проходили директор архіву та 
заступник директора. 

В журналі обліку вогнегасників зазначено не всі дати їх 
придбання та перезарядження. 

За браком виділених на охорону ЦДАГО коштів, Договір з 
Управлінням Державної служби охорони при ГУ МВС України на 
початку 2009 року було розірвано. 

Протипожежну сигналізацію не підключено до ЦПС. 
Не працює автоматична система пожежогасіння. 
Система сповіщання пожежогасіння, що обслуговується спеціа-

лізованими службами державного пожежного нагляду, морально і 
технічно застаріла. 

Система кондиціювання потребує ремонту. 
Уражені документи ізольовано в окремі картонажі, але 

зберігаються вони поряд з документами фонду, в якому були виявлені. 
Повільними темпами проводяться роботи по відновленню 

документів із згасаючим текстом. 
Протягом останніх років планові показники з оправлення та 

підшивки документів не виконуються. 
У підсумковому записі книги обліку надходжень страхового 

фонду не вказано кількість кадрів страхового фонду та кількість од. зб., 
на які він створено. 

Дані планово-звітної документації архіву (форма 202) та 
підсумкового запису опису страхового фонду за 2007–2008 роки щодо 
кількості справ, на які створено страховий фонд, не співпадають. 

За відсутності обладнання страховий фонд та фонд користування 
не перевірявся протягом останніх п’яти років. 

Темпи створення страхового фонду та фонду користування 
нижче, ніж в інших центральних державних архівах. Всього в архіві 
створено страховий фонд на 5 058 справ управлінської документації, 
що складає 1,7% від загальної кількості справ, що зберігається в архіві. 
Це – найнижчий показник зі створення страхового фонду серед 
центральних державних архівів України. 

Довідково: за даними планово-звітної документації (форма 202) 
середньо-статистичний показник зі створення страхового фонду архівними 
установами України складає 2,2%. 

У сховищі № 1 зберігаються справи фондів, перші примірники 
описів – 564 одиниці та фонд користування у вигляді ксерокопій – загаль-
ною кількістю 521 справа: 89 справ (Ф.1 оп. 6), 432 справи (Ф.269 оп.1, 2). 

У сховищах № 2 і № 3 зберігаються неописані справи: Ф.1 опис 
92 (документи бухгалтерії Управління справами ЦК КПУ) – 187 справ, 
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Ф.263 – 34 049 справ; Ф.39 (документи бухгалтерії Інституту 
політичних досліджень ЦК КПУ) – 308 справ.  

У звітній документації інформацію про неописані справи не подано. 
Порушуються терміни повернення справ, виданих до читального 

залу, співробітникам архіву та виданих у тимчасове користування за 
межі архіву. 

Був випадок видачі неописаних документів. Видавання 
здійснювалося за актом видачі справ у тимчасове користування без 
зазначення кількості аркушів адже документи неописані і не поставлені 
на облік, без дати, коли дійсно були повернуті документи. Деякі акти 
не мають дати видачі. Строк, на який видаються документи не 
зазначається. Акти видачі справ у тимчасове користування не 
відповідають формі, передбаченої Основними правилами. 

Перепустка на винос (вивіз) справ не передбачає необхідних 
реквізитів (відсутня мета видачі, строк повернення справ). 

В книзі обліку відвідувачів ЦДАГО відбувається реєстрація не 
всіх відвідувачів архіву, зазначених п. 2.5 Інструкції про пропускний 
режим архіву. 

Дані пунктів 1.8 “місткість приміщень” та 1.9 “кількість сховищ у 
будівлях”  планово-звітної документації архіву (форма 202) станом на 
01.01.2009, поданої до Держкомархіву, не співпадають з даними 
примірника відповідної форми, що залишився в архіві. 

Порушено вимоги до зберігання унікальних документів. Справи, 
у яких виявлено унікальні документи, зберігаються не відокремлено в 
спеціальній металевій шафі, що опечатується, а в сховищі № 1 на 
окремому стелажі в коробках. 

Обсяги перевіряння наявності справ не відповідають потребам, 
так, наприклад, Ф.268 – першої категорії, налічує 15 справ, після 
науково-технічного опрацювання у 1996 році жодного разу не 
перевірявся і згідно з поданим архівом планом заходів щодо здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ перевіряння 
його заплановано на 2014 рік. 

Згідно зі звітними даними (Ф. 202) загальна кількість фондів в 
архіві 190, а за підсумковим записом списку фондів (з № 1 по № 328) в 
наявності є 191 фонд.  

У підсумковому записі Відомостей про зміни у складі та обсязі 
фондів не вказано кількість переданих, приєднаних, втрачених, 
пропущених номерів фондів. 

Станом на 01.01.2009 року, згідно картотеки невиявлених справ, 
у розшуку перебуває 148 справ, а за списками справ, що знаходяться у 
розшуку, станом на 01.01.2009 року, поданими до Держкомархіву, в 
розшуку перебуває – 158 справ з 7 фондів. 

Про недоліки в звітній документації та обліку документів в архіві 
свідчить ще і той факт, що відомості щодо прийнятих документів у 
період 2006-2008 роки, надані архівом за ф.ф.201, 209 та книгою обліку 
надходжень документів на постійне зберігання відрізняються: 
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 ф. 201, 209 За книгою обліку надходжень 
документів на постійне зберігання 

2006 Соціалістична партія України, 94 
справи; 

агітаційні документи, 40 справ 

надходжень не було 

– Гаврилишин Б.Ю, 20 папок (н/ф) 
136 справ Народно-демократичне об'єднання 

“Нова Україна”, 136 справ (н/ф) 2007 
69 справ Соціалістична партія України 69 

справ, Ф.328 
2008 11 справ 

 
Партія “Справедливість” м. Київ, 259 
документів (н/ф)  

 55 справ Шелест П. Ю. 55 справ (н/ф) 
 громадсько-політичне 

об'єднання “Нова Україна”, 231 
справа 

– 

Довідково: (н/ф) – не фондовано. 

Книга обліку приймання документів на депоноване зберігання в 
архіві не ведеться. 

При перегляді облікової документації Ф.57, а також описів цього 
фонду, виявлено, що в підсумковому записі опису 6 не зазначено 
номери справ, які приєднано до іншого фонду, а проти тих справ, що 
вибули, відсутня підстава вибуття. Також в справі цього фонду 
відсутні аркуші перевіряння, акти про технічні помилки складено в 
довільній формі без затвердження директором архіву. 

При перегляді облікової документації Ф.263 виявлено, що 
останнє перевіряння цього фонду відбувалося у 2005 році, згідно з 
актом перевіряння значиться 34 047 описаних справ, а за аркушем 
фонду – 34 045 неописаних справ. До загальної кількості справ в 
паспорті включено і неописані справи. До того ж в списку фондів його 
поставлено на облік ще у 1992 році, але згідно з планово-звітною 
документацією архіву (форма 202) його не включено до загальної 
кількості фондів. 

При перегляді облікової документації Ф.268 виявлено, що 
документи цього фонду у 1954 році було передано з ЦДАЖР (нині – 
ЦДАВО України), але акт приймання-передавання документів в архіві 
відсутній. 

При перегляді облікової документації Ф.269 виявлено, що у 
1988 році від Комітету державної безпеки УРСР (нині – Служба 
безпеки України) надійшло 117 картонних коробок розсипу з 
короткою анотацією складу і змісту основних документів. У 2007 році 
проведено науково-технічне опрацювання й сформовано та описано 
1 649 справ постійного зберігання. В аркуші фонду не відмічено 
вибуття неописаних документів. 
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Кількість справ у Ф.327 за аркушем фонду (4 566 справ) та 
справою фонду (45 справ) не співпадає. 

4. Організація використання інформації документів та між-
народне співробітництво 

Показники ЦДАГО у сфері використання документів НАФ є 
стабільно високими. 

За 2006–2009 рр. до архіву надійшло 3069 запитів громадян, з них 
переважну більшість (91%) становлять запити соціально-правового 
характеру. З позитивним результатом виконано 2842 запити (66,8%). 
Кількість запитів соціально-правового характеру залишається стабільно 
високою (700–800 запитів на рік) порівняно з іншими центральними 
архівами. 

За останні роки найбільш затребуваною є інформація щодо стажу 
роботи та розміру заробітної плати (від 40 до 50%), участі у 
партизанському русі (від 24 до 30%), реабілітації громадян (від 14 до 
37%), а також надання копій документів, зокрема, постанов ЦК КПУ 
(від 2,5 до 8%). 

За цей же період до архіву надійшло 80 тематичних запитів (3 % 
від загальної кількості запитів). Відсоток позитивних відповідей має 
тенденцію до зростання: з 65% у 2006 до 89% у 2008 р. Станом на 
21.09.2009 він складає 66,7%. Виконуються і біографічно-факто-
графічні запити (6% від загальної кількості). 

На замовлення Комісії у справах колишніх партизанів Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. архівом систематично проводиться 
робота з тематичного виявлення документів. 

Терміни виконання запитів не порушуються та становлять: 15–
30 календарних днів для соціально-правових та тематичних, 1–10 – для 
депутатських запитів. Скарг на роботу відділу використання інформації 
документів від громадян не надходило. 

З метою полегшення роботи з громадянами, які приходять на 
особистий прийом, розроблено бланки звернень з найбільш 
запитуваних тем. Постійно поповнюється та оновлюється розроблена 
працівниками архіву допоміжна реєстраційна картотека на осіб, 
відомості про яких запитуються громадянами, що також сприяє 
прискоренню роботи з виконання запитів. Відсоток запитів, отриманих 
на особистому прийомі, зріс за ці роки від 51,3 до 65,6. 

Кількість користувачів у читальному залі архіву з 2006 до 
2009 року зросла на чверть: з 400 до 500. Станом на 21.09.2009 заре-
єстровано 470 користувачів читального залу, що складає 94% від 
кількості користувачів попереднього року. 

На кожного користувача щороку у середньому припадає по 6–
7 відвідувань. Кількість виданих у цей період справ одним працівником 
читального залу становить щодня 18–28. 
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Питома вага іноземців (США, Російська Федерація, Велико-
британія, Німеччина, Канада, Ізраїль, Польща, Білорусь тощо), які 
працювали у читальному залі за цей період, коливається від 7,3 до 
12,3% від загальної кількості зареєстрованих користувачів. 

Серед користувачів читального залу переважають працівники 
наукових, академічних та музейних установ, навчальних закладів, які 
працюють з архівними документами з метою написання наукових 
робіт, статей, монографій, збірників документів.  

Згідно статистики, до найбільш запитуваних належать фонди ЦК 
Компартії України (протоколи засідань Політбюро, Оргбюро та 
Секретаріату ЦК КПУ і матеріали до них за 1919–1991 рр., документи 
відділів ЦК КПУ), матеріали за період Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр., документи Українського штабу партизанського руху, архівно-
кримінальні справи репресованих. 

Триває поповнення електронних баз даних на два з найбільш 
запитуваних фондів – Постанови Політбюро ЦК КПУ за 1919–1991 рр. 
(Ф.1, оп. 6) та “Колекцію позасудових справ реабілітованих” (Ф.263). 
Станом на 21.09.2009 до бази даних по Ф.1, оп. 6, робота з яким 
розпочалася наприкінці ІІ кварталу 2009, внесено 257 протоколів 
7 справ, або 2931 питання (14,4% від загальної кількості протоколів 
опису). Орієнтовне завершення роботи над базою даних – 2012 рік. 
Робота ускладнюється наявністю в архівних справах специфічних 
абревіатур та скорочень, потребою у перекладі з російської мови тощо 
(роботу здійснює 1 співробітник сектору інформаційних технологій). 
Після завершення роботи база даних буде доступною для користувачів 
читального залу та через локальну мережу для співробітників архіву. 
Пошук по базі здійснюється за ключовим словом, хронологією, 
номерами справ. 

Автоматизована пошукова база по Ф.263 поповнюється 
відповідно до запитів громадян, що надходять на адресу архіву. Станом 
на 21.09.2009 до бази даних введено інформацію на 2 164 особи. 
Завершено комп’ютерний набір опису для видання. 

Читальний зал архіву обслуговують три співробітники відділу 
використання інформації документів, у вихідні та святкові дні архів не 
працює (наказ ЦДАГО № 188 від 30 грудня 2008 р. “Про встановлення 
тривалості робочого дня”). 

Приміщення читального залу складається з власне читального 
залу, робочої кімнати архівістів та двох кімнат, де зберігаються видані 
з архівосховищ та підготовлені для користувачів архівні документи. 
Вхід користувачів до цих кімнат здійснюється у супроводі 
співробітника читального залу.  

Після ремонту читального залу (22.09–13.10.2008), столи 
підключено до електромережі, що дає користувачам змогу використо-
вувати сучасне обладнання. 
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Читальний зал оснащено охоронною сигналізацією, з 2008 року 
там працює система відеоспостереження (4 відеокамери зі спектром 
охоплення всієї площі), яка виведена на комп’ютер працівника 
читального залу. Запис з камер відеоспостереження здійснюється 
протягом місяця, після чого касета передається до сектору 
інформаційних технологій архіву. Через місяць здійснюється її 
перезапис. 

Користувачів читального залу ознайомлюють з режимом та 
правилами його роботи, переліком платних послуг тощо. Крім того, з 
огляду на специфічний характер документів кримінальних справ 
репресованих, наказом ЦДАГО від 30.12.2008 № 190 затверджено 
Порядок користування документами Ф. 263, згідно з яким, знайомитися 
зі справами фонду дозволяється самим репресованим, близьким 
родичам, за умови наявності документів, що підтверджують родинні 
зв’язки, уповноваженим особам, а також дослідникам, за умови 
наявності листа-відношення від установи, що направляє їх для роботи, 
із вказаною метою дослідження та переліком прізвищ репресованих 
осіб. За звітний період у читальному залі архіву з цим фондом 
працювало 324 особи. 

З червня 2009 року з метою розслідування кримінальної справи, 
порушеної СБ України за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932–
1933 рр., у читальному залі архіву працює слідча група Головного 
слідчого управління СБ України у складі 2 осіб, яким надано ґрунтовну 
консультацію щодо складу та змісту документів ЦДАГО із зазначеної 
тематики та видано для опрацювання 70 справ. 

Довідково: станом на 21.09.2009 працівниками архіву безкоштовно 
вироблено понад 200 копій документів зазначеної тематики. 

Особові справи користувачів у читальному залі архіву містять їх 
анкети по роках, листи-відношення від організацій із зазначенням теми 
та мети роботи з архівними документами, копії замовлень на 
копіювання тощо. 

У читальному залі діє постійна експозиція видань ЦДАГО: 
збірники документів, монографії, колективні праці, наукові статті та 
публікації в пресі співробітників архіву. 

Виставкова діяльність. Архів стабільно перевиконує планові 
показники з підготовки виставок архівних документів і матеріалів.  

У 2008 р. придбано нове виставкове обладнання (20 стендів 
великого та малого розміру). 

Підготовка виставок здійснюється відділом використання 
інформації документів (за участі керівництва архіву) з урахуванням 
календаря історичних та пам’ятних дат, рішень, доручень та наказів 
органів вищого рівня. Обов’язково розробляється тематичний план 
(концепція) виставки. Як правило, для експозиції виставок вико-
ристовуються копії документів, віддруковані у кольорі, що мають 
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вигляд оригіналу. Підтекстовки до експонованих документів містять 
назву документу, пошукові дані, інформацію про спосіб відтворення та 
автентичність. До іншомовних матеріалів додається переклад або 
розгорнута анотація змісту. 

Тематика виставок 2006–2009 рр. стосувалася історії конститу-
ційного ладу, державної символіки України, біографії видатних 
політичних діячів П. Ю. Шелеста, М. В. Підгорного, В. В. Щербицького, 
М. С. Хрущова, Л. М. Кравчука, С. В. Петлюри), подій Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 рр, Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, 
політичних репресій та депортацій, діяльності Організації українських 
націоналістів тощо. 

Виставки готуються архівом як самостійно, так і у співпраці з 
архівами, музеями та іншими установами. Зокрема, у 2007 р. спільно з 
Меморіальним комплексом “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” організовано документальну 
виставку “Легендарний за життя”, присвячену 120-й річниці від дня 
народження С. А. Ковпака, у 2008 р. – документальну виставку “Заради 
пам’яті…”, присвячену українським в’язням нацистського концентра-
ційного табору Освенцім, у 2009 р. – циклу документальних виставок з 
нагоди 70-ї річниці початку Другої світової війни, 64-річчя звільнення 
України від фашистських загарбників та Дня партизанської слави. 

У 2008 р. копії архівних документів з фондів ЦДАГО надано для 
поповнення експозиції Музею партизанської слави, у 2009 р. – для 
використання при підготовці виставки з нагоди 60-ї річниці утворення 
Сумської області держархіву цієї області.  

Серед останніх виставок, що мали великий суспільний резонанс, 
слід відзначити документальну виставку “Провісники свободи, 
державності і демократії. Народному Руху України – 20 років”, 
відкриту 12 вересня 2009 р. у Національному палаці “Україна” та 
16 вересня 2009 р. у ДП “Український дім”, яку, зокрема, відвідали 
Голова Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 
2009 році 20-ї річниці Народного Руху України за перебудову 
І. Ф. Драч, Перший заступник Голови Верховної Ради України 
О. В. Лав-ринович, народні депутати. Усі виставки організовано 
архівом на некомерційній основі. 

На особливу увагу заслуговує публікаційна діяльність архіву. У 
2006 р. ЦДАГО взяв активну участь у підготовці видання “Український 
хліб на експорт: 1932–1933” (Центр українознавства КНУ ім. Т. Шев-
ченка та Київської міської організації Всеукраїнського товариства 
“Меморіал”). 

У 2007 р. побачили світ 2 збірники документів: “Красные 
партизаны: малоизвестные страницы истории (1941–1944 гг.)” та 10-й 
том нової серії “Літопису УПА” “Життя і боротьба генерала “Тараса 
Чупринки” (1907–1950)” (останній підготовлено спільно з Інститутом 
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археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Видавництвом 
“Літопис УПА”, ГДА СБ України). 

У 2008 р. видано 3 збірники документів (“Винниченко й 
українська соціал-демократія”, “Голодомор 1932–1933 років: злочин 
влади, трагедія народу”, “Українська політична еміграція 1919–1945”), 
монографію (Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 
1920–1956. Історико-архівні нариси. – Т. 2. Українська повстанська 
армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів), у 
2009 р. – збірник документів (“Провісники свободи, державності і 
демократії. До 20-ї річниці створення НРУ” спільно з Інститутом історії 
НАН України) та монографію (Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і 
смерть Миколи Хвильового. Історико-біографічно-публі-цистичний 
нарис). 

Спільно з Меморіальним комплексом “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” триває підготовка 
видання “Невідома війна. По сторінках партизанських щоденників. 
1941–1944 рр.”, який планується видати друком до травня 2010 р. На 
сьогодні завершено комп’ютерний набір та вичитку документів, триває 
археографічне опрацювання тексту.  

У співпраці з ГДА СБ України, Інститутом історії НАН України 
та Фондом Герди Хенкель (Дюссельдорф, Німеччина) готується 
збірник документів “Свої проти своїх” (червоні партизани у боротьбі з 
українською допоміжною поліцією. 1941–1944)”. Роботу практично 
завершено, заплановано видання у 2010 р. 

На виконання угоди, укладеної у 2006 р між Держкомархівом та 
Федеральним архівним агентством РФ, спільно з українськими та 
російськими архівними установами (ГДА СБ України, РДАСПІ, ДАРФ, 
РДАНІ) готується збірник “Борьба с националистическим подпольем и 
его вооруженными силами в Украине: документы высших партийных 
органов и спецслужб. 1939–1956 гг.” (в 3-х т.). Українською стороною 
виявлено 561 документ, складено їх перелік. Питання подальшої 
підготовки видання залишається невирішеним у зв’язку з розбіж-
ностями щодо погляду сторін на концепцію майбутнього збірника. 

Тривають переговори щодо підписання угоди з підготовки 
спільного українсько-білоруського збірника документів історії парти-
занського руху двох країн та взаємодії українських і білоруських 
партизан у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

З метою популяризації інформації документів ЦДАГО архівом 
організовуються презентаційні заходи. Так, у 2006 р. проведено 
презентацію нового фонду “Соціалістична партія України” за участі 
Голови Верховної Ради України О. О. Мороза, членів Політради СПУ, а 
також міжархівного довідника “Документи з історії та культури євреїв 
в архівах міста Києва”. З нагоди 65-ї річниці створення Української 
повстанської армії 15.10.2007 проведено презентацію нових томів серії 
“Літопис УПА”. 
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Архів досить активно співпрацює із засобами масової інформації 
(особисті контакти, листи, інформування, ситуативні стосунки). 
Архівом складаються щорічні плани та звіти щодо публікації статей у 
пресі. 

У 2006–2009 рр. у пресі опубліковано 26 статей співробітників 
ЦДАГО, взято участь у підготовці 13 теле- та 1 радіопередачі. 

У рамках Угоди про співробітництво, укладеної між Державним 
комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокост 
Сполучених Штатів Америки 29.10.2005 (термін дії – 5 років), зам ікро-
фільмовано 734 справи, що становить 74340 кадрів, якими поповнено 
страховий фонд архіву. 

За останні 4 роки керівництвом архіву взято участь у роботі 7-ї, 
9-ої Конференцій відділення Євразіки Міжнародної ради архівів (МРА) 
та Міжнародної наукової конференції “Видавнича діяльність дер-
жавних архівів країн – членів Євразіки” (м. Єреван, Вірменія, 
м. Москва РФ), під час відрядження до мм. Санкт-Петербург, Самара 
РФ взято участь у роботі щорічної зустрічі керівників архівних служб, 
ювілейних заходах з відзначення 90-річчя державної архівної служби 
Російської Федерації, в обговоренні актуальних питань українсько-
російського співробітництва у сфері архівної справи, узгоджено план-
графік видання спільного українсько-російського збірника документів 
“Боротьба проти націоналістичного підпілля в Україні. 1939-1950 рр.” 
(15–18 вересня 2008 р., м. Санкт-Петербург, РФ), на запрошення 
Національної академії наук Білорусі взято участь у роботі Міжнародної 
науково-практичної конференції “Партизанський рух в Білорусі і його 
роль в розгромі фашистських загарбників у 1941–1944 роках”. 

Разом з тим, у діяльності архіву з питань використання 
інформації існують певні недоліки. 

Окремі журнали реєстрації звернень від громадян України та 
іноземців відсутні (п. 3.13 Інструкції про порядок витребування 
документів соціально-правового характеру для громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства). 

Не визначено відповідального за співпрацю із засобами масової 
інформації. 

Електронна база звернень громадян відсутня. 
Апарати для перегляду мікрофільмів застарілі, перебувають у 

ремонті. Користувачам видаються оригінали, при наявності фонду 
користування. 

Журнал відгуків та пропозицій користувачів читального залу архіву 
заведено у 2009 р., перший та єдиний запис датується 5 серпня ц.р. 

 
5. Забезпечення управлінської діяльності 

Одним з напрямків діяльності архіву, який потребує пильної 
уваги з боку керівництва, є надання архівом платних послуг. 
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ЦДАГО користується цінами на роботи (послуги), 
затвердженими відповідним наказом Держкомархіву від 06.05. 2008 
№ 82. На додаток до цього наказу архівом затверджено наказ від 
08.09.2008 № 128 “Про порядок розрахунку вартості послуг з 
копіювання архівних документів”. 

Архів отримує кошти від надання архівних послуг (виконуються 
тематичні та запити біографічно-фактографічного характеру, 
надаються копії архівних документів), депонованого зберігання, 
реклами, реалізації майна. Так, за останні три роки було отримано 
коштів: 

 Архівні 
послуги 

Депо-
новане 
збері-
гання 

Оренда 
приміщень 

Рекламні 
послуги 

Від 
реалі-
зації 
майна 

Разом 
(грн.) 

2006 58077,00 144000,00 1420711,00 3213,55  347 362,00 
2007 54958,64 144000,00 109500,96 74670,73 438,75 383 869,08 
2008 134953,12 203976,00 106291,71 98353,78  543 574,61 

Водночас, напрями їх використання не завжди узгоджуються з 
нормами, зазначеними постановою Кабінету Міністрів України від 
17.05.2002 №659 “Про затвердження переліку груп власних надход-
жень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів 
використання”, згідно з яким власні надходження архіву, зокрема, за 
п. 4 надходження бюджетних установ від реалізації майна, 
використовуються на ремонт, модернізацію чи придбання нових 
необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних 
цінностей, на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і 
транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, на 
преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням відходів і 
брухту, а також на господарські потреби бюджетних установ. 

Згідно інформації, поданої архівом, від реалізації майна (2007 рік) 
було отримано 438,75 грн., хоча на утримання автотранспорту щороку 
використовується якнайменше 7 286,57 грн. 

Відчувається гостра необхідність в організації та здійсненні 
контролю за веденням діловодства в архіві. Не зважаючи на те, що при 
розгляді стану поточного діловодства архіву (протокол від 14.03.2006 
№ 2) було визнано, що в архіві існують суттєві недоліки, а в рішенні 
зазначено про необхідність проведення щорічної перевірки стану 
поточного діловодства, на сьогодні виявлені численні порушення у 
веденні діловодства. 

Існують певні недоліки в організації з підготовки та зберігання 
наказів ЦДАГО. 

Ведеться три журнали реєстрації наказів: з основної діяльності, з 
особового складу та про відрядження працівників. 

Довідково: Відповідно до підпункту 7.2.4 Примірної інструкції з 
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
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влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 17.10.97 №1153, 
накази формуються у 4 різні справи, оскільки відрізняються строки їх зберігання. 

Реєстрацію наказів розпочато архівом лише з 2008 року. В кінці 
року в журналах реєстрації наказів немає загального підсумку 
зареєстрованих за рік наказів. 

В журналі реєстрації наказів з особового складу використо-
вується різна форма їх нумерації (наприклад № 9/1/к від 24.01.2008, 
№ 16-к, № 16/1, 16 від 18.02.2008), є випадки коли нумерація наказів 
пропущена, тобто зареєстровано накази за № 34-к, а потім за № 38, 
№ 42/к; відсутні накази за № 54-к, 56-к, 61-к, 64-к, 71-к, 83-к, 181-к). 
При цьому наказ № 56-к зареєстровано в журналі з основної діяльності, 
сформовано в справу наказів з особового складу. 

Наказ від 08.01.2008 № 1 “Про затвердження положення про 
преміювання працівників” зареєстровано як у журналі наказів з 
особового складу, так і у журналі наказів з основної діяльності під 
одним і тим номером, за однією датою. 

В наказах з особового складу під різними параграфами записано і 
зарахування на роботу і відпустка (від 18.01.2008 № 8-к, від 03.04.2008 
№ 36-к). Накази сформовано у справи разом із доповідними записками. 

Накази про преміювання працівників сформовано у справи без 
додатків (списків нагороджених), хоча накази завізовано працівниками, 
що свідчить про ознайомлення з ними (від 21.04.2008 № 48, від 
27.05.2008 № 58, від 26.06.2008 № 72/к, від 28.07.2008 № 98/к, від 
27.08.2008 №120/к, від 24.09.2008 № 135/к, від 28.10.2008 № 154/к, від 
27.11.2008 № 166/к, від 22.12.2008 № 175/к,від 22.12.2008 № 179/к.) 

Наказ від 05.03.2008 № 23 “Про преміювання жінок з нагоди 
Міжнародного жіночого дня”, що знаходиться у сформованій справі, є 
копією, на якому проставлено записи: згідно з оригіналом, секретар та 
відбиток “штамп для пакетів”. 

Деякі накази реєструються в журналі наказів з основної 
діяльності, а сформовано у справи наказів з особового складу (від 
21.08.2008 № 113/1/к “Про преміювання працівників ЦДАГО”, від 
28.03.2008 № 34-к “Про підвищення кваліфікації в Інституті під-
вищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові 
України”; від 03.04.2008 № 39-к “Про перенесення робочих днів у 
квітні 2008 року”, від 08.12.2008 № 173). 

Наказ від 08.08.2008 № 106-к “Про встановлення 9-10 серпня 
2008 р. робочими днями для працівників фінансово-економічного 
відділу” в журналі зареєстровано як “Про відкликання з відпустки 
Каменчук М. М.”, хоча в наказі про неї мова не йде. Наказ від 
27.08.2008 № 118/к “Про направлення на стажування Власенко С. І.” в 
журналі зареєстровано як “Про призначення в. о. начальника відділу 
використання інформації Власенко С. І.”. 

У журналі реєстрації наказів з особового складу зазначено наказ 
від 25.08.2009 № 140-к “Про преміювання Іщенко А. М. та Коло-
мієць С. І.”. У справі з особового складу прошито ще один наказ за 
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таким ж номером та датою, але “Про преміювання працівників 
ЦДАГО”, у журналі реєстрації наказів з особового складу він не 
значиться. 

Також у цьому журналі зареєстровано два накази за одним 
номером (№ 113-к), які мають різні дати від 09.07.2009 та від 
20.07.2009. У справі зберігаються накази від 09.07.2009 за № 112-к та 
від 20.07.2009 за № 113-к. 

Запис у журналі за № 29 наказу від 02.03.2009 № 27-к/1 здійснено 
олівцем, при цьому порушено хронологію реєстрації наказів (попе-
реднім записано наказ від 06.03.2009 № 28-к). 

Контроль за виконанням доручень та документів у ЦДАГО, 
покладений на провідного спеціаліста відділу формування НАФ та 
діловодства, здійснюється несистематично. Не на всіх документах 
стоїть відмітка про виконання та зняття з контролю, зокрема вони 
відсутні на документах від 15.09.2006 № 392, від 08.05.2007 № 67 
(наказ Держкомархіву), від 06.06.2007 № 01-859 (лист Держкомархіву), 
від 07.04.2008 № 64 (лист Держкомархіву), від 16.01.2009 № 7 (наказ 
Держкомархіву). 

Загальне керівництво та контроль за поточним діловодством 
відсутні. Ведення діловодства в архіві здійснюється без дотримання 
відповідної інструкції. Зокрема, при оформленні документів заголовок 
то тексту, який має містити короткий виклад змісту документа, не 
складається. Другий примірник відповідей не ведеться, його замінює 
ксерокопія першого примірника, яка знаходиться окремо від 
виконаного доручення, листа, наказу. 

Не завжди ведеться індексація документів та їх реєстрація. 
Зокрема, не здійснено індексацію листа архіву до Генерального 
директора ПП “Амік” від 20.05.2009 і не зареєстровано його у журналі. 
Водночас, на листі існує запис про його передання до даної організації. 

Журнал реєстрації внутрішніх документів (заяви працівників на 
призначення, переведення, звільнення, надбавки, відпустки, участь у 
конкурсі, доповідні записки тощо) відсутній. 

Журнал реєстрації укладених угод розпочато лише з 2005 року. 
Не всі угоди, що укладалися, зареєстровано у журналі. Зокрема, не 
зареєстровано договір оренди від 01.08.2007 № 7/08-07 щодо надання в 
користування ЦДАЗУ нежилого приміщення площею 15,2 кв.м., 
додатковий договір від 10.02.2007 №1 про внесення змін до договору 
оренди від 01.06.2004 № 725 (зміна орендної плати за розміщення офісу 
площею 14 кв.м та складського приміщення площею 13 кв. м. ТОВ 
“ВІН”), додаткова угода від 16.11.2007 № 2 до Договору зберігання від 
04.08.2004 № 128/20041 з ДП “Український інститут промислової влас-
ності”. Водночас, деякі зареєстровані у журналі угоди не містять записів 
щодо дати їх укладання, номера, змісту, терміна дії. Зокрема, у 2007 році: з 
ДП “Український інститут промислової власності”, ЗАТ “Оранта”, “Цифра 
Друк”. Загалом, за 2007 рік зареєстровано 26 угод, що не містять хоча б 
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одного з перелічених реквізитів (24% від їх загальної кількості). Угоди за 
2007–2009 роки реєструються за двома різними списками, на різних 
сторінках журналу. В кінці року в журналі реєстрації угод немає загального 
підсумку зареєстрованих за рік угод. 

Претензійно-позовна робота архівом не ведеться, ЦДАГО не бере 
участь в жодній судовій справі, відсутні також претензії, вимоги або 
скарги з боку третіх осіб за договірними правовідносинами.  

6. Кадрове забезпечення 
Робота з кадрами проводиться відповідно до вимог Конституції 

України, законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з 
корупцією” та інших нормативно-правових актів з питань державної 
служби. 

В архіві за штатним розкладом 49 штатних одиниць, з них 
22 посади державних службовців. Фактично працює – 43 особи, з них 
17 – державних службовців.  

Віковий склад працівників архіву (до 35 років – 15%, 36 – 49 років – 
36%, від 50 років – 49%) засвідчує, що найчисельнішою є вікова група 
від 50 років, що свідчить про негативну тенденцією – старіння кадрів. 

Освітній рівень (вища історична – 29%, документознавство та 
інформаційна діяльність, бібліотекознавство та бібліографія – 10 %, 
інша вища – 20%, середньо-спеціальна – 27%, середня – 14%) показав, 
що повну вищу освіту мають 59% працівників, з них 29% – історичну, 
що є одним з найвищих показників серед центральних державних 
архівів. 

Господарська частина, в яку входять водій, слюсарі, технік, 
прибиральники, включає 9 штатних одиниць. 

Три працівники архіву навчаються у вищих навчальних закладах 
на історичних факультетах: Київський національний університет імені 
Т. Г. Шевченка – 2, Національний педагогічний університет ім. Дра-
гоманова – 1. 

Розподіл по стажу становить: до 1 року – 12 %, 1–5 р. – 39 %, 6–
10 р. – 5%, 11–15 р. – 22%, 16–29 р. – 12%, більше 30 років – 10%. 

Досить високий відсоток становлять працівники зі стажем роботи 
від 1 до 5 років – 39%, що свідчить про достатньо велику кількість 
працівників, яким ще необхідно набувати досвіду архівної роботи.  

Довідково: аналогічні показники інших центральних архівів: 
ЦДАМЛМ – 40%, ЦДКФФА – 47% , ЦДНТА – 34%. 

Плинність кадрів є середньостатистичною серед центральних 
архівів і становить: 
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 плин-
ність 
(%) 

звільнено 
працівників 

прийнято працівників 

2006 10 5 3 
2007 8 4 10 
2008 14 7 7 
2009  3 4 
Станом на 1 січня 2006 та 2007 років кількість вакансій становила 

відповідно 12 та 13 посад, станом на 1 січня 2008 та 2009 років 
знизилася до 7. Постійними вакансіями, крім посад головних та 
провідних спеціалістів усіх відділів, є керівники структурних 
підрозділів. Зокрема, протягом чотирьох років існувала вакантна 
посада начальника відділу використання інформації документів, яку 
було заповнено лише у 2008 році. За стажуванням на цю посаду 
призначено Власенко С. І., головного спеціаліста відділу формування 
НАФ та діловодства, що свідчить про недієвість кадрового резерву 
архіву. 

На час перевірки існує 7 вакантних посад (заступник директора – 
головний зберігач фондів, завідувач сектора, головні, провідний 
спеціалісти, архівіст, секретар-друкарка). 

Архівом систематично проводиться щорічна оцінка виконання 
державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків. За 
підсумками роботи у 2008 році із 17 фактично працюючих 
держслужбовців 13 підлягали оцінці, з яких 1 держслужбовець отримав 
оцінку – “задовільна”, 5 – “добра”, 7 – “висока”. 

Наказом директора архіву від 13.11.2007 № 139 створено конкур-
сну комісію, розроблено та затверджено Положення про неї. 

Призначення на посади державних службовців та просування їх 
по службі протягом 2006–2009 років здійснювалося шляхом конкур-
сного відбору, стажування, після проходження випробувального 
терміну.  

Оголошення про проведення конкурсу публікуються в газеті 
“Авізо” та розміщуються на веб-порталі Держкомархіву з додатком 
(витяг з газети “Авізо”). 

Протягом 2007–2009 років конкурси оголошувалися згідно з 
чинним законодавством. 

В особових справах державних службовців, які проходили 
стажування є індивідуальний план стажування, звіти про стажування, 
висновки керівників стажування щодо можливості використання 
стажиста на державній службі. 

Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному 
порядку одночасно з прийняттям їх на державну службу, призначенням 
на вищу посаду та через два роки в межах відповідної категорії посад. 
Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоєно 
найнижчий ранг, передбачений для відповідної категорії посад. При 
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встановлені випробувального терміну ранг присвоєно після закінчення 
випробувального терміну. 

На кожного працівника архіву заведено особову справу. Всі 
особові справи зареєстровано в книзі руху особових справ. Книгу 
прошито та пронумеровано. При звільненні працівника з посади в книзі 
є відмітка про припинення ведення справи.  

В особових справах державних службовців, уперше прийнятих на 
державну службу, є всі документи, визначені Порядком ведення 
особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 
№731. Всі аркуші справи пронумеровано, складено опис документів. 
На державних службовців, які перейшли на державну службу з посад 
недержавних службовців, заведено нові справи державних службовців. 

При прийнятті на посади державних службовців претенденти 
знайомляться з обмеженнями, пов’язаними із проходженням державної 
служби, та засвідчують про це підписами. Вказані попередження 
зберігаються в особовій справі. Кандидати на службу також 
засвідчують підписами документ про ознайомлення із Загальними 
правилами поведінки державного службовця. 

В особових картках (форма П-2ДС) заповнено всі розділи. Є візи 
працівників про ознайомлення з записами, що ведуться в особовій 
картці. 

Трудові книжки, в яких зроблено записи про призначення, 
присвоєння рангів, прийняття присяги, нагородження, продовження 
терміну перебування на державній службі та вкладиші до них 
зареєстровано в журналі обліку трудових книжок. При звільненні 
працівник отримує книжку та ставить свій підпис у книзі про її 
отримання. Книжки та особові справи зберігаються у металевому 
сейфі, який опечатується.  

На посади директора та його заступників сформовано кадровий 
резерв, затверджений наказом Держкомархіву від 30.12.2008 № 262. 
Складено списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади 
провідних спеціалістів. На всіх працівників, включених до кадрового 
резерву, розроблено особисті річні плани, але звіти про їх виконання 
відсутні. Склад кадрового резерву оновлювався наказами директора 
архіву від 31.10.2006 № 102-к та від 06.11.2008 №158/к.  

Обов’язки з організації кадрової роботи архіву покладено на 
завідувача сектора з організаційно-кадрової роботи, що регламентовано 
положенням про сектор організаційно-кадрової роботи.  

Обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам 
корупції було покладено на заступника директора – головного 
зберігача фондів Пінчука Д. М. (наказ Держкомархіву від 19.05.2009 
№ 83 “Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з 
організації роботи щодо запобігання проявам корупції”). 
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Питання про стан і перспективи кадрового забезпечення, 
проблеми формування кадрового резерву державної служби в архіві 
було розглянуто на засіданні колегії архіву (протокол від 14.06.2007 
№ 3). 

Мають місце порушення вимог: 
1. Закону України “Про державну службу”: 
У порушення абзацу 1 статті 15 “Прийняття на державну службу” 

без оголошення та проведення конкурсу, за результатами стажування 
на посади провідних спеціалістів призначено трьох не державних 
службовців: Батрак Л. В., Іщенко А. М., Сувору Н. В. (05.01.2007). 
Після чого, Сувора Н. В. 02.07.2007 бере участь у конкурсі на посаду 
провідного спеціаліста, яку на той час вже займає. 

У 2005 році Іщук А. В. (була державним службовцем 10 рангу, 
але на час працевлаштування до ЦДАГО була звільнена з посади 
державного службовця з місця попередньої роботи) призначено на 
посаду провідного спеціаліста терміном на 1 місяць, після чого 
призначено як таку, що пройшла стажування.  

Ткаченко О. В. (попередньо була державним службовцем, мала 
13 ранг, але на час працевлаштування до ЦДАГО була звільнена з 
посади державного службовця) призначено на посаду головного 
спеціаліста – бухгалтера за результатами випробувального терміну. 
Таку процедуру Законом не передбачено. 

Довідково: За роз’ясненнями Головдержслужби від 01.03.1998 № 10/2631 
“Про прийняття на державну службу: огляд нормативних документів” в абзаці 
8 пункту “стажування” зазначено: “Особа (не державний службовець), яка 
після успішного закінчення стажування виявила бажання працювати у 
даному державному органі, проходить конкурс відповідно до Положення про 
порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу”. 

У порушення ст. 29 Закону України “Про державну службу”, в 
який визначено, що державні службовці підвищують кваліфікацію не 
рідше від одного разу на п’ять років, протягом 2004 – 2009 років 
підвищили кваліфікацію 18 державних службовців архіву: 6 – за 
професійними програмами та короткотерміновими семінарами, решта – 
в Тендерній палаті України. 

2. Пунктів 6, 13, 23, 25, 30 Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №169: в архіві не 
визначено умови проведення конкурсу, не в усіх заявах кандидатів про 
участь у конкурсі записано про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
державну службу та її проходження; не розроблено Порядок про-
ведення іспиту в ЦДАГО; перелік питань на перевірку знання 
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
архіву та його структурних підрозділів не затверджено директором 
архіву; у протоколах засідань конкурсної комісії не зазначаються 
результати письмового іспиту та співбесіди з кандидатами з 
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зазначенням питань, що ставилися членами конкурсної комісії до 
конкурсанта.  

3. Пункту 4.3 Загального порядку проведення іспиту кандидатів 
на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
наказом Головного управління державної служби України та 
Української Академії державного управління при Президентові 
України від 10.05.02 №30/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
24.05.02 за №446/6734: хоча на аркушах з відповідями кандидатів 
виставляються окремо оцінки з кожного питання, з результатами 
складання письмового іспиту кандидатів не ознайомлюють. 

4. У порушення п.5 Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 
№ 658 достроково (26.11.2007) присвоєно 8 ранг без відповідного 
обґрунтування Іщук А. В., начальнику відділу забезпечення збере-
женості документів, при цьому у бланку щорічної оцінки їй виставлено 
оцінку “добра”, рекомендовано приділити увагу питанням контро-
лювання якості робіт, що виконуються відділом. При проведенні 
атестації в листопаді в документах немає відповідного обґрунтування 
щодо дострокового присвоєння чергового рангу. В атестаційному листі 
від 20.11.2007 зазначено – продовжити набувати досвід.  

Іщенко А. М. 27.12.2004 присвоєно достроково 12 ранг, без 
відповідного обґрунтування (попередній ранг присвоєно 01.04.2003). 

Заступнику директора архіву Бажан О. В., ранги присвоювалися 
наказом директора архіву, а не Головою Держкомархіву.  

5. Положення про формування кадрового резерву для державної 
служби, так як кадровий резерв на посади керівників структурних 
підрозділів архіву (відділи, сектори) не формується. 

6. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, 
затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 
№ 58: 

– підпункту 2.4 пункту 2 – зміст запису у трудовій книжці не 
відповідає тексту наказу, (не зазначаються шляхи призначення на 
посаду (за результатами конкурсного відбору, стажування). Зокрема, у 
трудових книжках працівників: Батрак Л. В., Бондарець Н. Є., Іщенко 
А. М., Іщук А. В., Ткаченко О. В.  

– підпункту 2.2 пункту 2 – до трудової книжки заносяться записи, 
не передбачені Інструкцією (Поділо І. В. про звільнення та призначення в 
одній установі), Власенко С. І. (про направлення на стажування). 

6. Охорона праці. 

На належному рівні здійснюється робота з охорони праці в ЦДАГО. 
Наказом архіву від 30.12.2008 № 189 створено службу охорони 

праці у складі 5 осіб, затверджено Положення про службу, перелік 
питань вступного інструктажу для працівників архіву, Правила 
пожежної безпеки в архівосховищах та складських приміщеннях 
архіву, Інструкцію з електробезпеки для І групи, Інструкцію з охорони 
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праці для прибиральника приміщень, Інструкцію з охорони праці для 
слюсара-електрика, Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, які відповідають чинному 
законодавству (Закону України “Про охорону праці”, Типовому 
положенню про службу охорони праці, Типовому положенню про 
порядок проведення навчання і перевірки знань та Положенню про 
розробку інструкцій з охорони праці). До посадових інструкцій усіх 
працівників ЦДАГО, які є представниками служби охорони праці, 
включено відповідні функції з охорони праці. 

Укладено Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 
комітетом ЦДАГО на 2009-2011 роки від 03.08.2009, реєстраційний номер 
234. Стан охорони праці та протипожежної безпеки розглядається на зборах 
трудового колективу (протоколи від 26.02.2007№ 4, від 03.10. 2007 № 16, від 
09.01.2009 № 1, від 22.07.2009 № 17). 

Службою охорони праці архіву щорічно проводиться перевірка 
знань працівників з даних питань, результати якої фіксуються у 
відповідних протоколах.  

Записи у журналах обліку проведення інструктажів з охорони 
праці на робочому місці, вступного інструктажу з питань охорони праці 
для працівників ЦДАГО свідчать про систематичне їх проведення. 
Працівники, що проводять інструктажі, пройшли відповідне навчання 
(останнє проведено в навчально-методичному центрі ТОВ “Інтепроф” у 
травні 2009 р.). 

Усі робочі місця працівників архіву відповідають вимогам 
стандарту безпеки та нормам охорони праці. Відповідно до Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
(наказ Держнаглядохоронпраці від 24.03.2008 № 53), наказу ЦДАГО 
від 30.12.2008 № 189 та вищезазначеного Колективного договору, тих 
працівників архіву, що їх потребують, забезпечено спецодягом, 
рукавичками і респіраторами.  

Усі архівосховища забезпечено візками для переміщення справ та 
драбинами, які відповідають вимогам інструкції з охорони праці. 

Наказом архіву від 30.12.2008 № 187 було створено комісію для 
атестації робочих місць архівістів та реставраторів, до складу якої 
увійшли працівники архіву. На засіданні комісії було вирішено для 
проведення атестації залучити санітарну лабораторію СЕС Печерського 
району м. Києва (протокол комісії №1 від 14.07.2009, лист до СЕС      
01-11/59 від 29.07.2009). 10.08.2009 був укладений договір № 70 між 
ЦДАГО України та СЕС Печерського району м. Києва, за яким для 
дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу 
залучалися працівники СЕС. Атестацію було проведено у серпні 
2009 року (наказ від 20.07.2009 № 12). За її результатами умови праці 
на атестованих робочих місцях відносяться до 2 класу згідно гігієнічної 
класифікації праці № 4137-86. Шкідливі та небезпечні умови праці 
відсутні, тому пільги та надбавки не встановлено, медичні огляди 
працівників цих категорій не проводяться.  
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За останні три роки в ЦДАГО зафіксовано один нещасний 
випадок виробничого характеру, який стався 26.06.2008 з начальником 
відділу формування НАФ та діловодства Портновою Т.В., яка виходячи 
з приміщення архіву після закінчення робочого часу послизнулася на 
сходинах, внаслідок чого була травмована. Наказом від 04.07.2008 
№ 79 в архіві було створено комісію для розслідування даного випадку. 
За результатами розслідування було складено акти Н-1 від 09.07.2008 
№ 1 та Н-5 від 09.07.2008 № 1, якими зафіксовано, що причиною 
нещасного випадку стала особиста неуважність Портнової Т. В. 
З працівниками архіву проведено позаплановий інструктаж з охорони 
праці 07.07.2008. 

На виконання норм статті 19 Закону України “Про охорону 
праці” архівом у 2008 році перераховано 0,25% від фонду оплати праці 
на охорону праці. 

Усунення недоліків та порушень виявлених у ході перевірки 
фінансової діяльності ЦДАГО у червні 2008 року 

Частину недоліків було усунено в ході перевірки, решту – згідно 
з Планом організаційних заходів щодо усунення порушень і недоліків, 
виявлених перевіркою Держкомархіву (акт від 06.06.2008 № 1), якій 
було затверджено директором архіву 10.06.2008, а саме: 

– оформлено окремі акти прийому-передачі та акти виконаних 
робіт, директором архіву та заступником директора – головним 
зберігачем фондів, зазначено дати підписання документів; 

– облік талонів на бензин та марок з 01.03.2007 ведеться на 
рахунку 331 “Грошові документи в національній валюті”; 

– складено протоколи засідань інвентаризаційної комісії та акти 
списання марок і конвертів, які почали реєструватися в книзі вихідної 
документації з вересня 2008 року; 

– інвентаризації каси проводяться щоквартально. В первинних 
документах внесено паспортні данні отримувачів коштів, підстава, 
підписи керівника та отримувачів.  

– зайво нараховані та виплачені суми матеріальних допомог за 
листопад 2006 р. та відпускних у червні 2008 р. за розпорядженням 
директора архіву, було внесено до каси архіву (прибутковий касовий 
ордер від 11.06.2008 №18) та повернуто до державного бюджету 
платіжним дорученням від 26.06.2008 № 353.  Кошти, які було не 
донараховано за період відпустки Бондарець Н. Є., головного 
спеціаліста – бухгалтера, було повернуто їй в червні 2008 р., про що 
свідчить розрахунково-платіжна відомість за червень 2008. 

– підтверджено погодження виплат премій та матеріальних 
допомог керівникам ЦДАГО в розмірі 30 280,17 грн. першим заступ-
ником Голови Держкомархіву Боряком Г. В. 20.12.2006 та заступником 
Держкомархіву Новохатським К. Є. (лист ЦДАГО від 12.06.2008 р. 
№ 01-09/63). 

– відповідно до вимог “Інструкції про форми меморіальних 
ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”, затвердженої 
наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 №68 в архіві 
з 01.05.2008 було введено меморіальний ордер №13. 
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– з 05.06.2008 заведено журнали реєстрації наказів з основної 
діяльності, за особовим складом та по відрядженням. 

 
 
Про внесення змін до складу Нормативно-методичної 

комісії Держкомархіву 
від 13 листопада 2009 р. № 194 

 
На часткову зміну наказу Держкомархіву від 02.10.2009 № 161 

“Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державного 
комітету архівів України” 

НАКАЗУЮ: 
1. Пункт 1 додатку до наказу викласти в такій редакції:             

“1. Прись Тетяна Петрівна – заступник Голови Держкомархіву 
(голова)”. 

2. Пункт 19 додатку до наказу вилучити, у зв'язку з цим пункти 
20–24 вважати пунктами 19–23. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Прись Т. П. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 16 листопада 2009 року “Про рівень організації роботи із 

зверненнями громадян в державних архівах” 
від 16 листопада 2009 р. № 195 

 
1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держ-

комархіву України від 16 листопада 2009 року “Про рівень організації 
роботи із зверненнями громадян в державних архівах” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ  
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 
м. Київ 16 листопада 2009 р. 

 
Про рівень організації роботи із зверненнями громадян  

в державних архівах 
Заслухавши і обговоривши доповідь начальника Управління 

інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету 
архівів України Ю. А. Прилепішевої про рівень організації роботи із 
зверненнями громадян в державних архівах, колегія відзначає, що її 
рівень відповідає вимогам, установленим законодавством.  

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із 
зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 
проведено аналіз організації цієї роботи в Держкомархіві та державних 
архівах.  

У Держкомархіві та державних архівах ведеться журнальна 
реєстрація звернень громадян України, окремо іноземних громадян. 
Електронна реєстрація звернень запроваджена в ЦДІАК, держархівах в 
АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Харківської, Херсонської, 
Черкаської областей, м. Києва. 

Не дотримуються порядку реєстрації звернень громадян 
ЦДАМЛМ, ЦДНТА, ЦДАЗУ. 

Держкомархівом та державними архівами заведено і ведуться 
журнали обліку особистого прийому громадян. 

Не ведеться реєстрація особистого прийому громадян Держ-
архівом Сумської області. 

Держкомархівом та державними архівами формування справ і 
картотек за зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог 
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, 
в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. 

Відсутня інформація з цього показника у відповідях ЦДАМЛМ, 
ЦДНТА, ЦДАЗУ. Не виконується цей напрямок роботи в ЦДЕА, 
формування справ і картотек за зверненням громадян не передбачено в 
Держархіві м. Севастополя. 

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” 
державні архіви, як правило, надають відповідь на звернення у 
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місячний термін. Причинами порушення термінів виконання звернень 
громадян є відсутність пошукових даних у зверненнях, перегляд 
великої кількості справ з метою виявлення витребуваної інформації, 
відсутність в архівах штатних одиниць та відповідної матеріально-
технічної бази, відсутність необхідних документів у фондах архівів, 
недосконалість довідкового апарату до них, помилкове надсилання 
запитів до архівів. Громадяни завчасно попереджаються про 
порушення термінів виконання їхніх звернень.  

Скарг від заявників про недотримання термінів виконання їхніх 
звернень до Держкомархіву та державних архівів не надходило, 
необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, 
безпідставної передачі їх іншим органам не зафіксовано. 

ЦДІАК порушено строк розгляду звернень генеалогічного 
характеру від громадян Ріхерт Г. М. та Ріхерт І. Г./Ансгера Е. Г., які 
запитували відомості на 10–30 і більше осіб.  

Пересилання непрофільних звернень громадян уповноваженим 
органам, установам та організаціям за їх призначенням здійснюється у 
терміни, визначені Законом України “Про звернення громадян” 
протягом 1–5 днів. 

У Держкомархіві та державних архівах першочергово 
розглядаються звернення найменш соціально захищених верств 
населення, колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, 
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, жінок, яким присвоєно почесне 
звання “Мати-героїня”. Наданням їм архівної інформації здійснюється 
безоплатно.  

У Держкомархіві та державних архівах затверджено графіки 
особистого прийому громадян, які оновлюються у разі потреби. 
Графіки особистого прийому розміщено у приміщеннях Державного 
комітету і державних архівів та оприлюднено на веб-сайтах (веб-
сторінках). 

Порядки організації та проведення особистого прийому громадян 
розроблено і затверджено Держкомархівом, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДЕА, 
держархівами Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, 
Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, 
Полтавської областей, м. Києва. 

Інформацію про місця зберігання документів, найбільш 
запитуваних у зверненнях громадян, відомості щодо режиму роботи 
столів довідок, графіку особистого прийому громадян керівництвом 
Держкомархіву і державних архівів, адреси і телефони архівів, 
включаючи трудові, інформації про можливість отримання 
консультацій від співробітників відділів інформацій та використання 
документів, про місця зберігання документів особового складу 
ліквідованих установ, підприємств та організацій, про ціни на роботи 
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(послуги), що надаються архівами користувачам на договірних засадах 
розміщено у вестибюлях приміщень на спеціальних стендах. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
12 серпня 2009 року № 988 “Про взаємодію органів виконавчої влади та 
державної установи “Соціальний контактний центр” Держкомархівом 
організовано роботу з оперативного реагування на звернення громадян, 
що надходять на урядову “гарячу лінію” Кабінету Міністрів України 
(наказ від 7 вересня 2009 року № 151). Станом на 12 листопада 
2009 року Держкомархівом та державними архівами надано відповіді 
на 22 таких звернення. 

Відповідальні працівники Держкомархіву, державних архівів 
щоденно у телефонному режимі, а також у режимі оn-line надають 
відповіді на звернення громадян. Тільки відділом міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву 2009 року 
надано відповіді на 246 електронних звернень. 

Усі директори державних архівів областей, мм. Києва та 
Севастополя беруть участь у прямих “гарячих лініях”, що працюють у 
відповідних державних адміністраціях. 

Відділом міжнародного співробітництва та використання 
інформації Державного комітету двічі на рік проводиться аналіз стану 
організації роботи із зверненнями громадян в державних архівах та 
вжитих ними заходів, спрямованих на забезпечення гарантування 
реалізації конституційного права громадян на звернення. Аналітичні 
матеріали подаються до Секретаріату Президента України та Кабінету 
Міністрів України. 

У державних архівах аналітична робота проводиться при 
підготовці щоквартальних та щорічних звітів, при розробці щорічних 
планів роботи, а також при підготовці аналітичних звітів про роботу із 
зверненнями громадян для Держкомархіву та відповідних державних 
адміністрацій. 

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог 
заявників з боку Держкомархіву та державних архівів не виявлено. 

Як окреме питання інформація про стан роботи із зверненнями 
громадян розглядається один або два рази на рік на засіданнях колегії 
Держкомархіву, ЦДАВО, ЦДКФФА, держархівів в АР Крим, 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 
Миколаївської, Хмельницької областей, м. Києва. 

Розгляд питань організації роботи із зверненнями громадян у 
контексті інших здійснюється на засіданнях колегій ЦДАГО, ЦДІАЛ, 
Івано-Фраківської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської 
областей, м. Севастополя; не розглядалися ці питання ЦДЕА, ЦДАЗУ, 
ЦДАМЛМ, держархівом Чернівецької області. 
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Практично всіма державними архівами проводяться спеціальні 
наради та семінари для працівників архіву, начальників архівних 
відділів райдержадміністрацій і міськрад, трудових архівів. Слід 
схвалити роботу в цьому напрямку ЦДІАЛ, держархівів в АР Крим, 
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, 
Полтавської областей. 

Робота із зверненнями планується у річному плані розвитку 
архівної справи. При складанні планів роботи із зверненнями громадян 
державними архівами враховуються показники бюджету робочого часу, 
планові показники обсягів та видів робіт. 

Державні архіви областей, мм. Києва та Севастополя щомісячно 
та щоквартально інформують про стан роботи із зверненнями громадян 
відповідні державні адміністрації та двічі на рік подають аналітичну 
інформацію до Держкомархіву України. 

Зведена аналітична інформація подається Держкомархівом до 
Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України. 

На офіційному веб-порталі Держкомархіву у рубриці “Архівні 
установи” розміщено графік особистого прийому громадян 
керівництвом Державного комітету. Інформація рубрик “Інформуємо 
громадськість”, “Розсекречення архівних матеріалів”, “Документальні 
виставки on-line”, “Звернення громадян”, “Громадянське суспільство і 
влада”, “Державні послуги” містить відомості з найактуальніших 
питань діяльності Державного комітету та державних архівів, що 
найбільш цікавлять громадськість. У рубриці “Звернення громадян” 
розміщено спеціальну підрубрику “Інтернет-приймальня”. 

Узагальнену інформацію про діяльність державних архівів, 
зокрема про організацію роботи із зверненнями громадян, про склад і 
зміст архівних фондів, наявні електронні бази даних та з інших 
актуальних питань розміщено на веб-сайтах ЦДНТА, держархівів 
Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 
Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, 
Херсонської, Чернігівської областей, м. Севастополя, на сайті Ради 
міністрів АР Крим Держархівом в АР Крим, на сайтах облдерж-
адміністрацій держархівами Волинської, Житомирської, Закарпатської, 
Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Терно-
пільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької 
областей, на сайті Київської міськдержадміністрації Держархівом 
м. Києва. 

На веб-порталі Держкомархіву розміщено відповідну інформацію 
про центральні державні архіви України. 

У стадії розробки перебувають власні веб-сайти ЦДІАК, 
Держархіву Полтавської області. 

Держархівом Запорізької області проводиться робота по 
створенню спеціалізованих консультативних сторінок архівних відділів 
на веб-сайтах Бердянської, Енергодарської міських рад. 



 157

Активізувалася робота державних архівів з висвітлення у засобах 
масової інформації стану роботи із зверненнями громадян. Найактив-
ніше в цьому напрямку працюють ЦДАГО, ЦДКФФА, держархівів в 
АР Крим, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 
Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Черні-
вецької, Чернігівської областей та Держархіву м. Києва.  

Як правило, до довідкової роботи залучаються співробітники 
практично усіх структурних підрозділів державних архівів. Це свідчить 
про необхідність збільшення штатних одиниць архівів, створення у 
структурі відділів інформації секторів по роботі із зверненнями 
громадян. 

Державні архіви пропонують розробити єдину уніфіковану 
електронну інформаційно-пошукову систему обліку звернень громадян 
і контролю за вирішенням порушених у них питань.  

Рівень організації роботи із зверненнями громадян у Держ-
комархіві, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, держархівах 
областей, мм. Києва та Севастополя відповідає вимогам, установленим 
законодавством.  

З метою поліпшення роботи державних архівів з організації 
роботи із зверненнями громадян, колегія вирішує: 

1. Керівникам державних архівів забезпечити: 
рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідно до 

вимог, установлених законодавством та Методикою оцінювання рівня 
організації роботи із зверненнями громадян; 

розробку та затвердження у 2010 році Порядку організації та 
проведення особистого прийому громадян; 

розгляд на засіданнях колегій один чи два рази на рік питань про 
стан організації роботи із зверненнями громадян; 

впровадження комп’ютерної системи обліку звернень громадян 
та контролю за вирішенням порушених у них питань; 

забезпечити систематичне проведення перевірки стану організації 
із зверненнями громадян та висвітлення в засобах масової інформації та 
на власних веб-сайтах результатів відповідної роботи; 

виконання абзацу 2 пункту 2 наказу Держкомархіву України від 
26 лютого 2008 року № 37 “Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права та 
звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування” у частині надання піврічних звітів; 

у 2010 році продовження роботи із створення власних веб-сайтів; 
ЦДАМЛМ, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА дотримання 1, 2, 10 показ-

ників, за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями 
громадян згідно із додатком до Методики; 

Держархіву Сумської області виконання вимог щодо ведення 
реєстрації особистого прийому громадян. 
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2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити:  

постійне надання методичної допомоги державним архівним 
установам з питань організації роботи із зверненнями громадян; 

оприлюднення на веб-порталі Держкомархіву звітних матеріалів 
про стан роботи із зверненнями громадян в державних архівах; 

розгляд на засіданні колегії Держкомархіву питання про роботу із 
запитами та зверненнями громадян у державних архівних установах у 
листопаді 2010 року; 

опрацювання питання активізації співробітництва Держкомархіву 
із засобами масової інформації з метою поліпшення інформованості 
населення про стан роботи зі зверненнями громадян та надання 
правової допомоги з цих питань. 

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Ю. І. Забенько) забезпечити виконання у 2010 році пункту 4 рішення 
колегії Держкомархіву від 19 серпня 2008 року “Про стан виконання 
соціально-правових запитів держархівами України” щодо розроблення 
єдиної для всіх держархівів електронної інформаційно-пошукової 
системи обліку звернень громадян і контролю за вирішенням 
порушених у них питань. 

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

Секретар колегії О. В. Мельниченко 
 

Довідка 
про рівень організації роботи із зверненнями громадян  

в державних архівах 
 

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із 
зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 
проведено аналіз організації цієї роботи в Держкомархіві та державних 
архівах. Оцінювання здійснювалося за показниками згідно із додатком 
до Методики. 

Методика враховує вимоги Закону України “Про звернення 
громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 
“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування”, Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1997 року № 348. 
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Якщо два показники визначено негативними, робота оцінюється 
як така, що не повністю відповідає вимогам установленим зако-
нодавством. 

Якщо три показники і більше визначено негативними, робота 
оцінюється як така, що не відповідає вимогам, установленим 
законодавством. 

Перший показник. Дотримання порядку реєстрації звернень 
громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналах 
реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому 
громадян. 

У Держкомархіві, центральних державних архівах, держархівах в 
АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя ведеться журнальна 
реєстрація звернень громадян України, окремо іноземних громадян. 
Електронна реєстрація звернень запроваджена в ЦДІАК, держархівах в 
АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Харківської Херсонської, 
Черкаської областей, м. Києва. 

Відсутня інформація про дотримання порядку реєстрації звернень 
громадян в повідомленнях, що надійшли на адресу Держкомархіву від 
ЦДАМЛМ, ЦДНТА, ЦДАЗУ. 

Держкомархівом та державними архівами заведено і ведуться 
журнали обліку особистого прийому громадян. 

Слід відмітити, що облік особистого прийому громадян у ЦДАВО 
здійснюється відділом використання інформації документів. 

ЦДАГО тільки з початку наступного року планує завести 
окремий журнал реєстрації звернень поданих на особистому прийомі. 

У ЦДАВО, ЦДКФФА звернення громадян реєструються разом з 
іншою вхідною кореспонденцією в одному журналі. Окремий облік 
звернень громадян у ЦДАВО здійснюється відділом використання 
інформації документів. 

Не ведеться реєстрація особистого прийому громадян Держ-
архівом Сумської області. 

Реєстрація звернень з урахуванням нового класифікатора 
здійснюється держархівами в АР Крим, Вінницької, Закарпатської, 
Кіровоградської, Рівненської областей та м. Севастополя. 

Держархівом Вінницької області з метою поліпшення організації 
роботи із зверненнями громадян впроваджено компьютерну програму 
системи “Лотус – звернення громадян” та її зв’язок по локальній 
мережі з облдержадміністрацією. 

Виїзні особисті прийоми громадян проводяться керівництвом 
держархівів Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Черкаської областей. Звернення громадян на виїзних прийомах 
реєструються на реєстраційно-контрольних картках. 

Другий показник. Дотримання порядку формування справ і 
картотек за зверненнями громадян та їх комплектація. 
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Держкомархівом та державними архівами формування справ і 
картотек за зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог 
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, 
в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. 

По закінченню поточного року заяви громадян та другий 
примірник відповіді заявникові, архівної довідки, архівної копії, 
архівного витягу формуються і підшиваються у справи за алфавітним 
порядком, в середині справи за хронологією та реєстраційним номером. 
Конверти зберігаються разом із заявами. 

Картотеки державними архівами формуються в алфавітному 
порядку за кожен рік окремо. 

Відсутня інформація з цього показника у відповідях ЦДАМЛМ, 
ЦДНТА, ЦДАЗУ. 

Не виконується цей напрямок роботи в ЦДЕА, формування справ 
і картотек за зверненням громадян не передбачено в Держархіві 
м. Севастополя. 

Третій показник. Дотримання строку розгляду звернень 
громадян. 

Більшість звернень громадян розглядається у місячний термін, 
хоча стаття 20 Закону України “Про звернення громадян” передбачає, 
зокрема, що звернення, які не потребують додаткового вивчення, 
розглядаються невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх 
отримання.  

Державні архіви, якщо звернення не містять достатніх даних, 
необхідних для початку пошуку, у 5-денний термін запитують у 
заявника додаткові відомості. У випадку, якщо в архіві немає 
документів для проведення пошукової роботи, у 5-денний термін 
заявнику надається письмове повідомлення. 

Відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про звернення 
громадян”, у разі неодноразового отримання повторних звернень від 
одного і того ж громадянина з одного і того ж питання і, якщо перше 
було вирішено по суті, державні архіви повідомляють заявникові, що 
порушене ним питання вважається вирішеним і не потребує 
додаткового вивчення. 

Причинами порушення термінів виконання звернень громадян є 
відсутність пошукових даних у зверненнях, перегляд великої кількості 
справ з метою виявлення витребуваної інформації, відсутність в архівах 
штатних одиниць та відповідної матеріально-технічної бази, від-
сутність необхідних документів у фондах архівів, недосконалість 
довідкового апарату до них, помилкове надсилання запитів до архівів. 
Громадяни завчасно попереджаються про порушення термінів 
виконання їхніх звернень.  
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Скарг від заявників про недотримання термінів виконання їхніх 
звернень до Держкомархіву та державних архівів не надходило, 
необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, 
безпідставної передачі їх іншим органам не зафіксовано. 

ЦДІАК порушено строк розгляду звернень від громадян 
Ріхерт Г. М. та Ріхерт І. Г./Ансгера Е. Г., які запитували відомості на 
10–30 і більше осіб. Звернення можна віднести до генеалогічних 
запитів, виконання яких потребує чималого часу, про що неодноразово 
повідомлялося заявникам. 

Четвертий показник. Дотримання строку та порядку пересилання 
звернень громадян іншим уповноваженим органам. 

Пересилання непрофільних звернень громадян уповноваженим 
органам, установам та організаціям за їх призначенням здійснюється у 
терміни, визначені Законом України “Про звернення громадян” 
протягом 1–5 днів. 

П’ятий показник. Дотримання порядку розгляду звернень окре-
мих категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв 
України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, 
жінок, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”). 

У Держкомархіві та державних архівах першочергово 
розглядаються звернення найменш соціально захищених верств 
населення, колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, 
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, жінок, яким присвоєно почесне 
звання “Мати-героїня”. Наданням їм архівної інформації здійснюється 
безоплатно. Керівництво державних архівів здійснює постійний 
контроль за своєчасним і якісним виконанням звернень цієї категорії 
громадян. Частка таких звернень від загальної кількості становить 5–
10 %. 

Усі архіви співпрацюють з комісіями по встановленню прав 
реабілітованих, а також надають допомогу з упорядкування їх 
документів. У випадках звернення до керівництва державних архівних 
установ родичі репресованих відповідно до вимог законодавства 
України отримують можливість ознайомитись з документами слідчих 
справ особисто. 

Окрім того державними архівами першочергово розглядаються 
звернення, що стосуються нарахування пенсій за втратою 
годувальника, дітям-сиротам, інвалідам усіх категорій, літнім та 
важкохворим. 

Шостий показник. Наявність затверджених графіків і порядку 
проведення особистого прийому громадян та їх дотримання. 

У Держкомархіві, центральних державних архівах, держархівах в 
АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя затверджено графіки 
особистого прийому громадян, які оновлюються у разі потреби. 
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Графіки особистого прийому розміщено у приміщеннях Державного 
комітету та державних архівів та оприлюднено на веб-сайтах (веб-
сторінках). 

Наказом Держкомархіву від 25 вересня 2006 року № 124 затверд-
жено “Порядок організації та проведення особистого прийому 
громадян у Державному комітеті архівів України”, оновлено і 
затверджено наказом Держкомархіву від 17 вересня 2009 року № 156 
графік особистого прийому громадян керівництвом Державного 
комітету. 

Розроблено і затверджено наказами Порядок організації та 
проведення особистого прийому громадян ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДЕА, 
держархівами Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запо-
різької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, 
Полтавської областей, м. Києва. 

ЦДАВО заплановано на І півріччя 2010 року розроблення 
Порядку проведення особистого прийому громадян. 

При необхідності, ця робота здійснюється також і поза графіками 
протягом робочого дня. Так, ЦДІАЛ забезпечено прийом громадян 
керівництвом архіву в позаробочі години. У держархівах Запорізької, 
Луганської, Харківської, Херсонської областей забезпечується прийом 
громадян, котрі мешкають за межами обласного центру в день приїзду, 
прийом громадян пільгових категорій проводиться щоденно. 

Держархів Львівської області проводить особистий прийом 
громадян щоденно за графіком. Для видачі довідок про захоронення на 
Личаківському кладовищі м. Львова у неробочі та святкові дні в архіві 
встановлюється графік чергування працівників відділу використання 
інформації документів. 

Начальником управління інформації та міжнародного співко-
бітництва та працівниками відділу міжнародного співробітництва та 
використання інформації Держкомархіву, працівниками відділів вико-
ристання інформації документів державних архівів щоденно 
проводяться телефонні консультації громадян. 

Сьомий показник. Наявність належним чином обладнаного 
приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення 
актів законодавства, інформаційних буклетів, зразків оформлення 
звернень та інших документів, відомостей про посадових та службових 
осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, 
місцезнаходження відповідних структурних підрозділів, контактні 
телефони тощо. 

Інформацію про місця зберігання документів, найбільш 
запитуваних у зверненнях громадян, відомості щодо режиму роботи 
столів довідок, графіку особистого прийому громадян керівництвом 
Держкомархіву та державних архівів, адреси та телефони архівів, 
включаючи трудові, інформації про можливість отримання 
консультацій від співробітників відділів інформацій та використання 
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документів та про місця зберігання документів особового складу 
ліквідованих установ, підприємств та організацій, ціни на роботи 
(послуги), що надаються архівами користувачам на договірних засадах 
розміщено у вестибюлях приміщень на спеціальних стендах. 

У комплексі споруд ЦДА України по вул. Солом’янській, 24 м. 
Києва для здійснення особистого прийому громадян відповідальними 
працівниками Держкомархіву та центральних державних архівів 
обладнано спеціальне робоче місце у вестибюлі.  

Через відсутність вільних площ більшість державних архівів 
здійснює особистий прийом громадян у приміщеннях столів довідок 
або у спеціально обладнаних робочих місцях у вестибюлі (ЦДНТА, 
держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіро-
воградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівнен-
ської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмель-
ницької, Черкаської, Чернігівської областей). 

Держархів м. Севастополя забезпечує особистий прийом 
громадян у приміщенні приймальні. 

У Держархіві м. Києва особистий прийом проводиться у 
належним чином обладнаному окремому приміщенні архіву (каб. № 7). 
Спеціально обладнані окремі приміщення також є у держархівах 
Запорізької, Полтавської, Чернівецької областей. 

Восьмий показник. Наявність затвердженого графіка роботи 
телефонної “гарячої лінії”, його дотримання, ведення обліку 
повідомлень громадян. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
12 серпня 2009 року № 988 “Про взаємодію органів виконавчої влади та 
державної установи “Соціальний контактний центр” Держкомархівом 
затверджено наказ від 7 вересня 2009 року № 151, метою якого є 
забезпечення оперативного реагування Держкомархіву на звернення 
громадян, що надходять на урядову “гарячу лінію” Кабінету Міністрів 
України. Станом на 12 листопада 2009 року Держкомархівом та 
державними архівами надано відповіді на 22 таких звернення. 

Відповідальні працівники Держкомархіву, державних архівів 
щоденно у телефонному режимі, а також у режимі оn-line надаються 
відповіді на звернення громадян. Так, за період з січня до 12 листопада 
2009 року відділом міжнародного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву надано відповіді на 246 звернень громадян 
України (63) та іноземних громадян (183), що надійшли на електронні 
адреси працівників відділу. Найбільше звернень надходить з 
Великобританії (10), Канади (9), Німеччини (13), Росії (59), США (37) 
та Франції (11). 

Графіки роботи “гарячої лінії” затверджено в ЦДІАЛ, 
держархівах Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Запо-
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різької, Миколаївської, Полтавської, Чернігівської областей, мм. Києва 
та Севастополя. В архівах ведеться окремий журнал реєстрації 
звернень, отриманих за телефоном “гарячої лінії”.  

Не затверджено через відсутність коштів графіки “гарячої лінії” в 
держархівах в АР Крим, Волинської, Івано-Франківської, Кіро-
воградської, Луганської, Львівської, Одеської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької 
областей. 

Директором Держархіву Закарпатської області проводяться 
“прямі” телефонні лінії для громадян області, анонси про час їх 
проведення публікуються в обласних періодичних виданнях. 

У Держархіві Житомирської області вирішується технічне 
питання створення телефонної “гарячої лінії”, розроблено проект 
наказу директора держархіву області з цього питання. 

На веб-сайті Держархіву Сумської області працює “громадська 
приймальня”, консультації громадянам надають директор та заступник 
директора архіву. 

На думку, Держархіву Київської області через наявність в архіві 
щоденних, практично цілодобових консультацій громадян, що 
надаються працівниками відділу використання інформації документів у 
телефонному режимі, не має потреби у впровадженні в діяльність 
архіву “гарячої лінії”. 

Усі директори державних архівів областей, мм. Києва та 
Севастополя беруть участь у прямих “гарячих лініях”, що працюють у 
відповідних державних адміністраціях. 

Дев’ятий показник. Проведення аналітичної роботи із 
зверненнями громадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення 
найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів 
їх розв’язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження 
повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні 
законних вимог заявників тощо). 

На виконання наказу Держкомархіву України від 26 лютого 2008 
року № 37 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування” відділом міжнародного 
співробітництва та використання інформації Державного комітету двічі 
на рік проводиться аналіз стану організації роботи із зверненнями 
громадян в державних архівах та вжитих ними заходів, спрямованих на 
забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян 
на звернення. Аналітичні матеріали подаються до Секретаріату 
Президента України та Кабінету Міністрів України. 

У державних архівах аналітична робота проводиться при 
підготовці щоквартальних та щорічних звітів, при розробці щорічних 
планів роботи, а також при підготовці аналітичних звітів про роботу із 
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зверненнями громадян для Держкомархіву та відповідних державних 
адміністрацій. 

Аналітична робота в цьому напрямку сприяє поліпшенню роботи 
із зверненнями громадян: вносяться корективи при плануванні роботи 
державних архівів, створюються нові пошукові та довідкові бази даних, 
зменшується кількість повторних звернень громадян (2–3% від 
загальної кількості). На основі проведеного аналізу забезпечується 
підготовка і публікація архівами повідомлень в обласній періодичній 
пресі та на веб-сторінках державних архівів або веб-сайтах облдерж-
адміністрацій роз’яснень та консультацій з найбільш актуальних 
питань, що хвилюють громадян. Слід відмітити роботу в цьому 
напрямку держархівів Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіро-
воградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Чернігівської 
областей. 

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог 
заявників з боку Держкомархіву та державних архівів не виявлено. 

Десятий показник. Проведення нарад, семінарів, засідань колегій 
з питань звернень громадян. 

На засіданнях колегії Держкомархіву один або два рази на рік 
розглядаються питання про стан роботи державних архівів із 
зверненнями громадян. 

Це питання також розглядається на засіданнях колегій ЦДАВО, 
ЦДКФФА, держархівів в АР Крим, Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Хмельницької 
областей, м. Києва. 

Питання щодо роботи архіву із зверненнями громадян 
розглядається в контексті розгляду питання за підсумками роботи 
архіву та завдань на наступний рік (півріччя або квартал) на засіданнях 
колегій ЦДАГО, ЦДІАЛ, Івано-Фраківської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 
Черкаської, Чернігівської областей, м. Севастополя; не розглядалося 
ЦДЕА, ЦДАЗУ, ЦДАМЛМ, держархівом Чернівецької області. 

Практично всіма державними архівами областей проводяться 
спеціальні наради та семінари для начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій і міськрад, трудових архівів з питань виконання 
запитів соціально-правового характеру. Слід відмітити роботу в цьому 
напрямку держархівів в АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, 
Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської областей. 

У Держархіві Київської області працюють два постійно діючих 
тижневих семінари для новопризначених начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів, під час 
проведення яких 8 учбових годин присвячується організації роботи із 
зверненнями громадян. 
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ЦДІАЛ раз у рік проводиться семінар з діловодства для 
працівників архіву для підвищення якості роботи із зверненнями 
громадян. 

Одинадцятий показник. Планування роботи із зверненнями 
громадян. 

Робота із зверненнями планується у річному плані розвитку 
архівної справи. При складанні планів роботи із зверненнями громадян 
державними архівами враховуються показники бюджету робочого часу, 
планові показники обсягів та видів робіт. 

Дванадцятий показник. Систематичне інформування керівництва 
про стан роботи із зверненнями громадян. 

Державні архіви областей, мм. Києва та Севастополя щомісячно 
та щоквартально інформують про стан роботи із зверненнями громадян 
відповідні державні адміністрації та двічі на рік подають аналітичну 
інформацію до Держкомархіву України. 

Зведена аналітична інформація подається Держкомархівом до 
Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Тринадцятий показник. Розміщення на веб-сайті (окремій веб-
сторінці) узагальнених матеріалів про організацію роботи із 
зверненнями громадян, графіка особистого прийому громадян, 
роз’яснень на найбільш актуальні питання громадян тощо. 

На офіційному веб-порталі Держкомархіву у рубриці “Архівні 
установи” розміщено графік особистого прийому громадян 
керівництвом Державного комітету. Інформація рубрик “Інформуємо 
громадськість”, “Розсекречення архівних матеріалів”, “Документальні 
виставки on-line”, “Звернення громадян”, “Громадянське суспільство і 
влада”, “Державні послуги” містить відомості з найактуальніших 
питань діяльності Державного комітету та державних архівів, що 
найбільш цікавлять громадськість. У рубриці “Звернення громадян” 
розміщено спеціальну підрубрику “Інтернет-приймальня”. 

Узагальнену інформацію про діяльність державних архівів, 
зокрема про організацію роботи із зверненнями громадян, про склад і 
зміст архівних фондів, наявні електронні бази даних та з інших 
актуальних питань розміщено на веб-сайтах ЦДНТА, держархівів 
Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 
Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, 
Херсонської, Чернігівської областей, м. Севастополя, на сайті Ради 
міністрів АР Крим Держархівом в АР Крим, на сайтах 
облдержадміністрацій держархівами Волинської, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, 
Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької областей, на сайті Київської міськдержадміністрації 
Держархівом м. Києва. 

На веб-порталі Держкомархіву розміщено відповідну інформацію 
про центральні державні архіви України. 



 167

У стадії розробки перебувають власні веб-сайти ЦДІАК, 
Держархіву Полтавської області. 

Держархівом Запорізької області проводиться робота по 
створенню спеціалізованих консультативних сторінок архівних відділів 
на веб-сайтах Бердянської, Енергодарської міських рад. 

2009 року основна тематика звернень громадян: підтвердження 
трудового стажу та розміру заробітної плати, виявлення документів про 
реорганізацію та перейменування ліквідованих установ, підприємств, 
організацій (35 %), виділення земельних ділянок (40 %), підтвердження 
пільг (5%), актів громадянського стану (15%), родинних зв’язків (3 %), 
інші (2 %). 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 19 серпня 
2009 року “Про стан виконання соціально-правових запитів держ-
архівами України” державними архівами вжито заходів з активізації 
висвітлення у засобах масової інформації стану роботи із зверненнями 
громадян. Основні форми співпраці із ЗМІ: тематичні публікації у 
періодичній пресі, інтерв’ю на радіо та телебаченні. Слід відмітити 
роботу в цьому напрямку ЦДАГО, ЦДКФФА, держархівів в АР Крим, 
Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Київської, 
Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернівецької, 
Чернігівської областей та Держархіву м. Києва.  

Державні архіви продовжують роботу з поповнення вже 
існуючих електронних баз даних та створення нових, а також 
довідкових картотек, що використовуються при виконанні запитів. 

У 2010 році прогнозується збільшення кількості звернень 
громадян Російської Федерації до державних архівів України щодо 
підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати за період 
роботи за часів Радянського Союзу. Це пов’язано з прийняттям змін до 
пенсійного законодавства країни, яким передбачається індексування 
пенсій. 

Як правило, до довідкової роботи залучаються співробітники 
практично усіх структурних підрозділів державних архівів. Це свідчить 
про необхідність збільшення штатних одиниць архівів, створення у 
структурі відділів інформації секторів по роботі із зверненнями 
громадян. 

Практично усі державні архіви звертаються до Держкомархіву з 
проханням розробити єдину уніфіковану електронну інформаційно-
пошукову систему обліку звернень громадян і контролю за вирішенням 
порушених у них питань. Рішенням колегії Держкомархіву від 
19 серпня 2008 року “Про стан виконання соціально-правових запитів 
держархівами України” відділу інформаційних технологій Держ-
комархіву доручалося розробити таку систему протягом 2009 року. 

2009 року Держкомархів двічі звертався до Пенсійного фонду 
України з проханням розглянути пропозицію щодо внесення змін до 
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Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого 
постановою ПФУ від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в 
Мін’юсті України 27 грудня 2005 року. Частково ПФУ враховано 
пропозиції Держкомархіву, роз’яснення ПФУ з інших питань щодо 
оформлення архівних довідок про розмір заробітної плати надіслано 
державним архівам (лист Держкомархіву від 29 вересня 2009 року 
№ 2007/6). 

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що рівень організації 
роботи із зверненнями громадян у Держкомархіві, ЦДАВО, ЦДАГО, 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, держархівах областей, мм. Києва та 
Севастополя відповідає вимогам, установленим законодавством. У 
ЦДАМЛМ, ЦДНТА, ЦДЕА, ЦДАЗУ оцінюється як такий, що не 
повністю відповідає вимогам, установленим законодавством. 

 
 
Про участь державних архівних установ у відзначенні 

в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі 
від 18 листопада 2009 р. № 196 

 
На виконання Указу Президента України від 10 листопада 2009 року 

№ 915 “Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі”, 
НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
у межах компетенції взяти участь у підготовці багатотомної 

Української православної енциклопедії та Енциклопедії сакрального 
мистецтва України, каталогу зруйнованих храмів і монастирів України; 

передбачити у планах науково-видавничої роботи на 2010–
2013 роки участь у підготовці та виданні науково-популярних праць 
церковної тематики; 

забезпечити упродовж 2010–2013 років участь архівів у 
тематичних конференціях, круглих столах, присвячених відзначенню в 
Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, та публікацію документів 
цієї тематики у ЗМІ; 

сприяти представникам громадських організацій, наукових 
установ та організацій, ученим та громадянам у вільному доступі до 
розсекречених архівних документів, пов’язаних із переслідуванням та 
знищенням священнослужителів та церковнослужителів. 

починаючи з 5 липня 2010 року надавати Управлінню інформації 
та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) 
піврічні звіти про вжиті заходи. 
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2. ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.) надавати 
всебічну допомогу представникам телеканалів у створенні доку-
ментальних фільмів про історичний шлях християнства в Україні. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш. 
 

В. о. Голови Державного комітету  О. В. Музичук 
 

 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 

від 16.11.2009 про хід виконання рішення колегії 
Держкомархіву від 23.12.2008 “Про стан архівної справи в 

Державному архіві м. Києва” 
від 24 листопада 2009 р. № 197 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного 

комітету архівів України від 16 листопада 2009 р. “Про хід виконання 
рішення колегії Держкомархіву від 23.12.2008 “Про стан архівної 
справи в Державному архіві м. Києва” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
РІШЕННЯ  

КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  
АРХІВІВ  УКРАЇНИ  

 
м. Київ  16 листопада 2009 р. 
 
Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 23.12.2008 р.  

“Про стан архівної справи в Державному архіві м. Києва” 
 
Колегія відзначає, що архівом виконано певну роботу щодо 

усунення недоліків, виявлених у ході комплексної перевірки, проведеної 
робочою групою Держкомархіву у листопаді 2008 року. 

За результатами комплексної перевірки розроблено та 
затверджено план заходів щодо усунення виявлених перевіркою 
порушень, хід виконання якого суворо контролювався керівництвом 
архіву. 

Визначено пріоритетні напрями діяльності архіву, які враховано 
при складанні плану розвитку архівної справи архіву на 2009 рік. 

Доопрацьовано, затверджено та введено в дію структуру архіву. 
Активізовано роботу з архівними відділами райдержадмі-

ністрацій. Складено перспективний план перевірянь архівних відділів, 
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згідно з яким перевірено діяльність двох архівних відділів районних в 
м. Києві державних адміністрацій. Інформацію про стан архівної 
справи у Деснянському та Дарницькому районах м. Києва було 
заслухано на розширеному засіданні колегії архіву за участі началь-
ників архівних відділів районних у м. Києві державних адміністрацій у 
листопаді 2009 року, довідки про стан перевірки та рішення колегії 
направлено керівництву районів. Проведено наради, на яких розглянуто 
актуальні питання діяльності архівних відділів у світлі визначених 
пріоритетних напрямів діяльності архіву. 

Усі положення про архівні відділи райдержадміністрацій 
приведено у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 
22.08.2007 № 1055 та затверджено відповідними розпорядженнями. 

Оновлено склади дорадчих органів. 
Здійснено низку заходів щодо усунення недоліків у формуванні 

НАФ.  
Доопрацьовано, схвалено на засіданні ЕПК та затверджено списки 

джерел формування НАФ. 
Усунуто недоліки в роботі ЕПК. Якість номенклатур справ 

відповідає архівним вимогам. 
Описи справ постійного зберігання та з особового складу 

складено відповідно до Правил роботи архівних підрозділів, до описів 
складено передмови, забезпечено повноту кількісного складу. 

Здійснено також заходи щодо поліпшення умов зберігання 
документів. 

Страховий фонд переміщено у приміщення, де здійснюється 
постійний контроль за умовами зберігання документів, підтримується 
температурно-вологісний режим, що відповідає нормативним 
параметрам. 

Північним Регіональним центром страхового фонду документації для 
архіву за рік виготовлено 11508 кадрів мікрофільмів страхового фонду 
на 393 од. зб. 

Шафи та кімната, де зберігається облікова документація, 
опечатуються. 

Створено 82% копій описів фондів періоду до 1917 року. 
Посилився контроль за дотриманням термінів видавання 

документів зі сховищ до читального залу та працівникам архіву. 
З 6515 од. зб. документів, переданих у тимчасове зберігання, 

повернуто 203 од. зб., подовжено термін користування на 104 од. зб. 
Проведено перевіряння наявності страхового фонду, фото- та фоно-

документів. 
Для поліпшення умов роботи користувачів, у читальному залі 

встановлено додаткове освітлення – настільні лампи. За відсутності 
доступу до локальної мережі в архіві, усі наявні бази даних архіву (29) та 
довідковий апарат виконано на паперових носіях і надано для вільного 
доступу користувачам у читальному залі. 
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Водночас, залишаються не вирішеними наступні питання. 
Сховище, куди переміщено страховий фонд не оснащено 

металевими стелажами та вогнегасником. Технічний стан страхового 
фонду не перевірено. 

За браком вільних площ залишається гострою проблема щодо 
приймання документів НАФ на постійне зберігання. 

Довідки про результати комплексних перевірянь роботи служб 
діловодства, ЕК та архівних підрозділів, продовжують складатися у 
вигляді анкет. Деякі з них не розкривають у повній мірі всі питання з 
організації діловодства та архівної справи, не зазначають конкретні 
строки усунення недоліків. 

Функцію перевіряння роботи архівних підрозділів і служб 
діловодства на підприємствах, установах і організаціях, що зазначено у 
положеннях про архівні відділи райдержадміністрацій, фактично не 
реалізовано. 

Потребує удосконалення порядок проведення перевірянь діяль-
ності архівних відділів райдержадміністрацій та оформлення їх 
результатів. 

У зв’язку з відсутністю фінансування держархівом не було прид-
бано систему відеоспостереження та сучасне технічне обладнання для 
читального залу. 

Колегія вирішує: 
1. Інформацію про роботу Держархіву м. Києва щодо усунення 

порушень і недоліків, виявлених під час перевірки його діяльності у 
листопаді 2008 року, прийняти до відома. 

2. Зобов’язати директора Держархіву м. Києва (Купченко В. П.) 
вжити необхідних заходів щодо виконання рішення колегії 
Держкомархіву від 23.12.2008 в повному обсязі. 

3. Наказ Держкомархіву від 24.12.2008 № 254 “З оголошенням 
рішення колегії Держкомархіву від 23.12.2008 “Про стан архівної 
справи в Державному архіві м. Києва” зняти з контролю. 

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

В.о. секретаря колегії О. В. Мельниченко 
 

Довідка 
про стан усунення порушень, виявлених попередньою  

перевіркою у Державному архіві м. Києва 
 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 23.12.2008 “Про 

стан архівної справи в Державному архіві м. Києва” було вжито 
наступних заходів. 
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На засіданні колегії архіву (протокол від 12.01.2009 № 1) 
розглянуто питання про результати комплексної перевірки діяльності 
Держархіву м. Києва. Наказом директора архіву від 14.01.2009 № 2 
затверджено план заходів щодо усунення виявлених перевіркою 
порушень. Хід виконання цього плану заслухано на колегії держархіву 
(протокол від 20.10.2009 № 9). 

На засіданнях колегії було визначено пріоритетні напрями 
діяльності архіву на 2009 (протокол від 02.03.2009 № 2), розглядалися 
питання стану збереженості документів НАФ, роботи архіву із 
зверненнями громадян, підсумки роботи структурних підрозділів 
архіву. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2009 № 1105 
затверджено структуру архіву, розроблену з урахуванням зауважень 
Держкомархіву. Наказом директора від 30.09.2009 № 83 її введено в 
дію з 01.12.2009. 

Певну увагу було приділено поліпшенню організації роботи з 
архівними відділами райдержадміністрацій. Складено та затверджено 
наказом директора архіву від 23.03.2009 №15 перспективний план 
перевірянь архівних відділів. Відповідно до плану було проведено 
перевірки діяльності архівних відділів Деснянської та Дарницької 
районних в м. Києві державних адміністрацій. На засіданні колегії 
архіву (протокол від 20.10.2009 № 6) за участі начальників архівних 
відділів районних у м. Києві державних адміністрацій було розглянуто 
питання “Про стан архівної справи у Деснянському та Дарницькому 
районах м. Києва”, довідки про стан перевірки та рішення колегії 
направлено керівництву районів. 

Проведено нараду та 3 семінари-практикуми з начальниками 
архівних відділів районних у м. Києві держадміністрацій, на яких 
розглянуто актуальні питання діяльності архівних підрозділів, зокрема, 
про стан збереженості архівних документів, приймання-передавання 
документів з особового складу тощо. 

Заступником голови-керівником апарату Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) було дано доручення головам 
районних у м. Києві державних адміністрацій щодо приведення 
положень про архівні відділи райдержадміністрацій у відповідність до 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1055. Усі 
положення доопрацьовано та затверджено відповідними роз поряд-
женнями (додаток 1). 

Затверджено нові склади дорадчих органів (колегії, ЕПК, 
науково-методичної ради), до яких включено працівників Київської 
міської держадміністрації, представників громадськості, науковців. 

Держархівом здійснено також заходи щодо усунення недоліків у 
формуванні Національного архівного фонду. 

Доопрацьовано і схвалено на засіданні ЕПК (протокол від 
06.02.2009 № 01-4) списки юридичних та фізичних осіб – джерел 
формування НАФ, які не передають документи до Державного архіву 
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м. Києва (66 джерел); юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають аудіовізуальні документи до Державного архіву м. Києва 
(20 джерел); фізичних осіб, які передають документи до Державного 
архіву м Києва, до яких включено Добровольського В. О., доктора 
фізико-математичних наук, професора НТУ КПІ, Стрельського В. І., 
професора, доктора історичних наук, завідувача кафедри архіво-
знавства та спеціальних галузей історичної науки Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка, Огієвського В. В., професора, 
заслуженого працівника вищої школи УРСР, засновника радіо-
технічного факультету Київського політехнічного інституту. Списки 
затверджено директором архіву 06.02.2009. 

Наказом директора держархіву від 01.04.2009 № 16 підбито 
підсумки огляду стану архівної справи та діловодства, який було 
проведено протягом 2007 – І кварталу 2009 року на 310 підприємствах, 
установах, організаціях м. Києва – джерелах формування НАФ. 
Посилено контроль за упорядкуванням документів установ – джерел 
формування НАФ, якістю підготовки документів, розглянутих ЕПК, 
проведенням навчань працівників діловодних служб та архівних 
підрозділів установ. 

Усунуто недоліки в роботі ЕПК. 
Якість номенклатур справ, погоджених ЕПК у 2009 році, 

відповідає архівним вимогам. 
Описи справ постійного зберігання та з особового складу 

Дирекції розроблення знаків поштової оплати УДППЗ “Укрпошта” 
(2006-2009 роки); Національної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури (1988-2004 роки); Прокуратури м. Києва (1999–2003 роки) 
роки; Київської міської державної адміністрації Комунального 
підприємства “Київський метрополітен” (2001–2005 роки); ВАТ  “Акці-
онерна компанія “Київводоканал” (2000–2006 роки) складено відпо-
відно до Правил роботи архівних підрозділів, до описів складено 
передмови, забезпечено повноту кількісного складу.  

Штампи ЕПК використовуються відповідно до Положення про 
комісію. 

Проведено 129 засідань ЕПК. Вже виконано річний план зі 
схвалення описів справ постійного зберігання, у 2,5 рази перевиконано 
план із погодження описів справ з особового складу, у 3 рази –
 номенклатур справ. 

Ведуться в електронному вигляді журнали реєстрації документів, 
розглянутих ЕПК, картотека обліку описів справ та актів про вилучення 
для знищення документів, не внесених до НАФ списку № 2. 

Проведено: семінар-практикум з підвищення кваліфікації 
працівників діловодних служб, ЕК, архівних підрозділів підприємств, 
установ та організацій спільно з Департаментом професійного навчання 
Видавничого дому “Медіа-ПРО”, 6 нарад з питань забезпечення 
збереженості документів, роботи із зверненнями громадян (у т. ч. 2 – 
республіканського значення у Державному департаменті України з 
питань виконання покарань, Республіканському Центрі зайнятості), на 
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базі архівних відділів Печерської та Дарницької районних у м. Києві 
державних адміністрацій, Дніпровському районному управлінні освіти, 
ДАХК “Артем”, у яких взяли участь 207 осіб. 

На веб-сторінці Державного архіву м. Києва, веб-сайту Київської 
міської ради розміщено оголошення про взяття на облік приватних 
архівних зібрань. 

Щомісяця обслуговуючими організаціями проводиться обстеження 
систем життєзабезпечення основного приміщення архіву та 
підтримується температурно -вологісний режим, що відповідає 
нормативним параметрам. 

У вересні 2009 року фонди, що зберігалися за адресою: Хрещатик, 
26 переміщено до архівосховища будівлі № 2 (вул. Котовського, 33 а). 
Кількість приміщень, у яких розташовано фонди архіву, зменшено до 
двох. 

З метою забезпечення дотримання світлового режиму, на вікна 
першого поверху архівосховища будівлі № 2 нанесено світлозахисну 
плівку. 

Здійснено переміщення страхового фонду в ізольоване 
приміщення, сховище оснащено контрольно-вимірювальними 
приладами, ведеться постійний контроль за умовами зберігання 
документів. Показники температурно-вологісного режиму цього 
приміщення відповідають встановленим нормам. 

Північним Регіональним центром страхового фонду документації 
для архіву за рік виготовлено 11508 кадрів мікрофільмів страхового 
фонду на 393 од. зб.  

Шафи та кімната, де зберігається облікова документація, 
опечатуються. 

Створено 82% копій описів фондів періоду до 1917 року. 
Контроль за дотриманням термінів видавання документів зі 

сховищ до читального залу та працівникам архіву посилився. 
Фондоутворювачам направлено 27 листів щодо повернення до 

архіву документів, переданих їм у тимчасове зберігання (6515 од.зб.). 
Повернуто документи від: 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури           
(Р-622) – 35 од. зб.; 

Національного університету будівництва та архітектури (Р-1343) – 
8 од. зб.; 

ВАТ “Промзв’язок” (Р-1368) – 34 од. зб.; 
Національного авіаційного університету (Р-341) – 74 од. зб.; 
ЗАТ “Дарна” (Р-1147) – 52 од. зб. 
Трьом установам подовжено термін користування документами у 

зв’язку з необхідністю в користуванні ними: 
Київській музичній академії (Р-1052) – 56 од. зб.; 
ВАТ “АТЕК” (Р-1310) – 18 од. зб.; 
Київському педагогічному коледжу ім. Макаренка (Р-1362) – 30 од. зб. 
Проведено перевіряння наявності страхового фонду, фото- та 

фонодокументів. Розбіжності між кількісними показниками облікових 
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даних та планово – звітної документації буде усунуто станом на 
01.01.2010 року. 

Для поліпшення умов роботи користувачів, у читальному залі 
встановлено додаткове освітлення – настільні лампи. У зв’язку з 
відсутністю в архіві доступу до локальної мережі, усі наявні бази даних 
архіву (29) та довідковий апарат на паперових носіях надано для 
вільного доступу користувачам у читальному залі. 

Водночас, залишаються не вирішеними наступні питання. 
Сховище, куди переміщено страховий фонд, не оснащено 

металевими стелажами та вогнегасником. Технічний стан страхового 
фонду не перевірено. Облікова документація продовжує зберігатися в 
дерев’яних шафах. 

За браком вільних площ залишається гострою проблема щодо 
приймання документів НАФ на постійне зберігання. 

Довідки про результати комплексних перевірянь роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів, продовжують 
складатися у вигляді анкет. Деякі з них не розкривають у повній мірі 
всі питання з організації діловодства та архівної справи, не зазначають 
конкретні строки усунення недоліків (ТОВ “Підприємство “Київ”, 
Комунального підприємства “Київський метрополітен”, Київської 
міської організації профспілки працівників освіти і науки України). 

Не зважаючи на те, що у положеннях про архівні відділи 
райдержадміністрацій зазначено таку функцію, як перевіряння роботи 
архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, установах і 
організаціях, фактично її не реалізовано, а надання методичної 
допомоги зазначеним підрозділам і службам відбувається, здебільшого, 
у телефонному режимі. 

Аналіз довідок про результати комплексних та контрольних 
перевірянь діяльності архівних відділів райдержадміністрацій, 
складених держархівом, свідчить про необхідність удосконалення 
проведення перевірянь та оформлення їх результатів. Довідки складено 
формально, деякі проблеми залишилися поза увагою перевіряючих. 
Так, зокрема, у довідках про результати комплексної та контрольної 
перевірок діяльності Архівного відділу Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації не відображено як недоліки те, що 
виходи зі сховищ не опечатуються, відсутні схема розміщення фондів, 
пофондові та постелажні топографічні покажчики, сховища і стелажі не 
пронумеровано. 

Оскільки у 2009 році держархів фінансувався лише по захищених 
статтях бюджету та на погашення кредиторської заборгованості, не 
було придбано систему відеоспостереження та сучасне технічне 
обладнання для читального залу. 
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Про оголошення рішення колегії Держкомархіву від 22.10.2009 
“Про відзначення Дня працівників архівних установ” 

від 25 листопада 2009 р. № 199 
 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 
комітету архівів України від 22 жовтня 2009 року “Про відзначення 
Дня працівників архівних установ” (додається). 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 

м. Київ    22 жовтня 2009 р. 
 

Про відзначення Дня працівників архівних установ 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу 
правового та кадрового забезпечення Держкомархіву Баранової О. В. 
про підготовку до відзначення професійного свята – Дня працівників 
архівних установ, колегія відзначає, що Держкомархів та колективи 
державних архівних установ розпочали підготовку до відзначення 
професійного свята.  

Урочисті збори для працівників державних архівних установ, 
розташованих у м. Києві, планується провести 24 грудня 2009 року.  

Голова Держкомархіву та представники інших органів виконавчої 
влади в урочистій обстановці вручать працівникам державні нагороди, 
грамоти Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і туризму 
України, Головного управління державної служби України, Київського 
міського голови, Голови Солом’янської районної в м. Києві державної 
адміністрації, відзнаки Державного комітету архівів України. 
 Урочистості з нагоди професійного свята відбудуться в 
колективах державних архівних установ. 

Розглянувши клопотання і рішення трудових колективів архівних 
установ про відзначення колективів та працівників архівної системи з 
нагоди Дня працівників архівних установ  
 колегія вирішує : 

1. Підтримати клопотання і рішення трудових колективів і 
рекомендувати керівництву Держкомархіву України за вагомий внесок 
у розвиток архівної справи, високий професіоналізм, сумлінну працю:  
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– Представити до присвоєння почесного звання „Заслужений 
працівник культури України”: 
Григорука  
Миколу Івановича 

– директора Держархіву Рівненської 
області; 

Гудим Валентину 
Володимирівну 

– заступника директора Держархіву 
Полтавської області; 

Христову  
Наталію Миколаївну 

– провідного наукового співробітника 
Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та 
документознавства. 

 
– Відзначити: 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
Бєліка 
Миколу Зіновійовича 

– заступника директора Держархіву 
Черкаської області; 

Богунову 
Надію Костянтинівну 

– заступника начальника управління – 
начальника організаційно-аналітичного 
відділу Державного комітету архівів 
України; 

 

Кондратюк 
Оксани Віталіївни 

– начальника організаційно-аналітичного 
відділу Державного архіву Рівненської 
області; 

 

Шипович 
Надію Володимирівну 

– зберігача фондів Держархіву Черкаської 
області; 

Стукалову 
Олену Ігорівну 

– начальника відділу використання 
інформації документів Держархіву 
Херсонської області. 

Подякою Прем’єр-міністра України 
Гусинську 
Наталію Василівну 

– начальника архівного відділу 
Нововоронцовської районної державної 
адміністрації Херсонської області; 

Жмундуляка 
Дмитра Дмитровича 

– директора Держархіву Чернівецької 
області; 

Рафальського 
Ігоря Олексійовича 

– директора Держархіву Житомирської 
області; 

Склянчук 
Антоніну Борисівну 

– начальника архівного відділу 
Любомльської районної державної 
адміністрації Волинської області; 
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Шелест 
Антоніну Миколаївну 

– начальника відділу формування НАФ та 
діловодства Центрального державного 
кінофотофоноархіву України імені  
Г. С. Пшеничного; 

Ярмолюк  
Руслану Ростиславівну 

– начальника відділу формування НАФ та 
діловодства Держархіву Волинської 
області. 

Нагрудним знаком “Державна служба “За сумлінну працю” 
Прись 
Тетяну Петрівну 

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

Почесною Грамотою Головного управління державної служби 
України 
Лихолоб 
Надію Іванівну 

– заступника директора Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки. 

Подякою Головного управління державної служби України 
Балишева 
Марата Артуровича 

– заступника директора Центрального 
державного науково-технічного архіву 
України;  

Божук 
Галини Іванівни 

– заступника директора Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного; 
 

Редько 
Ольги Михайлівни 

– начальника відділу довідкового апарату 
Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України. 

Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України 
Боярчук 
Ірини Сергіївни 

_ головного спеціаліста Державного 
комітету архівів України; 

Григорчук 
Наталії Володимирівни 

– завідувача сектора публікації документів 
Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України; 

Ємельянової 
Тетяни Олександрівни 

– завідувача сектора публікації документів 
Центрального державного 
кінофотофоноархіву України  
імені Г. С. Пшеничного; 

Кісіля 
Івана Миколайовича 

– директора Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ; 
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Кисельову 
Лесю Анатоліївну 

– заступника начальника управління – 
начальника відділу зберігання та обліку 
НАФ Державного комітету архівів 
України; 

Лубешко 
Любові Борисівни 

– провідного реставратора фільмокопій 
Державного центру збереження 
документів Національного архівного 
фонду; 

Малярчук 
Тамари Миколаївни 

– начальника відділу формування НАФ та 
діловодства Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва 
України; 

Шекун 
Галини Арсентіївни 

– провідного реставратора архівних 
документів Державного центру 
збереження документів Національного 
архівного фонду. 

 
Подякою Київського міського голови 

Бойко 
Галини Василівни 

– завідувача сектора обліку документів 
Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України; 

Михайлової  
Оксани Іванівни 

– завідувача сектора користування 
документами Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ; 
 

Казімірової 
Ірини Олександрівни 

– завідувача сектора зберігання та обліку 
відеодокументів Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного; 

Яцик 
Лілії Миколаївни 

– головного бухгалтера Дирекції з 
експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівних установ 
України. 

Подякою Ãîëîâè Ñîëîì‘ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

Андрієвської 
Людмили Федорівни 

– провідного бухгалтера Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного; 

Гонтар 
Віри Іл’євни 

– старшого інспектора Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного; 
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Іщенко 
Тетяни Леонтіївни 

– головного спеціаліста відділу 
формування НАФ та діловодства 
Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України; 

Москалець 
Вікторії Володимирівни 

– завідувача сектора використання 
інформації документів Центрального 
державного історичного архіву України, 
м. Київ; 

Приходько  
Людмили Федорівни 

– завідувача відділу архівознавства 
Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та 
документознавства; 

Старікової 
Тетяни Анатоліївни 

– провідного архівіста сектора зберігання 
фондів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ; 

Цвігуна 
Володимира 
Миколайовича 

– водія Дирекції з експлуатації комплексу 
споруд центральних державних архівних 
установ України; 

Шевчука 
Сергія Васильовича 

– завідувача відділу по кадрах Дирекції з 
експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівних установ 
України. 

– З нагоди Дня працівників архівних установ та 40-річчя від дня 
створення Центрального державного науково-технічного архіву 
України (25 грудня 1969 року) оголосити Подяку Прем’єр-міністра 
України працівникам Центрального державного науково-технічного 
архіву України: 
Балишевій 
Олені Василівні 

– науковому співробітнику відділу 
використання інформації документів;  

Карпенко 
Ріті Абрамівні 

– завідувачу сектора експертизи та 
опрацювання науково-технічної 
документації;  

Малишевій 
Антоніні Кузьмівні 

– начальнику відділу формування 
Національного архівного фонду та 
діловодства. 

 
2. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 

(Баранова О. В.) забезпечити узагальнення інформації щодо 
відзначення працівників архівних установ та подання документів на 
відзначення до Секретаріату Президента України, Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби 
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України, Міністерства культури і туризму України, місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 

3. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стад-
ник В. А.) передбачити виділення необхідних коштів для проведення 
зазначених заходів. 

4. Центральному державному кінофотофоноархіву України імені 
Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.) підготувати відеофільм з архівного 
життя. 

5. Керівникам державних архівних установ провести у трудових 
колективах урочисті збори з нагоди професійного свята. 
 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 

Про внесення змін до складу 
Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву 

від 27 листопада 2009 р. № 202 
 

У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю головного спеціаліста 
відділу формування НАФ управління діловодства, формування та 
зберігання НАФ, секретаря Центральної експертно-перевірної комісії 
Медведєвої Людмили Іванівни та на часткову заміну наказу 
Держкомархіву від 05.11.2008 № 215 

НАКАЗУЮ: 
1. На час тимчасової непрацездатності головного спеціаліста 

відділу формування НАФ управління діловодства, формування та 
зберігання НАФ, секретаря Центральної експертно-перевірної комісії 
Медведєвої Л. І. тимчасово покласти обов'язки секретаря комісії на 
головного спеціаліста зазначеного відділу Саприкіну Олену Георгіївну. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України Прись Т. П. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 

Про реорганізацію та супровід 
веб-порталу Держкомархіву України 

від 3 грудня 2009 р. № 205 
У зв’язку з реогранізацією веб-порталу Держкомархіву України 

та з метою поліпшення інформування громадськості про діяльність 
Держкомархіву та державних архівних установ, враховуючи вимоги 
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Кабінету Міністрів України щодо порядку оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (постанова 
від 04.01.2002 № 3), 

НАКАЗУЮ: 
Затвердити: 
1. нову редакцію регламенту функціонування веб-порталу 

Державного комітету архівів України (додаток 1); 
склад робочої групи, відповідальної за супровід веб-порталу 

Держкомархіву та подання матеріалів до Урядового веб-порталу 
(додаток 2); 

порядок супроводу веб-порталу Держкомархіву (додаток 3). 
Забезпечити не менш ніж раз на півроку підготовку та розгляд на 

засіданнях колегій Держкомархіву і державних архівних установ 
питань про наповнення і підтримку власних веб-сайтів/веб-сторінок і 
подання в установленому порядку інформації до Урядового порталу та 
оприлюднення на веб-порталі Держкомархіву звітних матеріалів. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А., Забенько Ю. І.) до 21 грудня 
2009 року завершити реорганізацію веб-порталу Державного комітету. 

3. Заступникам Голови Державного комітету (Прись Т. П., Музи- 
чук О. В.), керівникам структурних підрозділів Держкомархіву 
(Богунова Н. К., Баранова О. В., Ярошенко Д. В., Кузнєцова М. І., 
Кисельова Л. А., Стадник В. А., Гриневич В. В., Горєва В. В.): 

– забезпечити у межах компетенції і повноважень чітке та 
своєчасне виконання Регламенту та Порядку; 

– до 15 грудня 2009 року передати Управлінню інформації та 
міжнародного співробітництва в електронному вигляді матеріали для 
оновлення інформації, опублікованої у рубриках веб-порталу (додаток 
3), а також фото у форматі jpg або tif. 

4. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько 
Ю. І.) забезпечити: 

– технічний та технологічний супровід та захист інформації; 
– розгляд на засіданні колегії Держкомархіву питання про 

функціонування веб-порталу Державного комітету у березні 2010 року. 
5. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
– систематичне подання до Управління інформації та 

міжнародного співробітництва Держкомархіву матеріалів про суттєві 
події та заходи, що відбулися, а також для наповнення та підтримки 
рубрик веб-порталу Державного комітету (додаток 3); 

– до 15 грудня 2009 року передання до Держкомархіву оновлених 
відомостей для розміщення у рубриках “Архівні установи”, “Нові 
видання” (лист Держкомархіву від 6.10.2009 № 2084/06.1), а також 
редагування спільно з відділом інформаційних технологій 
Держкомархіву нових матеріалів у рубриці “Архівні установи”. 
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Передавати матеріали для публікації на порталі виключно в 
електронній формі. 

6. ЦДЕА (Лавренюк А. Г.) забезпечити розроблення оновленого 
дизайну веб-порталу Держкомархіву та зберігання відомостей, що 
містяться на ньому. 

7. УНДІАСД (Мага І. М.) забезпечити бібліографічний та нау-
ковий супровід веб-порталу Держкомархіву. 

8. Рекомендувати керівникам державних архівних установ 
завершити у 2010 році створення власних веб-сайтів. 

9. Накази Держкомархіву України від 20 березня 2002 року № 16 
“Про затвердження регламенту функціонування веб-сайту Держком-
архіву України” та від 11 травня 2005 року № 60 “Про внесення змін до 
наказ Держкомархіву від 20.03.2002 № 16” вважати таким що втратили 
чинність. 

10. Відповідальним за створення і супровід веб-порталу приз-
начити першого заступника Голови Державного комітету І. Б. Матяш. 

11. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

Додаток № 1 
до наказу Держкомархіву 
від 3 грудня 2009 року № 205 

 
Регламент 

функціонування веб-порталу Державного комітету архівів України 

Загальні положення 
Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

Державного комітету архівів України та державних архівних установ 
України здійснюється шляхом розміщення і періодичного оновлення 
інформації на веб-порталі Держкомархіву відповідно до вимог 
“Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 та систематичного подання 
до Урядового веб-порталу матеріалів про суттєві події та заходи, що 
відбуваються в рамках діяльності Держкомархіву та державних 
архівних установ. 

Інформація, що розміщується на веб-порталі, повинна мати 
захист від несанкціонованої модифікації. 

На початку головної сторінки веб-порталу розміщується 
зображення Державного герба України і емблеми Держкомархіву. 
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На головній сторінці веб-порталу розміщуються адреси веб-
порталів Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, 
Кабінету Міністрів України. 

Інформаційне наповнення веб-сайту 
На веб-порталі Держкомархіву відповідно до затвердженої 

структури розміщується така інформація:  
– назва Держкомархіву; 
– основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 
– структура та керівництво; 
– прізвища, імена та по батькові, короткі біографічні довідки та 

фото керівників; 
– місцезнаходження (поштова адреса, номери телефонів, факсів, 

адреса електронної пошти); 
– основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, 

імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти та 
фото їх керівників (за наявності);  

– проекти державних програм, найважливіших нормативно-
правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомархіву; 

– нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції 
Держкомархіву; 

– зразки документів та інших матеріалів, необхідних для 
звернення громадян до Держкомархіву; 

– розпорядок роботи Держкомархіву та час прийому громадян 
його керівництвом; 

– назви державних архівних установ, прізвища, імена, по 
батькові, поштова адреса, номери телефонів, адреси електронної пошти 
та фото їх керівників (за наявності);  

– цільові програми у сфері архівної справи та діловодства; 
– державні інформаційні ресурси з питань, що належать до 

компетенції Держкомархіву:  
веб-сайти/веб-сторінки державних архівних установ, архівних 

підрозділів музеїв і бібліотек з описовими статтями про склад і зміст 
документів НАФ; 

бібліографічні переліки путівників, інших довідників, ін фор-
маційних видань, регіональних архівних публікацій, оглядів документів 
НАФ різних жанрів, видів і тематики, що з'являються на сторінках 
інших видань та в електронних публікаціях; бібліографія публікацій та 
інша інформація про документи українського походження, що збері-
гаються за межами України; 

он-лайнові публікації періодичних видань Держкомархіву 
(“Архіви України”, “Вісник Державного комітету архівів України”), 
інших видань, що продовжуються; 

електронні версії друкованих довідників про склад і зміст доку-
ментів НАФ; друкованих та неопублікованих довідково-інформаційних 
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та інших публікацій, що мають першочергове наукове і практичне 
значення; переліки локальних облікових та тематичних баз даних, що 
функціонують в архівах; бази даних з он-лайновим доступом через 
Інтернет; інша інформація; 

– переліки архівних, бібліотечних та інших профільних сайтів у 
світі, міжнародних проектів в Інтернеті, пов'язаних з історико-
культурною спадщиною людства; 

– поточні та заплановані заходи і події у сфері архівної справи та 
діловодства (засідання колегії, Наукової ради, Нормативно-методичної 
комісії, Редакційно-видавничої ради, ЦЕПК, проведення конференцій, 
нарад, семінарів, презентацій, прес-конференцій, зустрічей, візити, 
відвідання, підписання протоколів, угод тощо); 

– відомості про наявні вакансії. 
На веб-порталі Держкомархіву розміщується адреса електронної 

пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і 
реєстрацію вхідної кореспонденції. 

На веб-порталі може розміщуватися інша інформація, яку 
керівництво Держкомархіву вважає за доцільне оприлюднити. 

Не допускається розміщення на веб-порталі інформації, розпов-
сюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.  

Персональна відповідальність за дотримання цих вимог 
покладається на першого заступника Голови Держкомархіву. 

Подання інформації для розміщення на веб-порталі 
Інформація на веб-порталі подається державною та англійською 

(обов'язково). Подання інформації англійською мовою допускається у 
скороченому викладі. 

Інформація, розміщена на веб-порталі, оновлюється одразу після 
зміни відомостей, зазначених у пункті 5 цього Регламенту. 

Інформація для розміщення на веб-порталі готується безпо-
середньо виконавцем (працівником, відповідальним за організацію 
заходу, виконання документа, внесення поточних змін до обліково-
інформаційних даних тощо) не пізніше наступного дня після завер-
шення заходу (виконання документа) і подається на розгляд керівнику 
структурного підрозділу Держкомархіву (керівнику державної архівної 
установи). Начальник (керівник) того ж дня приймає рішення щодо 
подання інформації на веб-сайт, її перекладу іншою мовою та обсягів 
скорочення для перекладу.  

Інформація про заплановані заходи (анонси) подається одразу 
після прийняття офіційного рішення щодо проведення заходу. 

Відповідальність за систематичність і своєчасність супроводу 
веб-сайту та подання інформації до Урядового веб-порталу за 
напрямками діяльності покладається на керівників профільних 
структурних підрозділів Держкомархіву; за супровід веб-сайтів/веб-
сторінок державних архівних установ – на їхніх керівників. Переклад 
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поточної інформації англійською мовою забезпечується Управлінням 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву, інформації 
та відомостей про основні напрями діяльності архівних установ – 
відповідними установами. 

Інформація, що має бути розміщена на веб-порталі Держком-
архіву та Урядовому веб-порталі, подається до Управління інформації 
та міжнародного співробітництва Держкомархіву на паперовому носії 
та в електронному вигляді. Паперовий носій візується керівником 
державної архівної установи. 

Інформація, що розміщується на веб-порталі Держкомархіву та 
Урядовому веб-порталі, підлягає літературному редагуванню.  

Відредаговані матеріали розміщуються на внутрішньому (робо-
чому) сайті Держкомархіву і після їх перегляду та затвердження 
першим заступником Голови Державного комітету оприлюднюються в 
Інтернеті. 

Відповідальний за створення і супроводження веб-порталу 
призначається Головою Держкомархіву. 

 
 
 

 Додаток № 2 
до наказу Держкомархіву 
від 3 грудня 2009 року № 205 

СКЛАД  
робочої групи, відповідальної за супровід веб-порталу 

Держкомархіву та подання матеріалів до Урядового веб-порталу 
Матяш І. Б. – голова 
Прилепішева Ю. А. – заступник голови 
Кисельова А. А. – секретар 
Забенько Ю. І. – відповідальний веб-мастер 
Кисельова Л. А. – відповідальна за облікові дані на веб-айтах/веб-

сторінках державних архівних установ та дані  
довідкового апарату до документів НАФ 

Мага І. М. – відповідальна за бібліографічний супровід 
порталу 

Бернікова О. П. – відповідальна за технічний супровід порталу 
Романович С. В. – відповідальна за англійську версію веб-порталу 

та підготовку звітних матеріалів до Кабінету 
Міністрів України 

Янішевський В. В. – відповідальний за редагування і коректуру 
матеріалів порталу 

Лавренюк А. Г. – відповідальний за дизайн веб-порталу та 
зберігання інформації, що міститься на ньому 
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Додаток № 3 
до наказу Держкомархіву 
від 3 грудня 2009 року № 205 

ПОРЯДОК  
супроводу веб-порталу Держкомархіву 

№ 
п/п 

Зміст основних заходів Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

1. Надання зведеної 
інформації про діяльність 
структурних підрозділів та 
дорадчих органів 
Держкомархіву 

Головні виконавці: 
Баранова О. В. 
Богунова Н. К. 
Горєва В. В. 
Гриневич В. В. 
Забенько Ю. І. 
Кисельова Л. А. 
Кузнєцова М. І. 
Стадник В. А. 
Ярошенко Д. В. 

в міру зміни 
відомостей 

2. Надання інформації про 
діяльність державних 
архівних установ 

Головні виконавці: 
керівники 
державних 
архівних установ 

щотижня 

3. Змістовий та 
бібліографічний супровід 
веб-сайтів/веб-сторінок 
державних архівних 
установ на порталі 
Держкомархіву 

Головні виконавці: 
керівники 
державних 
архівних установ 

постійно 

4. Супровід розділів про музеї, 
бібліотеки, що зберігають 
документи НАФ 

Головний 
виконавець: 
Мага І. М. 

постійно 

5. Представлення зразків 
документів та інших 
матеріалів, необхідних для 
звернення громадян 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавці: 
керівники 
державних 
архівних установ 

в міру 
необхідності 

6. Надання інформації про 
галузеві наукові розробки 
та проекти, міжнародне 
наукове співробітництво, 
конференції, семінари 
тощо 

Головний 
виконавець: 
Мага І. М. 
 

в міру 
наявності 
відомостей 
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№ 
п/п 

Зміст основних заходів Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

7. Забезпечення редакційної 
підготовки матеріалів для 
веб-порталу 

Головний 
виконавець: 
Янішевський В. В. 

постійно 

8. Публікація електронних 
версій періодичних видань 
Держкомархіву 

Головний 
виконавець: 
Забенько Ю. І. 

постійно 

9. Супровід рубрики “Архівні 
установи“ 

Головні виконавці: 
Мага І. М. 
Ярошенко Д. В. 
Співвиконавці: 
Музичук О. В. 
Баранова О. В. 
Богунова Н. К. 
Кузнєцова М. І. 
керівники 
державних 
архівних установ 

в міру зміни 
відомостей 

10. Супровід рубрики “Архіви 
у ЗМІ“ 

Головний 
виконавець: 
Романович С. В. 
Співвиконавці: 
керівники 
державних 
архівних установ 

постійно 

11. Супровід рубрики 
“Інформуємо 
громадськість“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавці: 
Баранова О. В. 
Богунова Н. К. 
Кузнєцова М. І. 

в міру зміни 
відомостей 

12. Супровід рубрики 
“Регуляторні акти“ 

Головний 
виконавець: 
Богунова Н. К. 
Співвиконавці: 
Сельченкова С. В. 
Прилепішева Ю. А. 

постійно 

13. Супровід рубрики 
“Розсекречення архівних 
матеріалів“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавець: 
Рибачук О. В. 

в міру 
наявності 
відомостей 
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№ 
п/п 

Зміст основних заходів Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

14. Супровід рубрики 
“Електронні документи, 
електронні архіви“ 

Головний 
виконавець: 
Музичук О. В. 
Співвиконавці: 
Забенько Ю. І. 
Лавренюк А. Г. 
Сельченкова С. В. 

постійно 

15. Супровід рубрики 
“Документальні виставки 
on-line“ 

Головний 
виконавець: 
Забенько Ю. І. 
Співвиконавці: 
Ярошенко Д. В. 
Маковська Н. В. 
керівники 
державних 
архівних установ 
 

в міру 
наявності 
відомостей 

16. Супровід рубрики 
“Галузеві програми, 
проекти“ 

Головний 
виконавець: 
Прись Т. П. 
Співвиконавці: 
Богунова Н. К. 
Сельченкова С. В. 
Прилепішева Ю. А. 

постійно 

17. Супровід рубрики 
“Міжнародні контакти“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
 

в міру 
наявності 
відомостей 

18. Супровід рубрики 
“Нормативна база“ 

Головний 
виконавець: 
Прись Т. П. 
Співвиконавці: 
Богунова Н. К. 
Сельченкова С. В. 
Прилепішева Ю. А. 

постійно 

19. Супровід рубрики 
“Звернення громадян“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавці: 
Кузнєцова М. І. 
керівники 
державних 
архівних установ 

постійно 
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№ 
п/п 

Зміст основних заходів Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

20. Супровід рубрики 
“Громадянське суспільство 
і влада“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавці: 
Богунова Н. К. 
Забенько Ю. І. 
Сельченкова С. В. 
 
 

постійно 

21. Супровід рубрики 
“Державні послуги“ 

Головний 
виконавець: 
Богунова Н. К. 
Співвиконавці: 
Кузнєцова М. І. 
керівники 
державних 
архівних установ 

постійно 

22. Супровід рубрики 
“Державні закупівлі“ 

Головний 
виконавець: 
Музичук О. В. 

в міру 
наявності 
відомостей 

23. Супровід рубрики 
“Зарубіжна україніка“ 

Головний 
виконавець: 
Мага І. М. 
Співвиконавці: 
Кулініч Ю. Я. 
керівники 
державних 
архівних установ 

в міру 
наявності 
відомостей 

24. Супровід рубрики 
“Архівна освіта“ 

Головний 
виконавець: 
Волкотруб Г. К. 
Співвиконавці: 
Баранова О. В. 

постійно 

25. Супровід рубрики “Спілка 
архівістів“ 

Головний 
виконавець: 
Крівіч Л. П. 

в міру 
наявності 
відомостей 

26. Супровід рубрики 
“Вакансії“ 

Головний 
виконавець: 
Баранова О. В. 

в міру зміни 
відомостей 

27. Супровід рубрики 
“Новини/анонси“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 

щотижня 
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№ 
п/п 

Зміст основних заходів Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Співвиконавці: 
Баранова О. В. 
Богунова Н. К. 
Кузнєцова М. І. 
керівники 
державних 
архівних установ 

28. Супровід рубрики 
“Довідковий апарат“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавець: 
Кисельова Л. А. 

постійно 

29. Супровід рубрики 
“Публікації на порталі“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 
Співвиконавець: 
Мага І. М. 
керівники 
державних 
архівних установ 

постійно 

30. Супровід рубрики “Архіви 
в світі“ 

Головний 
виконавець: 
Кулініч Ю. Я. 

постійно 

31. Супровід рубрики 
“Корисні посилання“ 

Головний 
виконавець: 
Прилепішева Ю. А. 

в міру 
наявності 
відомостей 

32. Супровід рубрики 
“Контакти“ 

Головний 
виконавець: 
Баранова О. В. 

в міру зміни 
відомостей 

33. Супровід рубрики “Карта 
порталу“ 

Головний 
виконавець: 
Забенько Ю. І. 

постійно 
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву 
від 29.01.2009 № 15 “Про затвердження графіку 

особистого прийому громадян керівництвом Держкомархіву 
та начальниками управлінь” 
від 7 грудня 2009 р. № 206 

 
У зв’язку із змінами у керівництві Державного комітету архівів 

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

керівництвом Державного комітету архівів України та начальниками 
управлінь, затвердженого наказом Держкомархіву від 29.01.2009 № 15, 
виклавши його у новій редакції (додається). 

2. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву  
(Баранова О. В.) опублікувати зазначену інформацію на офіційному 
веб-порталі Держкомархіву та поновити інформацію для відвідувачів. 

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Держкомархіву від 
17.09.2009 № 156 “Про внесення доповнення до наказу Держкомархіву 
від 29.01.2009 № 15 “Про затвердження графіку проведення особистого 
прийому громадян керівництвом Держкомархіву та начальниками 
управлінь”. 

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

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного 
комітету архівів України 
07.12.2009 р. №№ 206    

 
ГРАФІК 

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 

вівторок 
14.00 – 16.00 

275-26-66 
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Посада, 
прізвище, ім’я, по батькові 

Дні  
та години прийому 

№ 
телефону 

МАТЯШ 
Ірина Борисівна 

останній понеділок 
місяця 17.45 – 19.45 

 

Заступник Голови комітету 
ПРИСЬ 
Тетяна Петрівна 

середа  
14.00 – 16.00 

останній четвер 
місяця 17.45 – 19.45 

273-30-56 
 

Заступник Голови комітету 
МУЗИЧУК  
Ольга Володимирівна 

четвер  
14.00 – 16.00 
остання середа 

місяця 17.45 – 19.45 
 

275-82-33 
 

Начальник управління організа-
ційно-аналітичного, правового 
та кадрового забезпечення 
 

  

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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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 
від 16 листопада 2009 р. “Про стан усунення порушень 

фінансової діяльності, виявлених попередньою перевіркою 
у ЦДАМЛМ України” 

від 7 грудня 2009 р. № 207 
 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Держкомархіву 
від 16 листопада 2009 р. “Про стан усунення порушень фінансової 
діяльності, виявлених попередньою перевіркою у ЦДАМЛМ України” 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

РІШЕННЯ  
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 

м. Київ  16 листопада 2009 р. 
 
Про стан усунення порушень фінансової діяльності, виявлених 

попередньою перевіркою у ЦДАМЛМ України 
 

 
Заслухавши і обговоривши доповідь начальника фінансово-

економічного відділу Стадник В.А., колегія відзначає, що Центральним 
державним архівом-музеєм літератури і мистецтва України вжито 
певних заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених у ході 
перевірки фінансової діяльності ЦДАМЛМ, проведеної Держком-
архівом у 2008 році. 

Усунуто низку порушень, які було виявлено при перевірці ведення 
касових операцій. 

Виплачено не доплачені кошти по заробітній платі Медончак П.В. 
у сумі 29,46 грн. Зроблено перерахунок зайво нарахованих коштів на 
матеріальну допомогу на загальну суму 903,87 грн. 

У березні 2009 року оприбутковано лишки талонів на бензин на 
суму 448,53 грн.  

Станом на 01.01.2009 нараховано знос основних засобів за 2006, 
2007 та 2008 роки. 

Взято на облік будівлі та споруди, які знаходяться в с. Плюти, на 
суму 16331,00 грн. Взято на баланс з врахуванням ціни сканер на суму 
9000,00 грн. 

Знято з обліку суму ПДВ на загальну сума 2939,67 грн., яка 
обліковувалася раніше разом з обліковими активами. 
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Матеріальні цінності, які передано Держкомархіву, знято з обліку 
ЦДАМЛМ. 

Водночас слід зазначити, що рішення колегії Держкомархіву від 
19.12.2008 щодо усунення у тримісячний термін недоліків та порушень, 
виявлених перевіркою, не виконано, частину порушень не усунуто. 

Нарахування індексації на заробітну плату здійснюється лише з 
01.05.2008 року. За 2006 - 2007 роки індексацію не нараховано. 

Встановлено зайве нарахування надбавки за високі досягнення в 
праці в розмірі 50% від посадового окладу Сокольській А. В. на 
загальну суму 1015,00 грн. 

Зайво нараховані кошти на матеріальну допомогу до бюджету не 
перераховано. 

За 2007–2008 роки не проводилась інвентаризація каси та відсутній 
наказ керівника на проведення інвентаризації каси. 

У лицьових картках за 2005 рік не відмічено накази про відпустки, 
преміювання, призначення надбавок. 

Відсутні накази про ввід в експлуатацію об’єктів основних засобів. 
Інвентарні картки обліку заведено лише на частину основних 

засобів, дату вводу в експлуатацію в картках не проставлено. 
Річні інвентаризації за 2006 та 2007 роки не відповідають 

бухгалтерському обліку, за відповідні роки відсутні протоколи засідань 
інвентаризаційної комісії.  

У касовій книзі за 2007, 2008 та 2009 роки відсутні підписи 
начальника фінансово – економічного відділу. 

 
Колегія вирішує: 
1. Інформацію про роботу ЦДАМЛМ України щодо усунення 

порушень і недоліків, виявлених під час перевірки його діяльності у 
грудні 2008 року, прийняти до відома. 

2. Зобов’язати директора ЦДАМЛМ України (Скрипку Л.В.): 
вжити необхідних заходів щодо виконання рішення колегії 

Держкомархіву від 29.12.2008 “Про стан фінансової діяльності 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України” 
в повному обсязі; 

розглянути питання про відповідність начальника фінансово-
економічного відділу Харченко С.С. займаній посаді. 

 
Голова колегії,Голова Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург 
Секретар колегії Т. В. Галицька 
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Про внесення змін до складу Центральної 
експертно-перевірної комісії Держкомархіву України 

від 11 грудня 2009 р. № 210 
 

НАКАЗУЮ: 
1. Унести до наказу Держкомархіву України від 05.11.2008 № 215 

“Про склад Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву 
України” такі зміни: 

1.1. Призначити Головою Центральної експертно-перевірної 
комісії  Прись Тетяну Петрівну, заступника Голови Державного 
комітету. 

1.2. Вивести зі складу Центральної експертно-перевірної комісії  
Новохатського Костянтина Євгеновича, заступника Голови Державного 
комітету у зв’язку з виходом на пенсію та Байденко Валентина 
Олексійовича, заступника начальника управління справами Анти-
монопольного комітету України. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету Прись Т. П. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 

Про участь державних архівних установ у відзначенні 
90-річчя від дня народження Миколи Руденка 

від 16 грудня 2009 р. № 212 
 

На виконання Указу Президента України від 14 серпня 2009 року 
№ 612“Про відзначення 90-річчя від дня народження Миколи Руденка” 
та плану заходів з відзначення 90-річчя від дня народження Миколи 
Руденка, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2009 року № 1469, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) та Держархіву Луган-
ської області (Старовойтов М. М.): 

забезпечити організацію та проведення у період з 20 по 24 грудня 
2010 року тематичних виставок документів та матеріалів, присвячених 
життю та діяльності видатного діяча українського правозахисного руху, 
письменника, філософа, Героя України Миколи Руденка; 

не пізніше 1 грудня 2010 року надіслати на адресу Держкомархіву 
для публікації на офіційному веб-порталі Державного комітету у 
рубриці “Документальні виставки он-лайн” переліки та цифрові копії 
виявлених документів. 
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2. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву м. Києва 
провести виявлення документів, пов’язаних з життям та діяльністю 
Миколи Руденка та не пізніше 1 грудня 2010 року передати до 
Держкомархіву їх переліки та цифрові копії. 

3. Начальнику управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.): 

вирішити питання отримання цифрових копії документів, що 
стосуються життя та діяльності Миколи Руденка з фондів 
Департаменту архівного забезпечення СБ України з метою вико-
ристання їх в експозиціях тематичних виставок; 

забезпечити координацію роботи державних архівів зазначених у 
пунктах 1, 2 наказу з підготовки та проведення тематичних виставок до 
90-річчя від дня народження Миколи Руденка; 

спільно з начальником відділу інформаційних технологій 
Держкомархіву (Забенько Ю. І.) забезпечити публікацію до 16 грудня 
2010 року на веб-порталі Держкомархіву он-лайнового варіанту 
виставки. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

Про запровадження щотижневої прямої телефонної лінії 
від 16 грудня 2009 р. № 213 

 
На виконання п. 14 Плану заходів щодо реалізації Концепції 

подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та 
державної антикорупційної політики на період до 2011 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15.08.2007 № 657-р та згідно з Планом заходів щодо реалізації 
Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” 
та державної антикорупційної політики Держкомархіву на 2010 рік, 
затвердженого наказом Держкомархіву від 10.12.2009 № 208 

НАКАЗУЮ: 
1. Запровадити щотижневу пряму телефонну лінію на тему: 

“Суспільство проти корупції” за участю керівництва Держкомархіву 
щочетверга з 10.00 до 11.00 за телефонами згідно з додатком. 

2. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.) опублікувати оголошення про запровадження 
щотижневої прямої телефонної лінії на веб-порталі Держкомархіву у 
рубриці “Запобігання проявам корупції”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву Матяш І. Б. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Додаток 
до наказу Держкомархіву 
від 16 грудня 2009 р. № 213 

 
 

Список керівників Держкомархіву, які будуть брати участь  
у щотижневих прямих телефонних лініях 

 

Прізвище,  
ім’я, 

 по батькові 

Посада Телефон 

Гінзбург 
Ольга Петрівна 

Голова 
Держкомархіву 

275-27-77 

Матяш 
Ірина Борисівна 

Перший заступник 
Голови Держкомархіву 

275-26-66 

Прись 
Тетяна Петрівна 

Заступник  
Голови Держкомархіву 

273-30-56 

Музичук 
Ольга Володимирівна 

Заступник  
Голови Держкомархіву 

275-82-33 

 
 

Про відзначення премією імені Василя Веретенникова 
від 16 грудня 2009 р. № 214 

Згідно з Положенням про премію імені Василя Веретенникова та 
на підставі рішення Наукової ради Держкомархіву від 8 грудня 
2009 року (протокол № 1) 

НАКАЗУЮ: 
1. Відзначити премією імені Василя Веретенникова 2009 року у 

номінації археографія, архівна евристика в розмірі дві тисячі гривень з 
врученням дипломів лауреатів директора Державного архіву 
Чернігівської області Р. Б. Воробей, начальника відділу використання 
інформації документів цього ж архіву Н. М. Полетун та головного 
спеціаліста відділу використання інформації документів цього ж архіву 
А.В. Морозову за підготовку бібліографічного довідника “Черниговские 
губернаторы и вице-губернаторы: личности и государственно-общест-
венные деятели”.  

2. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику 
Держкомархіву України та на веб-сайті Держкомархіву України. 
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3. Директорам державних архівних установ вжити заходів щодо 
заохочення наукових досліджень працівників у сфері архівознавства, 
документознавства, археографії та активніше залучати до участі у 
конкурсі на здобуття премії ім. В. Веретенникова архівну та наукову 
громадськість. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву України Матяш І. Б. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

Щодо внесення змін до Положення про колегію Держкомархіву 
від 17 грудня 2009 р. № 216 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

25.11.2009 р. № 1272 “Про доповнення пункту 6 Загального положення 
про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої 
державної адміністрації” 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Пункт 5 Положення про колегію Державного комітету архівів 

України, затвердженого наказом Держкомархіву від 14.05.2007 р. № 74, 
після слів “визначена Міністром культури і туризму” доповнити 
словами “член правління всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування”. 

2. Внести до складу колегії, затвердженого наказом Держком-
архіву від 19.05.2009 р. № 82, відповідні зміни. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О.П. Гінзбург 
 

 
Про участь державних архівів у відзначенні 

річниці подвигу Героїв Крут 
від 21 грудня 2009 р. № 219 

 
На виконання Указу Президента України від 1 грудня 2009 року 

№ 985 “Про відзначення річниці подвигу Героїв Крут” 
НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
організацію та проведення у 2010 році виставок фото- та архівних 

документів, присвячених подвигу Героїв Крут та пов’язаним із цим 
подіям; 

участь у підготовці постійно діючих експозицій у бібліотеках та 
музеях; 
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публікацію в засобах масової інформації повідомлень про 
документи та матеріали про подвиг Героїв Крут, що зберігаються в 
державних архівах; 

інформацію про проведену роботу надіслати до Держкомархіву 
не пізніше 1 лютого 2010 року.  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету І. Б. Матяш. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

На додаток до наказу Держкомархіву 
від 26 червня 2009 року № 111 
від 21 грудня 2009 р. № 220 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25 листопада 2009 року № 1429-р “Про затвердження плану заходів на 
2009–2010 роки із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 
років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в Україні” та 
на додаток до наказу Держкомархіву України від 26 червня 2009 року 
№ 111 “Про участь державних архівних установ у виконанні Указу 
Президента України від 12 червня 2009 року № 432/2009 “Про 
додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 років в Україні“ 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ, Управлінню 

інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву за без-
печити виконання у повному обсязі в 2010 році наказу Держкомархіву 
від 26 червня 2009 року № 111. 

2. До пункту 1 наказу Держкомархіву від 26 червня 2009 року 
№ 11 після слів “зокрема у краєзнавчих музеях” додати такі підпункти: 

забезпечити 
– організацію та проведення тематичних виставок архівних 

документів до Дня пам’яті жертв голодоморів, та організувати 
ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентської 
молоді і військовослужбовців з матеріалами, представленими на таких 
виставках; 

– надання допомоги в оформленні у навчально-виховних, 
культурно-освітніх закладах, виставкових комплексах і військових 
частинах тематичних стендів; 

– висвітлення у друкованих та аудіовізуальних (електронних) 
засобах масової інформації участі державних архівів у заходах із 
вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні; 
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– сприяння у науково-пошуковій та просвітницькій діяльності 
щодо геноциду Українського народу науковцям, дослідникам голодо-
морів і представникам громадських організацій; 

взяти участь  
– у Всеукраїнській акції “Людяність у нелюдяний час“; 
– молодіжній акції “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”. 
3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
Про участь архівних установ у виконанні положень 

Указу Президента України від 1 грудня 2009 року № 986 
“Про відзначення у 2010 році Дня Соборності України” 

від 21 грудня 2009 р. № 221 
 

На виконання Указу Президента України від 1 грудня 2009 року 
№ 986 “Про відзначення у 2010 році Дня Соборності України”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам центральних державних архівів, Державного архі-
ву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст 
Києва і Севастополя: 

забезпечити організацію та проведення до Дня Соборності Украї-
ни (22 січня 2010 року) виставок документів та матеріалів, присвячених 
подіям, пов’язаним із проголошенням Акта злуки Української Народної 
Республіки і Західно-Української Народної Республіки, учасникам цих 
подій та значенню цього історичного факту в українському державо-
творенні; 

про вжиті заходи інформувати Держкомархів не пізніше 27 січня 
2010 року. 

2. ЦДАВО (Маковська Н. В.) визначити місце проведення в 
м. Києві фотодокументальної виставки до Дня Соборності України, 
забезпечити оформлення експозиції та проведення урочистого 
відкриття виставки. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Про затвердження Політики Державного комітету архівів України 
у сфері системи управління якістю 

від 22 грудня 2009 р. № 222 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 614 від 
11 травня 2006 року “Про затвердження Програми запровадження 
системи управління якістю в органах виконавчої влади” та метою 
подальшого розвитку системи управління якістю Держкомархіву 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Політику Державного комітету архівів України у 
сфері системи управління якістю (Додаток 1). 

2. Затвердити Проект процесної схеми Держкомархіву (Додаток 2). 
3. Відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) у дводен-

ний термін забезпечити розміщення Політики Держкомархіву на сайті 
Держкомархіву. 

4. Першому заступнику, заступникам Голови Держкомархіву, 
керівникам структурних підрозділів Держкомархіву забезпечити не-
ухильне дотримання принципів Політики Держкомархіву та реалізацію 
визначених пріоритетів діяльності. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву, головного уповноваженого з питань системи 
управління якістю Музичук О. В. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
 

Додаток 1 
До наказу Держкомархіву 
від 22 грудня 2009 № 222 

 
 

Політика Державного комітету архівів України 
 

Місія Держкомархіву: участь у формуванні та реалізація 
державної політики у сфері архівної справи і діловодства з метою 
задоволення інформаційних потреб суспільства і держави.  

Пріоритети діяльності 
– здійснення державного регулювання у сфері архівної справи і 

діловодства; 
– формування, забезпечення належних умов зберігання та 

всебічного використання Національного архівного фонду для реалізації 
прав та законних інтересів кожної людини; 

– міжгалузева координація та функціональне, нормативно-
правове регулювання з питань архівної справи і діловодства; 
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– визначення перспектив та пріоритетів розвитку архівної справи 
і діловодства на основі європейського досвіду; 

– забезпечення правового та соціального захисту працівників 
державних архівних установ; 

– системна інформатизація архівної справи. 
Принципи діяльності при реалізації пріоритетів 
– верховенство права і законність; 
– гуманізм; 
– гласність; 
– використання досвіду зарубіжних країн. 
 
Реалізація пріоритетів досягається через 
– розроблення пропозиції щодо вдосконалення  актів 

законодавства на основі узагальнення практики застосування 
законодавства з питань, що належать до компетенції Держкомархіву, та 
здійснення систематичного контролю за їх реалізацією; 

– вільний доступ споживачів до повної, об’єктивної, достовірної 
інформації щодо документів Національного архівного фонду; 

– оптимізацію якості надання послуг для підвищення рівня 
задоволеності споживачів шляхом удосконалення системи управління 
на основі міжнародних стандартів; 

– організацію методично-консультативної діяльності архівних 
установ і служб діловодства; 

– розвиток системи управління персоналом, формування 
ефективного кадрового резерву; 

– впровадження сучасних програмних продуктів, розвиток 
електронних версій документів та електронних баз даних. 

 
 

Про оголошення рішення колегії Держкомархіву 
від 22 грудня 2009 р. “Про здійснення заходів щодо впровадження 

та забезпечення функціонування 
системи управління якістю” 
від 24 грудня 2009 р. № 224 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного ко-

мітету архівів України від 22 грудня 2009 року “Про здійснення заходів 
щодо впровадження та забезпечення функціонування системи управ-
ління якістю” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву, головного уповноваженого з питань системи 
управління якістю Музичук О.В. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Р І Ш Е Н Н Я 

КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  
АРХІВІВ УКРАЇНИ  

м. Київ                                                                               22 грудня 2009 р. 

 
Про здійснення заходів щодо впровадження та забезпечення 

функціонування системи управління якістю 
 
Заслухавши й обговоривши інформацію заступника Голови 

Держкомархіву Музичук О. В. про здійснення заходів щодо впро-
вадження та забезпечення функціонування системи управління якістю, 
колегія відзначає необхідність пожвавлення організації робіт з 
впровадження системи управління якістю у Держкомархіві. 

Побудова систем управління якістю в центральних органах 
виконавчої влади України проводиться на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України № 614 від 11 травня 2006 року “Про 
затвердження Програми запровадження системи управління якістю в 
органах виконавчої влади”.   Система управління якістю, що створена 
відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000,  спрямована на 
забезпечення високої якості продукції, процесів, робіт та послуг, та 
повинна розглядатися як проект, спрямований на всебічне поліпшення 
діяльності центрального органу виконавчої влади. Фактично мова йде 
не про створення нової окремої системи управління якістю, а про 
звичайну систему управління, яка повинна бути зручним робочим 
інструментом, за допомогою якого здійснюється управління Держ-
комархівом. 

Заходи із запровадження системи управління якістю було 
розпочато в Держкомархіві на виконання наказу від 21.06.2007 № 98, 
яким було затверджено склад Координаційної ради та робочої групи з 
питань запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві, Положення про Координаційну раду, визначено 
головного уповноваженого з питань запровадження та функціонування 
системи управління якістю. 

На виконання зазначеного наказу було розроблено та затверд-
жено за погодженням з Держспоживстандартом План заходів щодо 
запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві. Відповідно до вказаного Плану було розроблено та 
затверджено Перелік послуг, що надаються Держкомархівом, Перелік 
процесів системи управління якістю Держкомархіву. 

У ході виконання робіт було внесено зміни до Плану заходів 
щодо запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві, визначено нового головного уповноваженого, понов-
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лено склади Координаційної ради, робочої групи та групи внутрішніх 
аудиторів. 

До складу Координаційної ради увійшли керівники управлінь 
Держкомархіву, а до складу робочих груп – представники кожного 
структурного підрозділу з метою оперативного виконання прийнятих 
вищим керівництвом рішень щодо розроблення, впровадження, чіткого 
функціонування системи управління якістю та інформування 
персоналу. 

Протягом 2008–2009 років було розпочато розроблення основних 
документів, необхідних для побудови системи управління якістю. 

Розроблено та затверджено Політику Держкомархіву в сфері 
якості діяльності, якою визначено місію Держкомархіву, пріоритети 
діяльності, принципи діяльності при реалізації пріоритетів та шляхи їх 
реалізації. 

Було визначено послуги, що надаються  Держкомархівом та 
споживачів цих послуг, до яких віднесено населення України, окремих 
громадян, підприємства та організації, інші органи виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, архівні установи України. 

Також визначено структури процесів і розподіл відповідальності 
за них, розроблено Проект процесної схеми Держкомархіву. З метою 
розроблення шляхів удосконалення роботи Держкомархіву проведено 
анонімне анкетування його співробітників. 
 Протягом 2007–2009 років головні уповноважені та члени робочої 
групи проходили навчання на курсах з питань запровадження та 
функціонування системи управління якістю, організованих Української 
асоціацією якості та Головним управлінням державної служби України, 
на яких розглядалися питання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001–2001; 
організації загального процесу розроблення, впровадження та 
функціонування системи управління якістю; забезпечення процесного 
підходу до побудови системи управління якістю; розроблення 
документації системи управління якістю та інші. 
 З метою розробки Методик управлінських процесів, складання 
документованих описів процесів 2009 року підписано договір на 
встановлення програмного комплексу “Конструктор систем менед-
жменту підприємства” на одне робоче місце співробітника Держ-
комархіву. 
 Слід відмітити, що через низку об’єктивних та суб’єктивних 
причин запровадження системи управління якістю в Держкомархіві 
відбувалося не належними темпами. Враховуючи це та базуючись на 
змінах, внесених  до постанови Кабінету Міністрів України № 614 від 
11 травня 2006 року “Про затвердження Програми запровадження 
системи управління якістю в органах виконавчої влади” у частині 
розширення термінів її виконання, основні роботи припадатимуть на 
2010 рік. 
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 Так, в першу чергу слід уточнити графік побудови системи 
управління якістю, згідно з яким на першому етапі провести 
обстеження діючої системи управління Держкомархіву на відповідність 
вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 “Системи управління якістю. 
Вимоги”.  

Є доцільним призначити спеціаліста, який би виконував основну 
масу технічної роботи з побудови системи управління якістю та 
координував роботу усіх структурних підрозділів з цих питань 
(розроблення документації і відстеження змін в ній; організація 
моніторингу процесів; планування та проведення внутрішніх аудитів та 
документування їх результатів; організація нарад та ведення 
протоколів).  

На наступному етапі з метою уточнення переліку послуг, які 
надаються Держкомархівом, слід провести ретельний аналіз 
Положення про Держкомархів та для кожної функції, визначеної у 
Положенні, визначити, через які саме послуги вона реалізується. За 
результатами обстеження слід оформити звіт про виявлені 
невідповідності та розробити програму удосконалення діяльності. 

Основним напрямком роботи щодо запровадження системи 
управління якістю стане розробка відповідної документації, до якої 
входитимуть: 

– Настанова з якості (центральний документ, який містить загаль-
ний опис системи управління якістю та схему взаємодії процесів); 

– документовані описи процесів системи управління якістю, які 
регламентують порядок їх виконання та управління ними, взаємодії за-
лучених структурних підрозділів; 

– інструкції, положення тощо, які уточнюють порядок виконання 
окремих кроків у межах процесів системи управління якістю; 

– протоколи/записи з якості. 
Доцільно скласти детальний графік розроблення документації 

системи управління якістю. У цьому графіку повинно бути чітко 
зазначено, що персональну відповідальність за розроблення 
документованих описів процесів несуть господарі цих процесів. 

Розроблення та впровадження системи управління якістю 
передбачає перегляд системи планування та аналізу діяльності 
Держкомархіву, узгодження систем бюджетування та стратегічного 
планування. Для забезпечення узгодженості усіх елементів планування 
та аналізу діяльності Держкомархіву слід скласти загальну таблицю, в 
якій відобразити зв’язки: пріоритети Політики – загальна ціль на рівні 
Держкомархіву – цілі на рівні процесів – заходи стратегічних і річних 
планів Держкомархіву – статті бюджету – відповідальність за 
виконання та терміни виконання – форма фіксації результатів – 
відповідальність за контроль виконання планів та аналіз їх виконання – 
відповідальність за моніторинг та аналіз досягнення цілей. 
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На етапі впровадження системи управління якістю необхідно 
провести внутрішні аудити для визначення відповідності діяльності 
Держкомархіву розробленій документації та вимогам стандарту, 
перевірки рівня реального впровадження; низку заходів з вивчення 
очікувань та вимірювання задоволеності усіх основних груп 
споживачів; започаткувати вимірювання показників за всіма процесами 
системи управління якістю. 

Колегія вирішує: 
1. Взяти до відома довідку про здійснення заходів щодо 

впровадження та забезпечення функціонування системи управління 
якістю. 

2. У зв’язку із кадровими змінами поновити до 30.12.2009 
персональний склад Координаційної ради, робочої групи та групи 
внутрішніх аудиторів. 

3. Робочій групі з питань запровадження та функціонування 
системи управління якістю в Держкомархіві протягом 1 кварталу 2010 
року скласти графік розроблення документації системи управління 
якістю, до якого включити розробку Настанови з якості, доку-
ментованих описів процесів системи управління якістю, інших 
необхідних документів. 

4. Координаційній раді з питань запровадження та функці-
онування системи управління якістю в Держкомархіві здійснити аналіз 
Положення про Держкомархів з метою уточнення реалізації його 
функцій. 

5. Групі внутрішніх аудиторів (Богунова Н. К.) протягом 1–
3 кварталів 2010 року здійснити повний цикл внутрішніх аудитів в усіх 
структурних підрозділах. 

6. Відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) здійснити 
технічний контроль за встановленням програмного комплексу 
“Конструктор систем менеджменту підприємства”. 
 7. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) протягом 
2 кварталу 2010 року профінансувати отримання сертифікатів внут-
рішніх аудиторів працівниками Держкомархіву. 
 8. Розглянути стан впровадження системи управління якістю на 
засіданні колегії Держкомархіву у 3 кварталі 2010 року. 
 9. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на 
заступника Голови Держкомархіву, головного уповноваженого з питань 
системи управління якістю Музичук О.В. 

 
Голова колегії, Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 
Секретар колегії  Т. В. Галицька 
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ДОВІДКА 

Про здійснення заходів щодо впровадження та забезпечення 
функціонування системи управління якістю 

 
Заходи щодо впровадження та забезпечення функціонування 

системи управління якістю здійснюються на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України № 614 від 11 травня 2006 року “Про 
затвердження Програми запровадження системи управління якістю в 
органах виконавчої влади” та відповідно до Плану заходів 
запровадження та забезпечення функціонування системи управління 
якістю в Держкомархіві України, затвердженого Головою Держком-
архіву та Головою Держспоживстандарту України. 

Система управління якістю, що створюється відповідно до 
міжнародних стандартів ISO серії 9000, спрямована на забезпечення 
високої якості продукції, процесів, робіт та послуг, та повинна 
розглядатися як проект, спрямований на всебічне поліпшення 
діяльності центрального органу виконавчої влади. Фактично мова йде 
не про створення нової окремої системи управління якістю, а про 
звичайну систему управління, яка повинна бути зручним робочим 
інструментом, за допомогою якого здійснюється управління Держком-
архівом. 

Заходи із запровадження системи управління якістю було 
розпочато в Держкомархіві на виконання наказу від 21.06.2007 № 98, 
яким було затверджено склад Координаційної ради та робочої групи з 
питань запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві, Положення про Координаційну раду, визначено 
головного уповноваженого з питань запровадження та функціонування 
системи управління якістю. 

На виконання зазначеного наказу було розроблено та 
затверджено за погодженням з Держспоживстандартом План заходів 
щодо запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві. Відповідно до вказаного Плану було розроблено та 
затверджено Перелік послуг, що надаються Держкомархівом (наказ від 
29.11.2007 № 174 із змінами, внесеними наказом від 27.06.2008 № 138), 
Перелік процесів системи управління якістю Держкомархіву (наказ від 
06.12.2007 № 178). 

У ході виконання робіт було внесено зміни до Плану заходів 
щодо запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві (наказ від 27.06.2008 № 138), визначеного нового 
головного уповноваженого (наказ від 08.09.2008 № 187), поновлено 
склади Координаційної ради, робочої групи та групи внутрішніх 
аудиторів (накази від 08.09.2008 № 187, від 15.07.2009 № 119). 

До складу Координаційної ради увійшли керівники управлінь 
Держкомархіву, а до складу робочих груп – представники кожного 
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структурного підрозділу з метою оперативного виконання прийнятих 
вищим керівництвом рішень щодо розроблення, впровадження, чіткого 
функціонування системи управління якістю та інформування 
персоналу. 

Керівники структурних підрозділів повинні нести персональну 
відповідальність за розроблення документації системи управління 
якістю, що стосується діяльності підрозділу; забезпечення виконання 
цієї документації персоналом підрозділу; аналіз потреби внесення змін 
до цієї документації. 

Протягом 2008–2009 років було розпочато розроблення основних 
документів, необхідних для побудови системи управління якістю. 

Було розроблено Політику Держкомархіву в сфері якості 
діяльності, якою визначено  місію Держкомархіву, пріоритети діяль-
ності, принципи діяльності при реалізації пріоритетів та шляхи їх 
реалізації. 

Було визначено послуги, що надаються  Держкомархівом та 
споживачів цих послуг, до яких віднесено населення України, окремі 
громадяни, підприємства та організації, інші органи виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, архівні установи України. 

Також було визначено структури процесів і розподіл відпо-
відальності за них, розроблено Проект процесної схеми Держ-
комархіву. Управлінські процеси Держкомархіву поділяються на: 

1. керуючі: стратегічне планування та управління фінансовими 
ресурсами; виконання доручень; поточний аналіз та удосконалення; 

2. основні: вивчення очікувань споживачів; розробку 
нормативної документації; методично-консультаційну діяльність; 
організаційно-планове забезпечення; організацію зберігання та обліку 
НАФ; організацію формування НАФ; організацію надання послуг та 
використання інформації НАФ; інформування громадськості; 

3. підтримуючі: управління персоналом; управління інфра-струк-
турою; управління інформаційними ресурсами; міжнародне співро-
бітництво. 

З метою розроблення шляхів удосконалення роботи Держком-
архіву було проведено анонімне анкетування його співробітників, 
темою якого було визначення основних проблем в особистій роботі та в 
діяльності Держкомархіву в цілому; задоволеність персоналу різними 
аспектами своєї роботи та роботи Держкомархіву в цілому; очікування 
персоналу від впровадження системи управління якістю. 
 Протягом 2007–2009 років головні уповноважені та члени робочої 
групи проходили навчання на курсах з питань запровадження та 
функціонування системи управління якістю, організованих Української 
асоціацією якості та Головним управлінням державної служби України, 
на яких розглядалися питання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001; 
організації загального процесу розроблення, впровадження та функціо-
нування системи управління якістю; забезпечення процесного підходу 
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до побудови системи управління якістю; розроблення документації 
системи управління якістю та інші. 
 З метою розробки Методик управлінських процесів, складання 
документованих описів процесів наприкінці 2009 року підписано 
договір на встановлення програмного комплексу “Конструктор систем 
менеджменту підприємства” на одне робоче місце співробітника 
Держкомархіву. 
 Слід відмітити, що через низку об’єктивних та суб’єктивних 
причин запровадження системи управління якістю в Держкомархіві 
відбувалося не належними темпами. Враховуючи це та базуючись на 
змінах, внесених  до постанови Кабінету Міністрів України № 614 від 
11 травня 2006 року “Про затвердження Програми запровадження 
системи управління якістю в органах виконавчої влади” у частині 
розширення термінів її виконання, основні роботи припадатимуть на 
2010 рік. 
 Так, в першу чергу слід уточнити графік побудови системи 
управління якістю, згідно з яким на першому етапі провести 
обстеження діючої системи управління Держкомархіву на відповідність 
вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 “Системи управління якістю. 
Вимоги”. Основними завданнями обстеження є: 

– визначення рівня відповідності/невідповідності поточної діяль-
ності вимогам стандарту; 

– визначення неузгодженостей та дублювань у діяльності різних 
структурних підрозділів, а також неузгодженостей між діяльністю 
структурних підрозділів і стратегією; 

– уточнення переліку послуг і споживачів, реальної спрямованос-
ті діяльності структурних підрозділів на забезпечення задоволеності 
споживачів; 

– визначення будь-яких потенційних удосконалень в діяльності 
структурних підрозділів. 

Є доцільним призначити спеціаліста, який би виконував основну 
масу технічної роботи з побудови системи управління якістю та 
координував роботу усіх структурних підрозділів з цих питань 
(розроблення документації і відстеження змін в ній; організація 
моніторингу процесів; планування та проведення внутрішніх аудитів та 
документування їх результатів; організація нарад та ведення 
протоколів). У деяких великих центральних органах з метою запро-
вадження системи управління якістю було створено спеціальний 
структурний підрозділ. 

На наступному етапі з метою уточнення переліку послуг, які 
надаються Держкомархівом, слід провести ретельний аналіз Поло-
ження про Держкомархів та для кожної функції, визначеної у 
Положенні, визначити, через які саме послуги вона реалізується. За 
результатами обстеження слід оформити звіт про виявлені невід по-
відності та розробити програму удосконалення діяльності. 
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Основним напрямком роботи щодо запровадження системи 
управління якістю стане розробка відповідної документації, до якої 
входитимуть: 

IV. Настанова з якості (центральний документ, який містить зага-
льний опис системи управління якістю та схему взаємодії процесів); 

V. документовані описи процесів системи управління якістю, які 
регламентують порядок їх виконання та управління ними, взаємодії за-
лучених структурних підрозділів; 

VI. інструкції, положення тощо, які уточнюють порядок виконан-
ня окремих кроків у межах процесів системи управління якістю; 

VII. протоколи/записи з якості. 
Доцільно скласти детальний графік розроблення документації си-

стеми управління якістю. У цьому графіку повинно бути чітко зазна-
чено, що персональну відповідальність за розроблення документованих 
описів процесів несуть господарі цих процесів. 

Розроблення та впровадження системи управління якістю 
передбачає перегляд системи планування та аналізу діяльності 
Держкомархіву, узгодження систем бюджетування та стратегічного 
планування. Для забезпечення узгодженості усіх елементів планування 
та аналізу діяльності Держкомархіву бажано скласти загальну таблицю, 
в якій відобразити зв’язки: пріоритети Політики – загальна ціль на рівні 
Держкомархіву – цілі на рівні процесів – заходи стратегічних і річних 
планів Держкомархіву – статті бюджету – відповідальність за 
виконання та терміни виконання – форма фіксації результатів – 
відповідальність за контроль виконання планів та аналіз їх виконання – 
відповідальність за моніторинг та аналіз досягнення цілей. 

На етапі впровадження системи управління якістю необхідно 
провести внутрішні аудити для визначення відповідності діяльності 
Держкомархіву розробленій документації та вимогам стандарту, 
перевірки рівня реального впровадження. На наступних етапах 
внутрішні аудити в кожному структурному підрозділі (або за кожним 
процесом) можуть проводитися орієнтовно раз на рік. 

Через певний час після впровадження системи управління якістю 
повинен бути проведений аналіз її функціонування вищим 
керівництвом Держкомархіву. Згідно з вимогами документації системи 
управління якістю,  таке аналізування, як правило, проводиться за 
підсумками року. 

Для того, щоб мати дані для аналізу, до моменту його проведення 
повинні бути виконані, принаймні, такі роботи: 

– проведено повний цикл внутрішніх аудитів в усіх структурних 
підрозділах; 

– проведено кілька заходів з вивчення очікувань та вимірювання 
задоволеності усіх основних груп споживачів; 

– започатковано вимірювання показників за всіма процесами сис-
теми управління якістю і накопичені певні дані за цими показниками; 
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– розпочато моніторинг якості послуг і накопичено певні дані 
щодо невідповідних послуг. 

На підставі аналізу цих та інших даних можуть бути прийняті 
такі рішення: 

– про визначення нових пріоритетів діяльності Держкомархіву і про 
перегляд політики Держкомархіву на їх підставі (або прийняття рішення 
про її актуальність); 

– про визначення показників, за якими буде оцінюватися діяль-
ність Держкомархіву протягом наступного періоду (на наступний рік 
або до кінця поточного року) та про встановлення цілей за цими показ-
никами; 

– про визначення основних напрямків досягнення встановлених 
цілей, про розробку заходів за цими напрямками та їх включення до 
планів Держкомархіву; 

– про ресурси, необхідні для досягнення встановлених цілей та 
джерела їх отримання (наприклад, розширення повноважень Держ-
комархіву, збільшення граничної чисельності персоналу, отримання 
додаткового фінансування); 

– про потребу в розробці нових або перегляді існуючих процесів 
системи управління якістю протягом наступного періоду для дося-
гнення встановлених цілей, про основні вимоги до цих процесів. 

Якщо передбачається проведення сертифікації системи управ-
ління якістю, в межах аналізування також може бути прийняте рішення 
про її готовність до сертифікаційного аудиту. 

 
 

Про затвердження складу Громадської ради 
при Державному комітеті архіві України 

від 28 грудня 2009 р. № 226 
 

На підставі положення про Громадську раду при Держкомархіві, 
що затверджено наказом Державного комітету архівів України від 
28.10.04 № 114 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад Громадської ради при Державному комітеті 

архівів України:
 

Бойко 
Юрій Анатолійович 

– Голова Ради Федерації роботодавців 
України; 

Васильєв 
Валерій Юрійович 

– кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України; 

Калакура 
Ярослав Степанович 

– доктор історичних наук, професор 
Київського Національного університету 
ім. Тараса Шевченка; 



 213

Клепак 
Григорій Олексійович 

– заступник Голови Національної спілки 
краєзнавців України; 

Косів 
Михайло Васильович 

– Голова підкомітету у справах релігій 
Комітету Верховної Ради України з питань 
культури і духовності; 

Набруско 
Віктор Іванович 

– Президент Національної радіокомпанії 
України; 

Нікітіна 
Тетяна Василівна 

– Голова ЦК профспілки працівників 
державних установ України; 
 

Пиріг 
Руслан Якович 

– доктор історичних наук, професор, 
завідувач відділу Інституту історії України 
НАН України; 

Подкур 
Роман Юрійович 

– кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту історії 
України Національної академії наук 
України; 

Ткаченко 
Віктор Вікторович 

– Голова Асоціації земляцтв України та 
Ради правління Товариства “Чернігівське 
земляцтво“; 

Тримбач 
Сергій Васильович 

– Голова Національної спілки 
кінематографістів України. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету архівів України Матяш І. Б. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

Про затвердження складу робочої групи зі створення 
інформаційної системи “Центральний фондовий каталог” 

від 29 грудня 2009 р. № 227 
 

З метою прискорення роботи зі створення інформаційної системи 
“Центральний фондовий каталог” 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад робочої групи зі створення інформаційної 
системи “Центральний фондовий каталог”, що додається. 
 2. Директорам центральних державних архівів, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та 
Севастополя подати відділу зберігання та обліку Національного архівного 
фонду Держкомархіву до 19 січня 2010 року базу даних “Архівні фонди 
України” станом на 01.01.2010 р. у електронному вигляді. 
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю

 
за собою.

 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Додаток  
до наказу Держкомархіву  
від 29 грудня 2009 р. № 227 

СКЛАД 
робочої групи зі створення Інформаційної системи 

“Центральний фондовий каталог” 
 

Матяш І. Б. – перший заступник Голови 
Держкомархіву; 

Музичук О. В. – заступник Голови Держкомархіву; 
Кисельова Л. А. – заступник начальника управління – 

начальник відділу зберігання та обліку 
Національного архівного фонду 
Держкомархіву; 

Забенько Ю. І. – заступник начальника управління – 
начальник відділу інформаційних 
технологій Держкомархіву; 

Мага І. М. – директор УНДІАСД; 
Христова Н. М. 
 
Кугай О. М. 

– 
 
– 

провідний науковий співробітник 
УНДІАСД; 
заступник директора-головний зберігач 
фондів ЦДІА України, м. Київ; 

Голенко Л. А. – начальник відділу інформаційних 
технологій ЦДКФФА України; 

Демченко А. А. – начальник відділу інформаційних 
технологій ЦДІА України, м. Київ; 

Жук Л. В. – головний спеціаліст відділу 
забезпечення збереженості та обліку 
документів ЦДЕА України; 

Фесенко І. Г. – головний спеціаліст відділу зберігання 
та обліку Національного архівного 
фонду Держкомархіву. 
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Про доповнення наказу Держкомархіву 
від 28 квітня 2009 року № 70 
від 30 грудня 2009 р. № 230 

 
На виконання Плану заходів з оприлюднення та вивчення 

розсекречених архівних документів, пов’язаних з українським 
визвольним рухом ХХ століття, політичними репресіями та 
голодоморами в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 2 грудня 2009 року № 1560-р 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни до Плану заходів з виконання Указу Президента 

України від 23 січня 2009 р. № 37 “Про розсекречення, оприлюднення 
та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним 
рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні” на 2009–
2011 роки, затвердженого наказом Держкомархіву від 28 квітня 2009 
року № 70: 

додати до абзацу 1 пункту 11 Плану заходів після слів “громад-
сько-політичними діячами” речення “Проводити у приміщеннях 
державних архівів виставки розсекречених документів“; 

додати до абзацу 1 пункту 6 Плану заходів після слів 
“загальноукраїнського масштабу” – “(“Чорна дошка України. 1928–
1934”; “Розкуркулення в Україні: 1919–1946”; “Урядова політика 
Голодомору: акти Раднаркому УРСР та Укрекономнаради 1932–1933”), 
енциклопедії “Голодомори в Україні: 1921–1923, 1932–1933, 1946–
1947”, енциклопедичного словника “Український визвольний рух і 
політичні репресії у ХХ столітті”; 

доповнити План заходів  
пунктом 19 “У межах компетенції сприяти передачі в Україну 

розсекречених архівних документів, пов’язаних з українським 
визвольним рухом ХХ століття, політичними репресіями та 
голодоморами в Україні, або їх копій з приватних архівних зібрань”, 
відповідальні за виконання Прилепішева Ю. А.,  Кулініч Ю. Я., строк 
виконання 2010–2011”; 

пунктом 20 “Підготувати перелік архівних документів, що 
підлягають першочерговому копіюванню для формування електронної 
бази архівних документів щодо подій, пов’язаних з українським 
визвольним рухом ХХ століття, політичними репресіями та 
голодоморами в Україні”, відповідальні за виконання Прилепішева Ю. 
А., державні архіви, строк виконання 26 березня 2010 року”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Про Редакційно-видавничу раду 
Державного комітету архівів України 

від 30 грудня 2009 р. № 231 
 

З метою піднесення якісного рівня документальних видань, 
науково-популярної, навчальної, довідкової літератури, рекламно-
інформаційних матеріалів з архівної справи, діловодсва та інших 
питань діяльності архівних установ, сприяння оперативному виходу в 
світ названих вище видань, координації науково-видавничої роботи 
архівних установ 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити новий склад Редакційно-видавничої ради 

Державного комітету (додається). 
2. Затвердити нове Положення про Редакційно-видавничу раду 

Державного комітету (додається). 
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази 

Держкомархіву від 16 травня 2000 року № 22, від 14 січня 2009 року 
№ 4, від 7 квітня 2009 року № 58, від 9 листопада 2009 року № 186. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету І. Б. Матяш. 

 
Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

 
 

 Додаток № 1 
до наказу Держкомархіву України  
від 30 грудня 2010 р. № 231 

 

1. Гінзбург О. П., Голова Державного комітету України (Голова 
Головної редколегії); 

2. Матяш І. Б., перший заступник Голови Державного комітету 
архівів України, доктор історичних наук (заступник Голови Головної 
редколегії); 

3. Артамонова С. С., старший науковий співробітник науково-
інформаційного відділу Українського науково-дослідного інституту ар-
хівної справи та документознавства, кандидат педагогічних наук; 

4. Верстюк В. Ф., заступник Голови Українського інституту наці-
ональної пам’яті, доктор історичних наук (за згодою); 

5. Гирич І. Б., завідуючий відділом джерел з історії України ХІХ – 
початку ХХ ст.ст. Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних 
наук (за згодою); 
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6. Гісцова Л. З., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України (за згодою); 

7. Даниленко Т. В., головний спеціаліст відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву України 
(секретар); 

8. Демченко Л. Я., заступник директора Центрального держав-
ного історичного архіву України, м. Київ; 

9. Лозицький В. С., кандидат історичних наук (за згодою) 
10. Маврін О. О., заступник директора Інституту української ар-

хеографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 
кандидат історичних наук (за згодою); 

11. Мага І. М., директор Українського науково-дослідного інсти-
туту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук; 

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

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

14. Прилепішева Ю. А., начальник Управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву України, кандидат істо-
ричних наук; 

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

16. Терещук Л. В., директор Державного центру збереження до-
кументів НАФ; 

17. Топішко Н. О., директор Центрального державного кінофото-
фоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного; 

18. Юркова О. В., старший науковий співробітник відділу історії 
України 20–30-х рр. ХХ ст., кандидат історичних наук (за згодою). 

 
 Додаток № 2 

до наказу Держкомархіву України  
від 30 грудня 2010 р. № 231 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Редакційно-видавничу раду Державного комітету архівів 

України 
1. Редакційно-видавнича рада Державного комітету архівів 

України (далі – Рада) є науково-дорадчим органом Держкомархіву 
України, створеним для розгляду питань публікації документів 
Національного архівного фонду, видання наукової, науково-
популярної, навчальної, довідкової літератури, рекламно-інформа-
ційних матеріалів з архівної справи, діловодства та інших питань 
діяльності архівних установ. 
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2. У своїй діяльності Рада керується Положенням про 
Держкомархів України, наказами Держкомархіву України та цим 
Положенням. 

3. Рада розглядає:  
поточні та річні плани науково-видавничої роботи архівних 

установ України; 
питання рекомендації до друку рукописів збірників архівних 

документів, путівників, довідників, каталогів, описів та іншої 
довідково-інформаційної літератури про склад і зміст Національного 
архівного фонду, документальних публікацій, монографій, видань, що 
продовжуються, а також іншої наукової, науково-популярної, нав-
чальної, довідкової рекламно-інформаційної літератури, підготовленої 
працівниками державних архівних установ; 

науково-організаційні питання публікації зазначених видань. 
4. До Ради входять провідні працівники Держкомархіву України, 

центральних державних архівів, представники наукових та навчальних 
інституцій.  

Раду очолює Голова Держкомархіву України. 
Склад Ради затверджується наказом Держкомархіву України. 
5. Функції робочого апарату Ради виконує управління інформації 

та міжнародного співробітництва Держкомархіву України.  
Управління попередньо розробляє і вивчає питання, що 

виносяться на розгляд Ради, залучаючи в разі потреби фахівців 
Держкомархіву України, державних архівних установ, наукових 
інституцій відповідного профілю як консультантів та рецензентів, що 
не входять до складу Ради. 

6. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше, 
ніж раз на квартал. 

7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів Ради, оформлюються протоколом за 
підписами голови і секретаря. 

8. У разі прийняття Радою рішення про необхідність доопра-
цювання рукопису, винесеного на розгляд, його повертають авторам чи 
упорядникам разом із зауваженнями і пропозиціями членів Ради. 

9. Особливі думки членів Ради стосовно прийняття того чи 
іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються до 
нього. 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

У Держкомархіві України 
 
1–2 жовтня 2009 р. Держкомархів разом з ТОВ “Прем'єр 

Консалтинг” проведено семінар з підвищення кваліфікації працівників 
діловодних та архівних служб для підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності на тему “Нове у сфері діловодства та архівної 
справи України”. 

* * * 
1–2 жовтня 2009 р. проведено національну нараду за проектом 

МАГАТЕ “Використання ядерних методів для характеристики та 
збереження артефактів культурної спадщини в Європейському регіоні”. 
Розглянуто питання щодо перспективності розробки і застосування 
ядерних методів у дослідженні, збереженні та реставрації пам'яток 
музейного, бібліотечного та архівного фондів України. З доповіддю 
щодо проблеми збереження та біозахисту документів НАФ виступила 
заступник Голови Держкомархіву О. В. Музичук. 

 
* * * 

21 жовтня 2009 р. у приміщенні Солом'янської райдерж-
адміністрації проведено V з'їзд Спілки архівістів України (САУ) за 
квотою 1 делегат від 30 членів місцевих осередків Спілки.  

Згідно зі Статутом, з'їзд проводиться кожні чотири роки. На 
цьогорічному з'їзді розглянуто звіт Голови правління Спілки архівістів 
України, звіт контрольно-ревізійної комісії, проведено вибори Голови 
правління та урочисто відкрито документальну виставку “Від з’їзду до 
з'їзду”, документи якої розповідають про визначні події в історії 
архівної системи, зокрема, архівне будівництво у 1917 р., стан, 
проблеми і перспективи галузі на сучасному етапі, діяльність Спілки 
архівістів та її регіональних осередків зі збереження документальної 
культурної спадщини.  

Під час роботи з'їзду демонструвалися фрагменти кінодокументів 
з історії становлення Спілки, що нині зберігаються у Центральному 
державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. 

 
* * * 

24 листопада 2009 р. Головне управління державної служби 
України, Державний комітет архівів України та ЗАТ Софтлайн провели 
спільний семінар “Інтегрований електронний документообіг: пози-
тивний досвід впровадження”, в якому взяли участь працівники 
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Держкомархіву та центральних державних архівів України. Під час 
семінару обговорювалися практичні питання функціонування системи 
електронного документообігу в органах виконавчої влади на прикладі 
досвіду Головдержслужби. 

 
* * * 

1 грудня 2009 р. у приміщенні ДП Центр ділового та культурного 
співробітництва “Український дім” відкрито виставку архівних 
документів, присвячену 18-й річниці Всеукраїнського референдуму 
1 грудня 1991 р. та Акту проголошення незалежності України. 

На виставці експонувалося близько 110 документів Націо-
нального архівного фонду України з фондів провідних архівів України: 
ЦДАВО, ЦДАГО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
ЦДАМЛМ України. Різноманітні за характером документальні 
свідчення висвітлили складний період переходу від республіки до 
держави, зростання політичної активності суспільства, зародження 
багатопартійної системи, появу опозиції, перші кроки до незалежності, 
проголошення незалежності України та підтвердження цього історик-
ного вибору волевиявленням українського народу на Всеукраїнському 
референдумі 1 грудня 1991 р.  

До експозиції увійшли постанови Верховної Ради, роз поряд-
ження Кабінету Міністрів, постанови, інформації, зведення Цент-
ральної виборчої комісії по виборах Президента України і 
Всеукраїнського референдуму, документи і матеріали (агітаційні 
листівки, звернення, газетні публікації) політичних партій і рухів, 
фотодокументи.  

* * * 
3 грудня 2009 р. заступник Голови Держкомархіву О. В. Музичук 

та начальник відділу формування НАФ М. І. Кузнєцова взяли участь у 
семінарі-нараді ЦВК з питань організації діяльності окружних 
виборчих комісій під час підготовки і проведення виборів Президента 
України. 

* * * 
8 грудня 2009 р. проведено засідання Наукової ради 

Держкомархіву, на якому розглянуто роботи, подані на здобуття премії 
імені Василя Веретеннікова за кращі наукові дослідження у галузі 
архівознавства, документознавства, археографії. Наукова рада 
погодилася з рекомендацією експертної комісії щодо присудження 
премії в номінації археографія, архівна еврістика біобліографічному 
довіднику “Черниговские губернаторы и вице-губернаторы: личности и 
государственно-общественные деятели”, підготовленому спів робіт-
никами Держархіву Чернігівської області. 

* * * 
9 грудня 2009 р. перший заступник Голови Державного комітету 

архівів України І. Б. Матяш виступила у прямому ефірі програми “Між 
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іншим” на радіо “Ера-FM” та розповіла про генеалогічний пошук за 
архівними документами. 

* * * 
17 грудня 2009 р. проведено засідання Центральної експертно-

перевірної комісії Держкомархіву, на якому розглянуто Примірну 
номенклатуру справ державного нотаріального архіву; Перелік судових 
справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням 
строків зберігання; анотовані переліки унікальних документів, подані 
ЦДАМЛМ України, державними архівами: Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, Луганської, 
Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 
областей; акти про вилучення документів з НАФ, подані Державним 
архівом в АРК, державними архівами: Житомирської, Київської, 
Миколаївської, Полтавської та Тернопільської областей. 

* * * 
21 грудня 2009 р. у Національному академічному драматичному 

театрі імені Івана Франка урочисто відкрито документальну виставку 
“Моцарт українського перекладу”, присвячену 90-річчю від дня 
народження видатного українського перекладача, лексикографа, поета 
М. Лукаша (1919-1988). З 22 грудня 2009 р. по 22 січня 2010 р. виставка 
експонувалася у приміщенні Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України. 

Експозицію ювілейної виставки підготовлено на основі архівних 
документів з фондів Центрального державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва України, Державного архіву Сумської області, 
відомчих архівів Харківського національного університету ім. В. Ка-
разіна, Харківського національного аграрного університету ім. В. До-
кучаєва, Літературно-меморіального музею Г. Кочура в м. Ірпені 
Київської області та особистого архіву літературознавця Л. Чере-
ватенка. 

Відвідувачі мали можливість ознайомитися з рукописами та 
машинописами перекладів М. Лукаша: “Декамерон” Дж. Бокаччо, 
“Дон-Кіхот” М. де Сервантеса, “Фауст” Й. Гете, п'єси Л. де Веги, лірика 
Р. Бернса, П. Верлена, Г. Аполлінера, Г. Лорки, друковані видання 
перекладів прози та поезії, біографічні матеріали. 

Виставку відкрили Віце-прем'єр-міністр України І. В. Васюник та 
перший заступник Голови Державного комітету архівів України 
І. Б. Матяш. 

* * * 
24 грудня 2009 р. у конференц-залі Державного комітету архівів 

України проведено урочисті збори з нагоди Дня працівників архівних 
установ. 

У рамках урочистого засідання представників апарату Держ-
комархіву, співробітників центральних та обласних архівів наго-
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роджено державними нагородами, відзнаками Президента України, 
Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Держкомархіву, 
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування. Для учасників засідання силами творчих 
колективів України організовано святковий концерт. 

Запрошені та учасники урочистого засідання також ознайо-
милися з експозицією фотодокументальної виставки, присвяченої 
основним напрямкам діяльності державних архівних установ 2009 р. 

* * * 
24 грудня 2009 р. вийшов друком черговий номер журналу 

“Архіви України”. Під новою рубрикою “На допомогу молодим 
науковцям” вміщено Правила оформлення посилань на архівні 
документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних 
дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках 
(у монографії, навчальному посібнику, статті тощо). 

* * * 
У грудні 2009 р. вийшла друком книга начальника управління 

діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду 
Держкомархіву С. В. Сельченкової “Діловодство. Практичний посіб-
ник”. Книгу рекомендовано нормативно-методичною комісією Дер-
жавного комітету архівів України як практичний посібник для 
працівників діловодних, архівних, кадрових служб підприємств, 
установ та організацій. 

 
 

У державних архівних установах 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО) 

 
21 листопада 2009 р.  провідний науковий співробітник відділу 

довідкового апарату ЦДАВО України К. І. Криворучко виступила у 
прямому ефірі радіоканалу “Культура” на тему “Велич і трагедія 
української родини Шовгеневих”.  

* * * 
12 грудня 2009 р. провідний науковий співробітник відділу 

довідкового апарату ЦДАВО України К. І. Криворучко виступила з 
доповіддю “Українська жінка в історії визвольних змагань України (за 
документами ЦДАВО України)”  на Всеукраїнській конференції 
“Наталя Кобринська: 125 років жіночого руху за гендерну демократію в 
Україні”.  
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У Центральному державному архіві громадських об'єднань 
України (ЦДАГО) 

 
23 жовтня 2009 р. провідний спеціаліст відділу формування НАФ 

та діловодства ЦДАГО України взяв участь у міжнародній науково-
практичній конференції “ХХІІ Харківські політологічні читання” на 
тему “Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні” та 
виступив з доповіддю “Культурна спадщина України у контексті 
формування Національного архівного фонду”. 

 
У Центральному державному історичному архіві 

України, м. Київ (ЦДІАК) 
 
8 жовтня 2009 р. у приміщенні Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського відкрито документальну виставку “Створення 
Української козацької держави. До 360-ї річниці укладення Зборів-
ського договору 1649 року”. Експонувалися оригінали та копії архівних 
документів з фондів ЦДІАК України із залученням актів з ЦДІАЛ 
України, Держархіву Тернопільської області, Головного архіву давніх 
актів у Варшаві та Російського державного архіву давніх актів у 
Москві. 

Документи виставки хронологічно охоплили події 1648 і 1649 рр., 
перші два роки Національно-визвольної війни середини XVII ст. під 
проводом Б. Хмельницького, коли у результаті цілої низки блискучих 
перемог козацького війська над польським більшість етноукраїнських 
земель, що перебували у складі Речі Посполитої, перейшла під 
контроль гетьмана і козацької адміністрації. На цій території де-факто 
розгорнулося державне будівництво. Здобутки Богдана Хмельницького 
і його соратників, хоч і в урізаному вигляді, закріплено Зборівським 
мирним договором 1649 р., що поклало початок існуванню Української 
козацької держави. 

 
У Центральному державному науково-технічному 

архіві України (ЦДНТА) 
 

13 жовтня 2009 р. співробітники ЦДНТА взяли участь у 
підготовці телефільму до 90-річчя Харківського підприємства 
комунального господарства “Харківкомунчиствод”, під час якого 
використано документи з фондів архіву. 

* * * 
30 листопада – 26 грудня 2009 р. у ЦДНТА проходили виробничу 

практику студенти ІІІ курсу факультету документознавства та 
інформаційної діяльності Харківської державної академії культури. 
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* * * 
2 грудня 2009 р. на базі ЦДНТА України проведено практичне 

заняття спецкурсу “Архівний менеджмент” для магістрантів кафедри 
історіографії, джерелознавства та архівознавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна та екскурсію архівом з 
демонстрацією роботи новітнього мікрофільмуючого обладнання. 

* * * 
На офіційному веб-сайті архіву розміщено он-лайнову доку-

ментальну виставку “ЦДНТА України крізь призму історії: 1969–
2009 рр.” 

* * * 
15–16 грудня 2009 р. у м. Харкові відбулися урочисті заходи з 

нагоди 40-річчя від створення ЦДНТА України. Вони розпочалися у 
Музейному комплексі Харківської національної академії міського 
господарства. Заступник голови Держкомархіву України Т. П. Прись 
привітала колектив архіву з ювілеєм і вручила грамоту Кабінету 
Міністрів України. З вітаннями виступили керівники центральних 
державних архівів та держархівів областей, представники місцевих 
органів влади, вищих навчальних закладів. 

Архівісти та запрошені мали змогу ознайомитися з виставковою 
експозицією “Сторінки історії Харківського університету: за 
документами ЦДНТА України”. 

15 грудня відкрито наукову частину урочистих заходів – круглий 
стіл “Збереження культурної спадщини в інформаційному суспільстві. 
Слово архівістів”, під час якого заслухано доповіді з актуальних 
проблем архівної справи та з питань дослідження історії науки і техніки 
в Україні. Найбільшу увагу викликала тема інформатизації архівів, 
перенесення документації на електронні носії.  

16 грудня 2009 р. у ЦДНТА проведено День відкритих дверей. 
Для учасників круглого столу проведено екскурсію основними 
підрозділами та архівосховищами архіву, продемонстровано роботу 
мікрофільмуючого обладнання, презентовано “Путівник по фондах 
ЦДНТА України”. 

Урочисті заходи широко висвітлювалися у засобах масової 
інформації, зокрема, у газетах “Время”, “Вечірній Харків”, “Харь-
ковские известия”, на телеканалах “Р1” та “7 канал” та в ефірі облас-
ного радіо. 

 
У Центральному державному архіві зарубіжної україніки 

(ЦДАЗУ) 
 
27 листопада 2009 р. на державне зберігання до ЦДАЗУ із США 

надійшла частина родинного архіву Валентина Кохно – відомого в 
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українській діаспорі громадського та релігійного діяча, голови 
Українського Православного Братства ім. Василя Липківського. 

Це, зокрема, офіційні документи, листування, спогади, 
фотографії, книги, які розкривають духовне життя української 
діаспори, історію становлення УАПЦ та вчення її першого очільника 
митрополита Василя Липківського, діяльність Українського Право-
славного Братства ім. митрополита Василя Липківського та відомих 
релігійних діячів: архієпископа Бориспільского, керуючого Україн-
ського Православного Вікаріату УПЦ Київського Патріархату в США і 
Канаді Степана Біляка, видатного діяча УАПЦ протидиякона Василя 
Потієнко та його сина Юрія Потієнко та ін. 

 
У Державному архіві в Автономній Республіці Крим 

 
21 жовтня 2009 р. у Центральному музеї Тавриди відкрито 

спільну виставку Держархіву в АРК та музею “Із історії консти-
туційного процесу в Криму”, присвячену Дню Конституції Автономної 
Республіки Крим. В експозиції виставки представлено 12 копій 
документів з фондів архіву, у тому числі Конституцію Кримської АРСР 
1921 і 1937 рр., постанову Президії Кримської ЦВК від 15 жовтня 
1925 р. “Про затвердження кандидатури представника Крим. ЦВК в 
Комісію ВЦВК з розробки основних положень Конституції автономних 
республік РРФСР”; телеграму голови ЦВК Азербайджану голові 
Кримської ЦВК від 29 березня 1937 р. з проханням надіслати екзем-
пляри Конституції Кримської АРСР в порядку обміну досвідом, 
фотографію президії І Всекримського з’їзду Рад, зображення герба та 
прапора Кримської АРСР тощо. 

Начальник відділу інформації 
та використання документів 

С. О. Андросов 
* * * 

13 грудня 2009 р. у програмі “Недільний вечір на Караїмській, 6” 
Державної телерадіокомпанії “Крим” відбулася трансляція підго-
товленої Держархівом в АРК радіопередачі “До 145-річчя від дня 
народження архітектора М. П. Краснова”. 

 
У Держархіві Вінницької області 

 
 15 жовтня 2009 р. у м. Вінниця відкрито музей профспілок та 

проведено науково-практичну конференцію з нагоди 90–річчя першого 
засідання Подільської губернської міжгалузевої ради профспілок 
(Губпрофради) на тему “Історія профспілкового руху на Поділлі”. 

У рамках заходів, що проходили у Будинку профспілок, Держ-
архівом Вінницької області розгорнуто тематичну документальну 
виставку, присвячену 65-й річниці звільнення України від німецько-
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фашистських загарбників. Начальник відділу інформації та вико-
ристання документів архіву В. М. Верховлюк проінформував громад-
ськість та представників засобів масової інформації про зміст архівних 
документів з цієї тематики. 

* * * 
22 жовтня 2009 р. на базі Інституту історії, етнології і права 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського відбулася ХХІІ Всеукраїнська наукова історико-
краєзнавча конференція  “Вінниччина: Минуле та сьогодення. Краєз-
навчі дослідження” (до 360-річчя утворення української козацької 
держави). У роботі конференції  взяли участь директор Державного 
архіву Вінницької області, доктор історичних наук Ю. В. Легун (член 
оргкомітету) та провідний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів архіву к. і. н. К. В. Завальнюк. Останній виступив 
з доповіддю “Наш земляк – один із творців української гривні 
(український вчений і державний діяч Х. М. Лебідь-Юрчик)”. 

* * * 
 12 листопада 2009 р. директор  Держархіву Вінницької області  

Ю. В. Легун взяв участь у  презентації проекту “Стара Вінницька 
світлина”, що проходив на базі Вінницького обласного краєзнавчого 
музею. Він звернув увагу присітніх на важливість фотодокументів як 
історичного джерела та перспективи створення в обласному архіві бази 
даних електронних копій  старовинних фотографій.  

 
У Держархіві Волинської області 

 
8 жовтня 2009 р. у Держархіві Волинської області проведено 

екскурсію для студентів-семінаристів Української Православної церкви 
Київського патріархату, під час якої вони ознайомилися з документами 
архіву, оглянули виставки архівних документів” Українські держав-
ники” та ” Вони боролись за Україну”.  

* * * 
10 жовтня 2009 р. у прямому ефірі на радіо “Луцьк” виступила 

начальник відділу інформації та використання документів НАФ архіву 
А. П. Кравчук, яка розповіла про архівні документи з історії утворення 
Волинської області. 

* * * 
15 жовтня 2009 р. директор Держархіву Волинської області взяв 

участь в урочистому відкритті нового приміщення архівного відділу 
Ківерцівської райдержадміністрації та трудового архіву Ківерцівського 
району. 
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* * * 
30 жовтня 2009 р. у Держархіві Волинської області проведено 

розширене засідання колегії архіву, на якому обговорено питання 
роботи  архівного відділу Локачинської райдержадміністрації. 

* * * 
9 листопада 2009 р. у Держархіві Волинської області знімальна 

група Волинської обласної телерадіокомпанії працювала над 
підготовкою телепередачі “Слід на землі” на основі архівних 
документів: звернень, доповідних записок, листів, газетних публікацій, 
підписів працівників установ, підприємств та організацій області, а 
також жителів міст та сіл Волині про заборону нарощування нових 
блоків Рівненської та Хмельницької АЕС у 1986–1990 рр. 

* * * 
23–24 листопада 2009 р. знімальна група Волинської обласної 

телерадіокомпанії працювала над підготовкою телепередачі з нагоди 
70-ї річниці утворення Волинської області. 

* * * 
30 листопада 2009 р. з нагоди 70-річчя утворення Волинської 

області у держархіві відкрито документальну виставку “Волинська 
область – сторінками історії”, яка отримала широкий резонанс у 
засобах масової інформації. 

* * * 
2 грудня 2009 р. у Держархіві Волинської області започатковано 

новий фонд “Спогади учасників національно-визвольних змагань та 
політичних репресій”, який налічує 5 справ та 83 документи. 

* * * 
3 грудня 2009 р. начальник відділу інформації та використання 

архіву взяла участь у прямому ефірі радіопередачі “Ток-шоу “Відрод-
ження”, присвяченій 70-річчю утворення Волинської області. 

* * * 
17 грудня 2009 р. архівісти Волині взяли участь в урочистому 

пленумі Волинської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України. У матеріалах конференції “Минуле і сучасне 
Волині та Полісся “(до 20-річчя від часу створення ВООНСКУ) 
опубліковано повідомлення директора держархіву області М. В. Гики 
про довідкові видання архіву. 

* * * 
24 грудня 2009 р. у Держархіві Волинської області з нагоди Дня 

працівників архівних установ проведено урочисті збори та відкрито 
документальну виставку “На архівних полицях”. 

 
 



 228

У Держархіві Житомирської області 
 

15 жовтня 2009 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 
виставку документів та матеріалів “До 90-річчя Житомирського 
державного університету ім. І. Франка (Волинського інституту народ-
ної освіти)”, присвячену різноманітним аспектам історії закладу від 
часу його заснування та науковим здобуткам університету. 

У тому числі про період створення та початок організації 
навчального процесу розповідають Протоколи засідання колегії 
губернського відділу народної освіти про ремонт приміщення 
колишньої духовної Духовної Семінарії для Інституту народної освіти 
1920 р., Правила вступу до Державного Учительського Інституту 1920–
1921 навчального року, Статут навчального закладу 1920 р., список 
викладачів за 1920–1922 рр., ін. 

Увагу відвідувачів виставки привернули документи періоду 
відновлення роботи університету у повоєнні роки (1946–1950 рр.), звіти 
про науково-дослідну діяльність, діяльність партосередку та 
проф.спілок, особові справи керівників учбового закладу Ю. Є. Ков-
міра, О. А. Стрельцова, І. М. Кучерука. 

Особливе місце в експозиції достали архівно-слідчі справи 
репресованих ректорів К. М. Табакмахера, В. П. Гоци, викладачів 
Л. М. Гінківського, Н. О. Голко, А. О. Музики, в. о. доцента україн-
ської літератури В. К. Омельченка. 

Газетний фонд на виставці представлено виданнями “Радянська 
Волинь”, “Юнацька правда”, “Радянська Житомирщина”, “Жито-
мирщина”, що ілюструють діяльність університету, відзначення 
ювілейних та святкових дат.  

* * * 
24 грудня 2009 р. у Держархіві Житомирської області проведено 

урочисті збори з нагоди Дня працівників архівних установ та 
презентовано підготовлений архівом у рамках видавничої програми 
“Архівні зібрання” довідник “Анотований реєстр описів дорадянського 
періоду”. 

Документи архіву, презентовані у довіднику, відображають 
діяльність органів державної влади, станового та громадського 
самоврядування, закладів освіти, промисловості, охорони здоров`я, 
транспорту і зв’язку, релігійних установ Волинської та Київської 
губерній. За чинним адміністративно-територіальним поділом це 
території сучасних Житомирської, Рівненської, Волинської, частково 
Хмельницької та Тернопільської областей. В окремих фондах 
зберігаються документи з історії населених пунктів Вінницької, 
Кіровоградської,  Київської, Одеської, Черкаської областей, Республіки 
Молдова. Найдавніші документи належать до кінця ХVІ – початку 
ХVІІ ст. Масове формування архівних фондів розпочалося від 1795 р. – 
часу створення Волинської губернії. 
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Довідник розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів та 
студентів навчальних закладів. 

В урочистих заходах з нагоди професійного свята взяли участь 
заступник голови Житомирської облдержадміністрації М. А. Черненко 
та начальник управління з питань внутрішньої політики та по зв’язках з 
громадськістю облдержадміністрації  М. К. Сюравчик, представники 
засобів масової інформації. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
У жовтні 2009 р. на основі документів Держархіву Закарпатської 

області вийшов у світ 14 номер місцевої газети “Нова Колочава”, 
присвячений розвитку освіти у регіоні в угорський, чеський та 
радянський історичні періоди. 

* * * 
29 жовтня 2009 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву Закарпатської області, на якому розглянуто питання 
діяльності мережі трудових архівів області. Проаналізувавши 
діяльність держархіву області, архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад у цьому напрямку, колегія відзначила, що кількість 
трудових архівів області у 2009 р. зросла: якщо на кінець 2008 р. в 
області діяло 12 трудових архівів, з них 3 – юридичні особи, то на 
1 жовтня 2009 р. в області діють 18 трудових архівів, з них 4 – 
юридичні особи. Ще 10 трудових архівів знаходяться у стадії 
організації діяльності. 

На сьогодні при міських радах створено 2 трудових архіви, при 
районних радах – 4, при сільських, селищних радах – 12. Юридичними 
особами є комунальні установи “Свалявський міський трудовий архів”, 
“Рухівський районний трудовий архів”, “Дубівський районний 
трудовий архів” та трудовий архів Іршавської районної ради. Трудові 
архіви діють у 9 районах.  

У 2009 р. поліпшилося матеріально-технічне і кадрове за без-
печення трудових архівів, збільшено площу архівосховищ трудових 
архівів. Однак, процес створення мережі трудових архівів із статусом 
юридичної особи в області не завершено, проблемним залишається 
питання нормативно-правової бази діяльності трудових архівів.  

* * * 
29 жовтня 2009 р. у Держархіві Закарпатської області проведено 

нараду з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад з питань планування роботи державних архівних установ 
на 2010 р. та їх звітності за 2009 р. та розглянуто питання активізації 
роботи щодо надання архівними установами регіону платних послуг. 
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* * * 
6 листопада 2009 р. відбулися урочисті збори трудового 

колективу Держархіву Закарпатської області з нагоди 64-ї річниці від 
створення Центрального державного історичного архіву Закарпатської 
України. 

* * * 
11 листопада 2009 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

документальну виставку з нагоди 65-ї річниці створення Української 
Головної Визвольної Ради. Матеріали виставки розповіли про боротьбу 
українського народу за незалежність у ХХ ст. та роль у ній УГВР. 

* * * 
19 листопада 2009 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

фотодокументальну виставку, присвячену Дню Свободи. Експоновані 
документи засвідчили непростий шлях українського народу до 
проголошення суверенітету, історичне значення революційних подій 
восени 2004 р. як втілення волелюбності українського народу, його 
прагнення до свободи та демократичних цінностей.  

* * * 
24 листопада 2009 р. сесія Міжгірської районної ради ухвалила 

рішення “Про створення комунальної установи “Міжгірський районний 
архів”. Прийняття зазначеного рішення надасть можливість створити 
належні умови для забезпечення законних інтересів громадян За-
карпаття.  

* * * 
25 листопада 2009 р. у держархіві відкрито виставку архівних 

документів та матеріалів з нагоди 65-ї річниці Першого з’їзду 
Народних Комітетів Закарпатської України, який прийняв історичне 
рішення про возз’єднання Закарпатської України з Радянською у складі 
Радянського Союзу. Тим самим було завершено об‘єднання усіх 
українських земель у складі однієї держави.  

* * * 
26 листопада 2009 р. проведено чергове засідання колегії Держ-

архіву Закарпатської області, на якому розглянуто питання організації 
обліку бібліотечного фонду архіву, попередні результати міжнародного 
регіонального співробітництва архіву та регіонального відділення Спі-
лки архівістів України у 2009 р., стан фінансування архівної системи 
області тощо. 

* * * 
4 грудня 2009 р. у читальному залі Держархіву Закарпатської 

області проведено урочисте зібрання з нагоди 100-річчя від дня 
народження співця Карпатської України, капелана Карпатської Січі, 
доктора теології Степана Сабола – Зореслава. У рамках заходу 
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Всеукраїнською премією імені Зореслава Степана Сабола), заснованою 
у жовтні 2009 р., нагороджено С. Федаку за книгу “Карпатський 
кросворд” (Ужгород, 2009) та Л. Повх за поетичну збірку “Секрети 
словоскладання”. 

* * * 
30 листопада 2009 р. у держархіві відкрито документальну 

виставку, присвячену 20-й річниці Українського добровільного 
культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства 
“Меморіал” ім. В. Стуса”. 

* * * 
15 грудня 2009 р. у держархіві проведено семінар для працівників 

служб діловодства та архівних підрозділів установ, організацій, 
підприємств Закарпатської області – джерел формування 
Національного архівного фонду України. 

* * * 
9 грудня 2009 р. директор Держархіву Закарпатської області 

М. В. Делеган провів виїзний прийом громадян у приміщенні архівного 
відділу Свалявської райдержадміністрації.  

* * * 
16 грудня 2009 р. у держархіві області відкрито документальну 

виставку з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження  
громадсько-політичного діяча краю М. Бандусяка. 

* * * 
17 грудня 2009 р. проведено засідання колегії Державного архіву 

Закарпатської області, на якому розглянуто питання організації роботи 
з кадровим резервом, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
архівних установ області, роботу режимно-секретної служби 
держархіву області із зняття грифу обмеження доступу до секретних 
архівних документів, що не становлять державної таємниці,  орга-
нізацію оприлюднення та вивчення архівних документів, повязаних з 
українським визвольним рухом, політичними репресіями та голо-
доморами в Україні, підсумки проведення обласного огляду стану 
збереження документів Національного архівного фонду в архівних 
підрозділах міських, районних центрів зайнятості – джерел фор-
мування НАФ, план роботи колегії архіву у 2010 р. 

* * * 
22 грудня 2009 р. у Держархіві Закарпатської області 

(мм. Ужгород та Берегово) відкрито документальні виставки до Дня 
працівників архівних установ та фотовиставку “Ритм архівного життя 
2009”. 

23, 24 та 25 грудня директор архіву М. В. Делеган виступив в 
ефірі обласного радіо та розповів про виконання архівними установами 
області пріоритетних напрямів архівної справи у 2009 р., зокрема, зі 
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зміцнення матеріально-технічної бази, розширення мережі трудових 
архівів, розвитку регіонального міжнародного співробітництва, 
науково-дослідної та видавничої справи, виставкової діяльності  тощо. 

24 грудня 2009 р. у держархіві проведено урочисті збори з нагоди 
професійного свята. 

 
У Держархіві Запорізької області 

 
15 грудня 2009 р. у Держархіві Запорізької області відкрито 

документальну виставку “Український визвольний рух ХХ ст. Роз-
секречені документи”, на якій представлено копії документів із 
розсекреченої у 2009 р. справи Мелітопольської групи ОУН, яка діяла в 
період нацистської окупації 1941–1944 рр. на території Запорізької 
області. Мелітопольска група ОУН була засуджена військовим 
трибуналом Мелітопольського гарнізону Запорізької області в 1944 р. В 
експозиції виставки представлено історичну довідку про створення та 
діяльність Української Головної Визвольної Ради, друковані видання з 
історії визвольного руху, зокрема, збірник документів “Народна війна. 
1941–1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької 
області”, в якому подано документи щодо діяльності підпілля 
Організації українських націоналістів на території Мелітопольського 
району за документами партійних органів. 

У Держархіві Київської області 
19–23 жовтня 2009 р. на базі архівного відділу Ірпінської міської 

ради проведено постійно діючий семінар для новопризначених 
начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
“Організація роботи державних архівних установ Київської області”. 
Зокрема, розглянуто питання організації роботи державних архівів, 
планування та звітності, забезпечення зберігання документів НАФ в 
державних архівних установах, експертизу цінності та науково-
технічне опрацювання документів установ, комплектування дер-
жавного архіву, основні вимоги до складання номенклатури справ 
установи та формування документів, організації та порядок користу-
вання документами  архіву тощо. 

* * * 
30 жовтня 2009 р. проведено засідання Президії місцевого 

осередку Спілки архівістів України в Київській області, на якому 
розглянуто питання участі архівістів Київщині у роботі V з’їзду Спілки 
архівістів України, організацію роботи місцевого осередку САУ в 
Київській області, розподіл обов’язків між членами Президії місцевого 
осередку, затвердження плану роботи місцевого осередку на IV квартал 
2009 року.  

Члени Президії звернули особливу увагу на розширення складу 
місцевого осередку Спілки, внесли зміни до Положення про місцевий 
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осередок САУ в Київській області відповідно до Статуту САУ, 
обговорили та затвердили план на перспективу.  

 
У Держархіві Кіровоградської області 

Протягом IV кварталу 2009 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК 
систематично виходили телепередачі циклу “Пам’ять”, рубрика 
“Сторінки історії” якої про історію м. Кіровограда (Єлисаветграда) та 
Кіровоградської області підготовлені Держархівом Кіровоградської 
області. 

* * * 
27 жовтня 2009 р. у Держархіві Кіровоградської області проведено 

засідання колегії архіву, на якому розглянуто підсумки роботи 
державних архівних установ області, архівних відділів міських рад за 
2009 р., роботу держархіву з формування кадрового резерву на посади 
державних службовців, стан архівної справи у Ком-паніївському, 
Олександрівському районах та м. Олександрії, стан роз-секречування 
документів архівних фондів та роботи із зверненнями громадян 
держархіву області. 

* * * 
11 грудня 2009 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської 

області розміщено виставку архівних документів та матеріалів 
“Войовники за волю”, присвячену 65-й річниці від створення 
Української Головної Визвольної Ради (УГВР). В експозиції виставки 
представлено електронні копії документів ЦДАВО України, ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного, держархівів Волинської та Чернігівської 
областей, що висвітлюють життя та діяльність провідних діячів 
українського національно-визвольного руху, зокрема, першого керів-
ника Генерального Секретаріату УГВР Р. Шухевича. 

* * * 
14 грудня 2009 р. для студентів Кіровоградського національного 

технічного університету проведено оглядову екскурсію Держархівом 
Кіровоградської області. 

 
У Державному архіві Луганської області 

2 жовтня 2009 р. у Луганському національному університеті імені 
Тараса Шевченка проведено всеукраїнську наукову конференцію, 
присвячену 65-й річниці депортації українців з території Польщі, у якій 
взяв участь директор Держархіву Луганської області М. М. Старо-
войтов. У своїй промові директор архіву відмітив, що держархівом 
області спільно з обласним Луганським телебаченням підготовлено 
фільм за документами архіву “Вони підкорилися долі”, що висвітлює 
історичну правду минулого. Наразі архівом спільно з Луганським 
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обласним товариством українців, депортованих з Польщі, “Ватра” 
готується до друку збірник документів, присвячений депортації 
українців з території Польщі. 

* * * 
6 жовтня 2009 р. для студентів V курсу кафедри “Архіво-

знавство” Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля у 
Держархіві Луганської області прочитано лекцію “Науково-методична 
робота та інформаційна діяльність в архівних установах”. Слухачів 
ознайомлено з мережею архівних установ області, видами та формами 
методичної та інформаційної діяльності архівістів, проде-монстровано 
підготовлені архівом он-лайнові документальні виставки, розміщені на 
веб-сторінці Держархіву Луганської області на веб-сайті облдерж-
адміністрації. 

* * * 
29 жовтня 2009 р. у Держархіві Луганської області проведено 

розширене засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання 
моніторингу збереженості документів у Держархіві Луганської області 
та архівних підрозділах області, виконання Закону України “Про 
звернення громадян” в архіві, стан збереженості документів НАФ та з 
особового складу в архівних підрозділах Кремінського району. 

* * * 
27 листопада 2009 р. у Держархіві Луганської області відкрито 

документальну виставку “Національні меншини на Луганщині”, де 
представлено документи з історії національних меншин на Луганщині. 

 
У Держархіві Львівської області 

 
3 жовтня 2009 р. заступник директора Держархіву Львівської 

області В. В. Клювак виступив в ефірі Львівського обласного радіо у 
радіопередачі, присвяченій творчому шляху В. Івасюка “Його пісня 
поміж нас”. Однойменна документальна виставка відкрилася у 
Державному архіві Львівської області 19 жовтня. 

* * * 
5 жовтня 2009 р. на виконання заходів протипожежної безпеки в 

осінньо-зимовий період в архівних установах області пожежно-
технічною комісією Держархіву Львівської області здійснено перевірку 
протипожежного стану усіх приміщень архіву по вул. Підвальній, 13 та 
вул. проф. Буйка, 4.  

* * * 
27–28 жовтня 2009 р. в ефір Львівського обласного радіо 

вийшла радіопередача “З історії Львівського радіо”, підготовлена 
співробітниками держархіву. 
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* * * 
29 жовтня 2009 р. за участі співробітників архіву у Львівському 

національному університеті ім. І. Франка проведено науковий семінар 
“Львівські архіви та архівісти: історія та сучасність”, присвячений 115-
річчю від заснування архіву університету та пам’яті професора 
О. Мацюка. 

* * * 
30 листопада 2009 р. документальну виставку “Відроджена 

державність”, яка експонується у виставковому центрі Держархіву 
Львівської області, доповнено розділом, присвяченим історії створення 
Української Головної Визвольної Ради. 

* * * 
10 грудня 2009 р. у Львівському регіональному інституті 

державного управління при Президентові України проведено круглий 
стіл “Архівна справа в державних архівних установах області”, в якому 
взяли участь начальники відділів Держархіву Львівської області та 
завідувачі загальних відділів райдержадміністрацій. 

* * * 
23 грудня 2009 р. співробітниками Держархіву Львівської області 

проведено брифінг для журналістів газети “Експрес” про діяльність і 
склад фондів Державного архіву Львівської області. 

 
У Державному архіві Одеської області 

 
1–2 жовтня 2009 р. в Одеському національному університеті 

імені І. І. Мечникова проведено Міжнародну наукову конференцію, 
присвячену 130-річчю від дня народження професора П. М. Біциллі 
(1879–1953). У роботі конференції взяв участь головний науковий 
співробітник відділу інформації та використання документів та 
зовнішніх зв’язків Держархіву Одеської області С. Є. Березін, який 
виступив з доповіддю “Наукова і педагогічна діяльність П. М. Біциллі 
та антикознавчі традиції в Новоросійському університеті”. 

* * * 
1 жовтня 2009 р. Держархів Одеської області підготував для 

учасників туру “Walter Unger Travel” – туристів з США, Канади та 
Німеччини – на морському вокзалі м. Одеси документальну виставку 
“Менноніти на Півдні України”. 

* * * 
6 жовтня 2009 р. директор Держархіву Одеської області 

І. І. Ніточко виступив у прямому ефірі телепередачі “Актуальне 
інтерв’ю” на “38-му каналі” Одеської ОДТРК. 
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* * * 
7 жовтня 2009 р. директором Держархіву Одеської області 

І. І. Ніточко у Березівській райдержадміністрації проведено виставку-
презентацію своїх книг “Правда про Голодомор на Одещині. 
Березівський район”, “Маринове. Березівський район”, “Окупація: 
Березівський район: 1941–1944 рр.”, “Березівський район. Історія. 
Люди. Події”, “Освіта: Документи. Факти. Спогади: Березівський 
район”, “Афганістан. Чорнобиль. Випробування трагедією. Березів-
ський район”. 

* * * 
12 листопада 2009 р. творча група Першого Російського каналу 

працювала над генеалогічним дослідженням родини відомого 
російського телеведучого Ю. Ніколаєва для телепередачі “Моя 
родословная” у Держархіві Одеської області. Програма “Мій родовід” 
за участі Ю. Ніколаєва вийшла в ефір 20 грудня 2009 р.  

У зйомках телепередачі “Моя родословная” взяли участь 
співробітники архіву. Подія була широко висвітлена засобами масової 
інформації. 

* * * 
13 листопада 2009 р. ТРК “Град” підготовлено телепередачу про 

виявлену у фонді Новоросійського університету Держархіву Одеської 
області особову справу астронома М. Васнєцова, сина відомого 
російського художника В. Васнєцова.  

Астроному М. В. Васнецову пощастило спостерігати у Криму та 
описати комету Галею. Згодом він став священником, емігрував до 
Праги, де і залишився до кінця свого життя. Знахідка зацікавила 
істориків, мистецтвознавців, астрономів та духівництво. Інтерв’ю 
телерадіокомпанії дали дослідники О. А. Андросов, О. П. Чилей, 
керівництво архіву, астроном проф. М. І. Рябов. 

Інформація про цікаву знахідку у фондах Держархіву Одеської 
області з’явилася також у газеті “Слово”. 

* * * 
2 грудня 2009 р. завідуюча читальним залом Держархіву Одеської 

області С. М. Герасимова надала інтерв’ю ТРК “Одеса Плюс” та 
розповіла про генеалогічні пошуки за архівними документами. 

* * * 
9 грудня 2009 р. у газеті “Сьогодні” (№ 273) опубліковано статтю 

журналіста О. Князь “Одесские корни Деппа и мореплавателя Кука” з 
інтерв'ю провідного спеціаліста відділу інформації держархіву М. Г. 
Бабуріною та провідним спеціалістом Г. М. Паніван. Стаття присвячена 
генеалогічному пошуку за документами Держархіву Одеської області, а 
також архівним відомостям про родини відомих людей: капітана Дж. 
Кука, кіноакторів С. Сталлоне та Дж. Деппа. У колонці “Главный враг 
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истории – грибок” розповідається про тяжке становище заражених 
грибком архівних справ та боротьбу з ним.  

Відповідна інформація з’явилася також на телеканалах “РІАК”, 
“Круг”, “ICTV” та “1+1”. 

* * * 
Для робітників Головного управління міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи в Одеській області проведено 
методично-практичні заняття з питань зберігання документів. Основну 
увагу зосереджено на обладнанні архівосховищ, розміщенні 
документів, підтримці температурно-вологісного режиму тощо.  

* * * 
10 грудня 2009 р. директор Держархіву Одеської області 

І. І. Ніточко надав інтерв’ю телекомпанії “1+1” та розповів про роботу 
архіву в галузі генеалогічних досліджень. 

* * * 
24 грудня 2009 р. за участі районних та міських архівів області з 

нагоди Дня працівника архівних установ проведено колегію 
Держархіву Одеської області. Почесними грамотами Одеської обласної 
ради, Одеської облдержадміністрації, Держкомархіву нагороджено 
зберігача фондів Державного архіву Одеської області Т. І. Сороков-
ську, заступника начальника відділу інформації, використання 
документів та зовнішніх зв’язків архіву С. А. Желяскова та директора 
Комунального підприємства “Трудовий архів Тарутинської районної 
ради” А. А. Позднякова.  

До уваги учасників заходу запропоновано три тематичні 
виставки, присвячені унікальним документам, новим надходженням та 
публікаціям держархіву. Роботу колегії широко висвітлено у місцевих 
ЗМІ. 

 
У Держархіві Полтавської області 

 
30 листопада 2009 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Полтавської області. У роботі колегії взяли участь члени колегії, 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад,  
працівники держархіву області.  

Розглянуто питання про надання платних послуг архівними 
установами області, стан виконавської дисципліни в архівних 
установах області, підготовку до введення в дію Закону України “Про 
засади запобігання та протидії корупції”. 

Зазначено, що в сучасних економічних умовах додатковим і 
нагально необхідним джерелом фінансування архівних установ 
продовжують залишатися позабюджетні кошти. Станом на 
01.11.2009 р. на спецрахунок Державного архіву Полтавської області 
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від надання платних послуг надійшло 235 327 грн., із них відділом 
відомчих архівів, комплектування та експертизи цінності документів, 
що утримується за рахунок спецкоштів, упорядковано на договірних 
засадах більше 9 000 одиниць зберігання усіх видів документів на суму 
225 897 грн., від виконання довідок майнового характеру та генеало-
гічних довідок надійшло 9 430 грн. Архівними відділами райдерж-
адміністрацій та міських рад від надання платних послуг отримано 
256 788 грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.05.2002 р. № 659 надходження від надання архівними установами 
платних послуг спрямовувалися в першу чергу на оплату праці 
працівникам, які надають послуги щодо науково-технічного опрацю-
вання документів і утримуються за рахунок спецкоштів, а також на 
покриття витрат, пов'язаних з виконанням ними функціональних 
повноважень, на утримання та ремонт майна тощо. 

З метою надання методичної допомоги начальникам архівних 
відділів в організації надання платних послуг спеціалістами архіву 
підготовлено відповідні методичні роз'яснення щодо визначення повної 
ціни на роботи (послуги) з науково-технічного опрацювання 
документів, що виконуються архівними установами. 

З інформацією про стан виконавської дисципліни в архівних 
установах області виступила головний спеціаліст відділу координації 
архівної справи в області, організаційно-аналітичної та кадрової роботи 
О. І. Голяк. У 2009 р. відсоток документів, що перебували на контролі, 
збільшився у порівнянні з 2008 р. та становив 20 % від загальної 
кількості отриманих документів. Аналіз стану виконавської дисципліни 
у держархіві області за десять місяців поточного року засвідчив 
відсутність випадків невиконання документів.  

 
У Держархіві Рівненської області 

 
16 жовтня 2009 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Рівненської області “Про стан виконання в Державному архіві 
Рівненської області Указу Президента України від 7 лютого 2008 року 
№ 109/2008 та підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 
2009 року”. 

* * * 
20 жовтня 2009 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву Рівненської області за участю начальників архівних 
відділів райдержадміністрацій, міськрад, окремих керівників управ-
лінь, відділів головного управління Держкомзему у Рівненській області. 
На засіданні колегії розглянуто питання про стан діловодства та 
збереженості документів в управліннях та відділах Держкомзему в 
районах та містах Рівненської області, хід виконання рішення колегії 
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Держархіву Рівненської області від 29 жовтня 2008 р. “Про стан 
діловодства та збереженості документів в районних та міських центрах 
зайнятості Рівненської області”, виконання в області розпорядження 
Президента України від 13 квітня 2005 р. № 957 “Про невідкладні 
заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” та 
планових завдань розвитку архівної справи в Рівненській області за 
9 місяців 2009 року.  

* * * 
27 жовтня 2009 р. проведено тематичну зустріч спеціалістів 

держархіву області з начальником управління державної служби 
Головного управління державної служби України в Рівненській області 
Л. М. Коваль з питань вивчення нового Закону України “Про засади 
запобігання та протидії корупції”. 

* * * 
30 жовтня 2009 р. урочисто відкрито спільну документальну 

виставку Держархіву Рівненської області та Рівненського обласного 
краєзнавчого музею, присвячену 170-річчю створення Рівненської 
реальної гімназії. 

* * * 
24 листопада 2009 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Рівненської області, на якому розглянуто питання про стан виконання в 
Держархіві Рівненської області Законів України “Про боротьбу з 
корупцією”, “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів 
з питань державної служби і боротьби з корупцією та про затвердження 
Плану роботи колегії Держархіву Рівненської області на 2010 р. 

* * * 
6-18 листопада 2009 р. у держархіві області проведено інди-

відуальні навчання з начальниками архівних відділів райдерж-
адміністрацій, міськрад з питань підготовки планово-звітної документ-
тації та організації архівної справи. 

* * * 
9 грудня 2009 р. провідний спеціаліст архіву Т. М. Самсонюк 

взяла участь у 1-й Міжнародній науково-практичній конференції 
молодих науковців, аспірантів, магістрів “Актуальні проблеми вітчиз-
няної і всесвітньої історії” та виступила з доповіддю “ОУН у Західній 
Волині: осінь 1939 – літо 1941 років: вектори державотворчої діяль-
ності та покарання за неї”. 

 
У Держархіві Сумської області 

 
25 жовтня 2009 р. у Сумській облдержадміністрації проведено 

вечір пам’яті С. Бандери з нагоди 50-річчя від дня смерті видатного 
українця. Представники громадських організацій, молодіжних 
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об’єднань, історики, науковці долучилися до обговорення ролі 
С. Бандери у державотворчих процесах на теренах України. Перед 
присутніми виступили директор архіву Г. М. Іванущенко та 
краєзнавець О. Корнієнко. Учасники зустрічі переглянули фільм 
“Степан Бандера – ціна свободи”. 

* * * 
8 грудня 2009 р. у Сумській облдержадміністрації презентовано 

другий том видання “ОУН-УПА на Сумщині”. У презентації взяли 
участь директор архіву Г. М. Іванущенко, генеральний секретар 
Світового конгресу українців, голова Проводу ОУН С. Романів та 
публіцист В. Рог. 

* * * 
17 грудня 2009 р. у читальному залі Держархіву Сумської області 

відкрито фотодокументальну виставку, присвячену 90-річчю від дня 
народження М. Лукаша – діяча української культури, перекладача, 
лексикографа, уродженця Сумщини. До експозиції виставки увійшли 
документи Харківського національного аграрного університету 
ім. Докучаєва, Кролевецького краєзнавчого музею, ЦДАМЛМ, Держ-
авного архіву Сумської області. 

 
У Держархіві Тернопільської області 

 
5 жовтня 2009 р. у Держархіві Тернопільської області до 100-

річчя від дня народження українського поета, громадського діяча 
Богдана-Ігоря Антонича відкрито документальну виставку “Антонич 
повертається назавжди”. 

* * * 
7 жовтня 2009 р. головний спеціаліст архіву Л. Волоцюга надала 

інтерв’ю національному радіо щодо внесення змін до Конституції 
України. 

* * * 
7 жовтня 2009 р. директор Держархіву Тернопільської області 

Б. В. Хаварівський виступив у телепередачі “Актуальне інтерв’ю” 
Тернопільського обласного телебачення та розповів про підготовку та 
видання книги “Історія міст і сіл Тернопільської області”. 

* * * 
13 жовтня 2009 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку “За Україну, за її волю”, приурочену 67-й 
річниці створення УПА. Експоновані архівні документи висвітлили 
національно-визвольну боротьбу бійців Української Повстанської 
Армії. Це, зокрема, програмні засади ОУН-УПА, відозва 1-ої 
конференції поневолених народів Сходу до народів Східної Європи і 
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Азії, грошові знаки (біфони) УПА, які випускались в 1943–1945 рр, 
агітаційні листівки УПА тощо. 

* * * 
14 жовтня 2009 р. директор Держархіву Тернопільської області 

Б. В. Хаварівський взяв участь у зустрічі голови облдержадміністрації з 
представниками обласних організацій спілки політв’язнів і репре-
сованих, Братства вояків УПА “Лисоня”, товариства “Меморіал” 
ім. В. Стуса з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня україн-
ського козацтва, 67-ї річниці утворення УПА. 

* * * 
28 жовтня 2009 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку з нагоди 70-річчя створення держархіву 
області “Заглянемо історії у вічі…”. 

* * * 
30 жовтня 2009 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку до 91-ї річниці утворення Західно-Української 
Народної Республіки “Листопадовий зрив”. 

* * * 
3 листопада 2009 р. проведено збори працівників архіву, на яких 

обговорено проект Закону України “Про внесення змін до Конституції 
України” та положення Закону України “Про засади запобігання та 
протидії корупції”. 

* * * 
4 листопада 2009 р. у газеті “Номер один” опубліковано інтерв’ю 

з директором держархіву Б. В. Хаварівським “Архіваріус – мільйонер” 
(до 70-річчя створення держархіву області). 

* * * 
23 листопада 2009 р. у газетах “Українське слово” та “Дзвін” 

опубліковано статтю А. Грицишина “Богдан Хаварівський: “Люди 
повинні знати правду” (до 20-ї річниці Українського добровільного 
культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства 
“Меморіал” ім. В. Стуса”).  

* * * 
24 листопада – 15 грудня 2009 р. працівники держархіву області 

взяли участь у семінарі з комп’ютерних технологій у Центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. 

* * * 
4 грудня 2009 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку “Голос пам’яті” з нагоди 20-річчя від засну-
вання Тернопільського обласного історико-просвітницького товариства 
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“Меморіал” ім. В. Стуса. На ній представлено документи та світлини, 
що висвітлюють діяльність товариства від 1989 р.: запрошення на кон-
ференції, перелік питань для розгляду на засіданні координаційної ра-
ди, Статут українського добровільного історико-просвітницького това-
риства “Меморіал” та Тернопільського обласного товариства, від-
новлення могили січових стрільців у м. Тернопіль у 1989 р.  

Про роботу товариства, яке з 2003 р. очолює директор Держар-
хіву Тернопільської області Б. Хаварівський, розповіли численні світ-
лини: про проведення семінарів, презентацій, освячення пам’ятних зна-
ків, передачу документів СБ ОУН в Тернопільській області (“Озер-
нянського архіву”) до держархіву області у 2004 р. 

* * * 
4 грудня 2009 р. проведено заняття з підвищення кваліфікації для 

працівників архіву “Робота держархіву області із створення страхового 
фонду на документи”. 

* * * 
5 грудня 2009 р. директор держархіву Б. В. Хаварівський взяв 

участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської літературно-
мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких. 

* * * 
7 грудня 2009 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку “Земля любові нашої” з нагоди 70-річчя ство-
рення Тернопільської області. Експозиція виставки висвітлила етапи 
формування адміністративно-територіальної цілісності області у 1921–
2001 рр. 

Експонувалися документи періоду перебування Тернопільщини у 
складі Польщі, зокрема, інформації про створення Тернопільського 
воєводства, брошура “Десятиліття Тернопільського воєводства ”, ста-
тистичні дані про воєводство станом на 1934 та 1938 рр., адміністрати-
вно-територіальний поділ воєводства станом на 9 серпня 1934 р. та 
1 серпня 1936 р., путівники по повітах Тернопільського воєводства. 

Радянський період історії краю презентували копії Указу Прези-
дії Верховної Ради СРСР про утворення Тернопільської області в складі 
УРСР від 4 грудня 1939 р., інформація про уточнення назви міста Тер-
нополя (1944 р.), утворення районів у складі Тернопільської області та 
перенесення обласного центру в м. Чортків, документи про хід колек-
тивізації сільського господарства в Тернопільській області, пере-
селення колгоспників і одноосібних селян в колгоспи і радгоспи пів-
денних областей УРСР.  

Відвідувачів виставки зацікавила довідка про використання взя-
того на облік майна у громадян, які були примусово виселені з терито-
рії Тернопільської області станом на 1947 р., в якій вказано кількість 
землі,  житлових будинків, худоби, які передавались колгоспам, сіль-
ським радам, школам, лікувальним закладам.  
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В окремий розділ виставки виділено висвітлення подій на 
Тернопіллі в період здобуття незалежності. Це, зокрема, світлини 
демонтажу пам’ятника В. Леніну в серпні 1990 р., голодування юнаків 
та дівчат тернопільських ВНЗ на підтримку голодуючих студентів у 
Києві в жовтні 1990 р., масових мітингів в Тернополі. 

* * * 
10 грудня 2009 р. розпорядженням голови облдержадміністрації 

№ 917 директора Держархіву Тернопільської області Б. В. Хаварів-
ського нагороджено грамотою з нагоди 20-річчя Тернопільської 
обласної організації “Меморіал” ім. В. Стуса. 

* * * 
17 грудня 2009 р. співробітники держархіву взяли участь у 

презентації книги “Сакральні пам’ятки Тернопільщини”, де вико-
ристано документи з фондів Держархіву Тернопільської області.  

* * * 
22 грудня 2009 р. у держархіві відкрито документальну виставку 

“Народний майстер”, приурочену до 80-річчя від дня народження  
народного майстра В. Лупійчука. 

В експозиції виставки представлено документи та матеріали, які 
надають змогу ознайомитися із творчістю народного майстра. Це 
список робіт В. Лупійчука за період з 1953 по 1986 рр., творча 
характеристика майстра, довідка Тернопільського обласного будинку 
народної творчості  про участь творів В. Лупійчука в обласній виставці 
народного образотворчого мистецтва, каталог персональної виставки у 
м. Тернополі за 1972 р., лист-подяка Українського фонду культури за 
дарунок скульптурних робіт у 1989 р.  

* * * 
23 грудня 2009 р. видано черговий номер (№13) газети 

“Архіваріус”. 
* * * 

24 грудня 2009 р. проведено розширене засідання колегії 
держархіву, на якому розглянуто питання виконавської дисципліни в 
архівних установах області, розвитку мережі трудових архівів в 
області, контролю за виконанням рішень колегії держархіву області у 
2009 р. 

 
У Держархіві Харківської області 

 
3 жовтня 2009 р. начальник відділу організації та координації 

архівної справи Держархіву Харківської області О. С. Гнезділо та 
провідний методист архіву О. В. Сафонова взяли участь у роботі 
Другої науково-практичної конференції молодих вчених “Слобо-
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жанщина і її культурна спадщина”, яка відбулася у Харківському 
національному університеті ім. В. Н. Каразіна.  

* * * 
19–27 жовтня 2009 р. у Держархіві Харківської області 

проведено семінар із підвищення кваліфікації працівників діловодних 
архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій 
м. Харкова.  

* * * 
11 листопада 2009 р. у Держархіві Харківської області проведено 

семінар на тему “Розв’язання актуальних питань при роботі з НТД в 
умовах сучасного державного архіву: спільний проект обговорення 
співробітниками Центрального державного науково-технічного архіву 
України та Державного архіву Харківської області”.  

У рамках заходу експоновано виставку “До 40-річчя від 
заснування ЦДНТА: минуле і сьогодення”, де представлено матеріали з 
фонду “Архіву архівів” про заснування ЦДНТА України,  архівні 
друковані видання, документальні публікації у засобах масової 
інформації та найважливіші методичні розробки співробітників 
ЦДНТА України. Окремий розділ присвячено першому директору 
ЦДНТА України М. Ф. Кондратьєву. 

* * * 
26 листопада 2009 р. співробітники архіву взяли участь у 

відзначенні 45-ї річниці від заснування кафедри джерелознавства, 
історіографії та археології Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна.  

* * * 
27 листопада 2009 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву Харківської області за участю заступника керівника 
апарату облдержадміністрації І. М. Вдовиченко та начальника Управ-
ління державної служби України в Харківській області О. В. Миха. На 
колегії розглянуто питання про стан виконання антикорупційного 
законодавства, виконавської дисципліни, організації роботи з кадровим 
резервом, роботи зі зверненнями громадян, забезпечення збереженості 
документів; виконання заходів щодо дотримання правил охорони праці 
та пожежної безпеки у держархіві області, а також про роботу щодо 
поліпшення стану діловодства та збереженості документів в архівному 
підрозділі Головного управління житлово-комунального господарства 
та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації.  

* * * 
30 листопада 2009 р. у держархіві області розпочалася виробнича 

практика студентів ІІІ курсу Харківської державної академії культури 
за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”.  
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* * * 
19 грудня 2009 р. співробітники Держархіву Харківської області 

привітали з 70-річним ювілеєм колишнього директора архіву, 
заслуженого працівника культури України Вікторію Вікторівну 
Резнікову, яка присвятила 43 роки своєї діяльності розвитку архівної 
справи на Харківщині. 

 
У Держархіві Херсонської області 

 
29 жовтня 2009 р. у с. Республіканець Бериславського району 

Херсонської області Держархівом Херсонської області відкрито 
документальну виставку з нагоди 300-річчя від заснування Кам'янської 
Січі. 

* * * 
26 листопада 2009 р. проведено засідання колегії держархіву 

області, на якому розглянуто основні напрямки діяльності державних 
архівних установ області на 2010 р., стан архівної справи в архівному 
відділі Каховської міської ради, збереженості документів та роботу з 
установами – джерелами формування НАФ в архівному відділі 
Херсонської міської ради, а також роботи зі зверненнями громадян у 
державному архіві області. За підсумками розгляду підготовлено 
проект листа Херсонському міському голові щодо необхідності 
покращення стану збереженості документів в архівному відділі міської 
ради. 

* * * 
12 грудня 2009 р. у Херсонському державному музичному 

училищі за участі делегацій районів та міст Херсонської області 
проведено урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці створення Народного 
Руху України за перебудову. У рамках заходів Держархівом Херсон-
ської області відкрито тематичну документальну виставку. 

 
У Держархіві Хмельницької області 

 
27 жовтня 2009 р. у Держархіві Хмельницької області проведено 

семінар-практикум “Удосконалення планування та звітності архівних 
установ”. У роботі семінару взяли участь начальники відділів держ-
архіву області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. 

 
У Держархіві Чернівецької області 

 
У IV кварталі 2009 р. співробітниками Держархіву Чернівецької 

області розроблено методичні рекомендації щодо умов зберігання 
архівних документів. 
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У Держархіві Чернігівської області 
 

1 жовтня 2009 р. директор Держархіву Чернігівської області 
Р. Б. Воробей взяла участь у заходах з нагоди відзначення 940-річчя від 
заснування Антонієвих печер і Троїцько-Іллінського  монастиря в 
м. Чернігові та наукових читань “Чернігівські Старожитності”. 

* * * 
14 жовтня 2009 р.  директор Держархіву Чернігівської області 
Р. Б. Воробей взяла участь у заходах з нагоди відзначення Дня 
українського козацтва.  

* * * 
15 жовтня 2009 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо 

прозвучала радіопередача з нагоди 65-річчя обласної філармонії, 
підготовлена за документами архіву. 

* * * 
3 та 7 грудня  2009 р. у Держархіві Чернігівської області 

проведено засідання науково-методичної ради архіву, на яких 
розглянуто та схвалено пропозиції до проектів Переліку документів, які 
створюються в діяльності Державного комітету архівів України, 
державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків 
зберігання; Змін до Методики грошової оцінки документів Націо-
нального архівного фонду; Типової інструкції з діловодства у 
центральних органах виконавчої влади, раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади; макет ін фор-
маційного бюлетеня “Архівний вісник” (№ 4, 2009 р.); тематико-
експозиційний план документальної виставки до 20-ї річниці 
товариства “Меморіал”; інтернет-публікації “Документи з історії ОУН-
УПА у фондах Держархіву області” та “День прав людини”; проекти 
планів науково-дослідної та методичної, науково-видавничої роботи, 
впровадження наукових і методичних розробок, роботи НМР 
Держархіву області на 2010 р. 

* * * 
8 грудня 2009 р. співробітники держархіву взяли участь у роботі 

короткотермінового семінару “Організація діловодства в органах 
місцевого самоврядування”, який проводився у Центрі перепідготовки 
та підвищення кваліфікації для начальників загальних відділів 
виконавчих апаратів районних рад.  Спеціалістами архіву висвітлено 
питання складання номенклатури та формування справ і проведення 
експертизи цінності документів та оформлення її результатів.   

* * * 
15 грудня 2009 р. у Держархіві Чернігівської області проведено 

“День відкритих дверей”, під час якого співробітники архіву надали 
студентам історичного факультету Інституту історії, етнології та 
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правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського державного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка консультації з питань 
роботи архіву та провели оглядову екскурсію архівосховищем, 
реставраційною майстернею та лабораторією мікрофільмування. 

 Інтерв`ю з директором держархіву області та інформація про 
проведений захід прозвучали в ефірі обласного радіо.   

 
У Держархіві м. Севастополя 

 
26 листопада 2009 р. на веб-сайті Держархіву м. Севастополя 

розміщено он-лайнову документальну виставку “К 115-летию со дня 
рождения И. Д. Папанина”. 

* * * 
27-29 листопада 2009 р. начальник відділу інформації та 

використання документів НАФ архіву А. А. Фесенко виступила з 
доповіддю “Новый взгляд на деятельность адмирала А. С. Грейга – 
Главного командира Черноморского флота и портов, военного 
губернатора Николаева и Севастополя в 1816–1833 гг. (эпоха графа 
Воронцова)” на міжнародній науково-практичній конференції “Третьи 
Воронцовские чтения” в Одессе. 

* * * 
11 грудня 2009 р. в інформаційно-освітньому центрі “Русский 

музей: виртуальный филиал” проведено презентацію фільму “Адмирал 
Лазарев” з циклу “Архивные истории”, підготовлену спеціалістами 
Державного архіву м. Севастополя. Інформація про презентацію фільму 
з'явився в ефірі телекомпанії НТС  та у газеті “Севастопольские 
известия” від 12 грудня. 

* * * 
16 грудня 2009 р. у Державному архіві м Севастополя відкрито 

книжкову виставку “Публікації севастопольських архівістів у наукових 
та періодичних виданнях” (до Дня  працівників архівних установ). 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
_____________________________________________________ 

 
 
 

У Державному комітеті архівів України 
 

17–21 листопада 2009 р. делегація українських архівістів у складі 
Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург, першого 
заступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш, директора ЦДІАЛ 
України Д. І. Пельц, директора Державного архіву Івано-Франківської 
області К. П. Мицан взяла участь у роботі Міжнародної конференції 
Круглого столу архівів (СITRA) “Архівіст ХХІ століття: нові стратегії 
освіти та навчання”, організатором якої виступив Національний архів 
Мальти. 

На спеціальних сесіях обговорювалися сучасні проблеми у сфері 
управління архівами та документами, вимоги, які стоять перед 
архівістами ХХІ ст., професіоналізм в архівній галузі, шляхи подолання 
природних катастроф, технічні інновації та зростання попиту на 
архівну інформацію. Делегати ознайомилися з проектом “Універ-
сальної декларації архівів”, якою визнається життєва необхідність 
існування архівів для підтримки ефективного функціо-нування бізнесу, 
захисту прав людини, забезпечення збереженості індивідуальної та 
колективної власності. 

У рамках закордонного відрядження Головою Держкомархіву 
проведено консультації з керівниками державних архівних служб 
Австрії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словенії, Чехії, 
Чорногорії, США щодо співробітництва в архівній сфері. 

Відбулися також дві консультативні зустрічі – з керівником 
архівної служби Бельгії, у ході якої домовлено про підписання 
відповідної угоди про співробітництво, та з представниками вищої 
школи Словенії з питань архівної освіти. 

Першим заступником Голови Держкомархіву підготовлено 
стендову доповідь на тему “Сучасна освіта в Україні”, брошуру 
“Архівна освіта в Україні. 1991-2009 рр.” передано до виконавчого 
комітету МРА (Париж) та презентовано представникам архівних служб 
різних країн світу. Крім того, перший заступник Голови Держкомархіву 
І. Б. Матяш взяла участь у засіданні редакційного комітету 
міжнародного архівного видання COMMA. 
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У Центральному державному науково-технічному 
архіві України (ЦДНТА) 

 
15–16 грудня 2009 р. під час урочистостей з нагоди 40-річчя від 

створення ЦДНТА України підписано Договір про міжнародне 
співробітництво і обмін інформацією між науково-технічними архі-
вами України і Білорусі. Підписано також Угоду про співдружність між 
ЦДНТА України та Асоціацією випускників, викладачів і друзів 
Харківського національнго університету імені В. Н. Каразіна.  

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
Під час роботи V зїзду Спілки архівістів України (21 жовтня 

2009 р., м. Київ) з Головою Спілки архівістів Угорщщини Л. Сьогі 
погоджено проведення Другої українсько-угорської міжнародної 
наукової конференції архівістів у 2010 р. в Угорщині.  

27 жовтня 2009 р. на запрошення новопризначеного Гене-
рального консула Чеської Республіки у Львові Д. Павліта, директор 
архіву М. В. Делеган взяв участь в офіційному прийомі з нагоди 
державного свята Чеської Республіки – Дня заснування незалежної 
держави Чехословаччини. 

6 листопада 2009 р. проведено зустріч директора архіву з 
генеральним консулом Словацької Республіки у м. Ужгороді п. Сладе-
чеком, який підтримав необхідність активізації контактів у культурно-
наукових заходах, які проводяться Держархівом Закарпатської області. 

17 листопада 2009 р. на запрошення Генерального консула 
Чеської Республіки у Львові Давіда Павліта директор Держархіву 
Закарпатської області М. В. Делеган взяв участь у відкритті виставки 
“1989 очима фотографів”, присвяченій Дню Свободи Чехії, подіям 
Оксамитової революції у Чехословаччині та падінню Берлінської стіни 
(с. Колочава Закарпатської області), де виступив з вітальним словом до 
присутніх. 

11–14 листопада 2009 р. в академмістечку Словацької Академії 
наук Стара Лесня проведено другу частину міжнародної наукової 
конференції “ОУН – УПА в повоєнний період у Карпатському регіоні”, 
організаторами якої виступили Інститут суспільних наук Словацької 
Академії наук (м. Кошіце), Держархів Закарпатської області та 
університет ім. Матея Бели (м. Банська Бистриця, Словаччина). 

У результаті переговорів між Держархівом Закарпатської області 
та повітом музеєм Сату-Маре (Румунія) вирішено перенести видання 
другого тому спільного збірника документів на 2010 р.  
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У Держархіві Харківської області 
 

20 жовтня 2009 р. у ході візиту до України віце-президент Пар-
ламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пан Мевлют Чавушоглу з 
метою зібрання інформації про Голодомор 1932–1933 років в Україні 
для підготовки доповіді ПАРЄ “Необхідність міжнародного засудження 
Голодомору в Україні в 1932–1933 рр. – 75-та річниця масового голоду 
на території колишнього СРСР” працював у м. Харків.  

У Харкові він зустрівся з головою облдержадміністрації 
А. Аваковим, начальником управління СБУ в Харківській області 
А. Мухатаєвим, першим заступником голови обласної ради М. Ти-
товим, а також відвідав Держархів Харківської області та ознайомився 
з оригіналами та копіями понад 100 архівних справ, які містять 
виявлені останнім часом документи про Голодомор 1932–1933 рр. на 
Харківщині.  

19 листопада 2009 р. у ході перебування у м. Харкові латиської 
делегації до держархіву області завітала директор Латиської академіч-
ної бібліотеки Вента Коцере разом з директором Центру Краєзнавства 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна С. Куделко.  

У рамках зустрічі йшлося про хід спільного проекту з виявлення 
архівних документів про латиську діаспору Харківщини. Архівісти 
ознайомили гостей з виявленими документами даної тематики. 

Триває робота держархіву області зі створення цифрових копій 
документів генеалогічного характеру, яку розпочато в січні 2007 р. за 
договором між Держархівом Харківської області та Генеалогічним 
товариством штату Юта (США). За жовтень – грудень 2009 р. 
виготовлено 13 993 цифрових копій архівних документів – це 7 справ з 
фонду Харківська казенна палата.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ 
_____________________________________________________ 

 
 
 

Заходи державних архівних установ з відзначення  65-ї річниці 
визволення України від німецько- 

фашистських загарбників 
 
27 жовтня 2009 р. у виставковому залі Меморіального комплексу 

“Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років” відкрито документальну виставку “Війна. Документ. 
Пам'ять. Маловідомі сторінки”, присвячену 65-й річниці визволення 
України від нацистських загарбників. 

Документи центральних та обласних архівів України, матеріали 
Меморіального комплексу, експоновані на виставці, репрезентували 
деякі маловідомі факти історії України, які часом мають неоднозначне 
чи суперечливе трактування. Виставка містила близько 300 документів, 
систематизованих у 10 тематичних розділах, зокрема: “Етапи собор-
ності України”, “Українці під нацистською окупацією”, “У вогняному 
валу війни”, “Мобілізація на визволених територіях”, “На тебе, Боже, 
уповаю”, “Трагедія народів Криму”, “Українсько-польські відносини. 
Переселення. 1944 р.” тощо. 

30 жовтня 2009 р. перший заступник Голови Держкомархіву 
України І. Б. Матяш та завідувач сектору виставкової роботи ЦДАВО 
України В. Г. Берковський взяли участь у прямому ефірі програми 
“Місце зустрічі: Хрещатик, 26” на КДРТРК, де розповіли про спільну з 
Меморіальним комплексом “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” документальну виставку “Війна. 
Документ. Пам'ять. Маловідомі сторінки”. 

* * * 
27 жовтня 2009 р. у читальному залі ЦДАВО України відкрито 

документальну виставку, присвячену 65-й річниці визволення України 
від німецько-фашистських загарбників. 

* * * 
27 жовтня 2009 р. у ЦДНТА України з нагоди 65-ї річниці 

визволення України від німецько-фашистських загарбників проведено 
колективну зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. та відкрито ювілейну документальну виставку. 

* * * 
28 жовтня 2009 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документальну 

виставку, присвячену 65-річчю визволення України від німецько-
фашистських загарбників. 
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* * * 
8 жовтня 2009 р. у Держархіві в АРК відкрито фотовиставку 

“Сторінка пам'яті”, присвячену 65-й річниці визволення України від 
німецько-фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1944 років. 

* * * 
20 жовтня 2009 р. у Держархіві Вінницької області відкрито 

документальну виставку “До 65-ї річниці звільнення України від 
фашистських загарбників”, на якій представлено документи німецької 
та румунської зон окупації, підпільного та партизанського руху на 
території Вінничини, звільнення краю від фашистських загарбників. 

* * * 
У жовтні 2009 р. у Держархіві Волинської області розгорнуто 

документальну виставку “Волинь в роки Великої Вітчизняної війни”, 
яка експонуватиметься протягом 2009–2010 рр. 

* * * 
26 жовтня 2009 р. у Держархіві Дніпропетровської області 

відкрито документальну виставку “Підпільно-партизанський рух на 
Дніпропетровщині. 1941–1943”. 

* * * 
19 жовтня 2009 р. у Держархіві Закарпатської області  відкрито 

документальну виставку, присвячену 65-й річниці визволення України 
від німецько-фашистських загарбників. В експозиції виставки 
представлено звіти партизанських з′єднань та загонів під коман-
дуванням О. В. Тканка, В. П. Русина, Д. Усти – І. Прищепи, 
І. Мельникова, М. Перечинського, які діяли на території Закарпатської 
області у період Великої Вітчизняної війни, хронологічні довідки про 
звільнення населених пунктів області, списки добровольців Червоної 
армії, матеріали Надзвичайної комісії про збитки, нанесені 
загарбниками на території Закарпатської України під час окупації 
краю, Указ Президії Верховної Ради Української РСР про нагород-
ження медалями партизан, списки військовослужбовців - учасників 
Карпатської наступальної операції, яким присвоєно звання “Героя 
Радянського Союзу”, копії листів з фронту до рідних. 

* * * 
20 жовтня 2009 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставку документів „Кіровоградщина у Великій Вітчизняній війні”, 
присвячену 65-й річниці визволення України від німецько-
фашистських загарбників. Висвітлено найбільш значні епізоди 
боротьби підпільних та партизанських загонів області з фашистськими 
окупантами. Представлені в експозиції накази, розпорядження, газети, 
листівки окупаційної влади відтворили цілісну картину життя 
Кіровоградщини в період з 1941 по 1944 рр. 



 253

Експозицію органічно доповнили фотодокументи щодо 
здійснення фашистами численних масових розстрілів, руйнування та 
знищення населених пунктів області, нанесення колосальних 
соціально-економічних збитків області. 

* * * 
29 жовтня 2009 р. у Держархіві Львівської області відкрито 

документальну виставку “До 65-ї річниці визволення України від 
німецько-фашистської окупації”. 

* * * 
12 жовтня 2009 р. в Одеській облдержадміністрації відкрито 

виставку документів Держархіву Одеської області з нагоди Дня 
визволення України.  

* * * 
7 жовтня 2009 р. в Сумському краєзнавчому музеї відкрито 

документальну виставку МБФ “Україна-3000” та Крайового 
Об’єднання Райнланд (ФНР) “Тріщина через усе життя”, присвячену 
трагічній долі остарбайтерів у період Другої світової війни. Держархів 
Сумської області доповнив експозицію виставки ксерокопіями 
документів, які висвітлюють тяжку працю остарбайтерів з Сумщини на 
підприємствах та у сільському господарстві Німеччини 1941–1945 рр. 
Сумські телеканали “Відікон” та “Академ – ТV” підготували 
телесюжет з виставки за участі директора архіву Г. М. Іванущенко та 
головного спеціаліста відділу інформації та використання документів 
О. О. Клюєвої. 

* * * 
7 жовтня 2009 р. директор Держархіву Харківської області 

Л. М. Момот взяла участь у презентації міжнародної науково-
документальної виставки МБФ “Україна 3000” та Крайового 
Об’єднання Райнланд (ФНР) “Тріщина через усе життя”. На виставці, 
зокрема, представлено копії документів із фондів держархіву області 
окупаційного періоду.  

24 жовтня 2009 р. у місцевій газеті “Главное” опубліковано 
статтю заступника директора архіву Л. М. Юдіної “Роки поневолення” 
про долі харків’ян, депортованих на примусові роботи до Німеччини у 
роки Другої світової війни.  

26–29 жовтня 2009 р. у Держархіві Харківської області екс по-
нувалася документальна виставка “Вони кували Перемогу у тилу”, 
присвячена Міжнародному дню громадян похилого віку та Дню 
ветерана. 

* * * 
У жовтні 2009 р. у Держархіві Херсонської області екс по-

нувалася документальна виставка, присвячена 65-й річниці визволення 
України від німецько-фашистських загарбників. Серед документів 
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представлено спогади учасників війни, повоєнні акти з розслідування 
злочинів окупантів, радянські плакати часів Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр., фотоматеріали тощо. 

* * * 
У жовтні 2009 р. Держархівом Хмельницької області проведено 

низку заходів з нагоди 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні та 65-ї річниці визволення України від німецько-фашистських 
загарбників. У Хмельницькій облдержадміністрації для ветеранів війни 
організовано документально-тематичну виставку “Велика Вітчизняна 
війна в документах Держархіву Хмельницкої області”. 27 та 28 жовтня 
для педагогів м. Хмельницького та області в обласній філармонії 
експонувалася виставка за архівними документами “Хмельниччина в 
полум'ї війни 1941–1944 рр.” 28 жовтня у Хмельницькій облдерж-
адміністрації та міській раді відкрито тематичні виставки з нагоди 
знаменної дати. 

27 жовтня 2009 р. у читальному залі Держархіву Хмельницької 
області проведено презентацію книг “Нацистський окупаційний режим 
на Хмельниччині 1941–1944 рр. Документи і матеріали” та 
“Проскурівсько – Чернівецька операція - видатна подія Другої світової 
війни”. Збірники документів та матеріалів підготовлено до 65-ї річниці 
звільнення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників. На 
їх сторінках висвітлено трагічні події доби нацистської окупації та бої 
Червоної армії за звільнення краю від ворога.  

Держархівом також розпочато роботу над створенням колекції 
документальних фільмів зі спогадами учасників та ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

* * * 
28 жовтня 2009 р. у Держархіві Черкаської області до 65-ї 

річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 
відкрито виставки архівних документів та матеріалів “Незабутні 
сторінки війни” та “Літопис пам'яті народної”. 

* * * 
28 жовтня 2009 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо 

прозвучала радіопередача до 65-річчя визволення України від 
німецько-фашистських загарбників, підготовлена за документами 
Державного архіву Чернігівської області. 

* * * 
19 жовтня 2009 р. у Держархіві м. Севастополя відкрито 

документальну виставку “До 65-річчя визволення України від 
німецько-фашистських загарбників” та книжково-тематичну виставку 
“Пам'ять безсмертна”. 

26 жовтня 2009 р. головний спеціаліст відділу інформації і  
використання документів Державного архіву м. Севастополя О. Ко-
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ротун виступила у телепередачі компанії НТС та розповіла про 
виставку документів до 65-річчя визволення України від німецько-
фашистських загарбників у держархіві міста. 

28 жовтня 2009 р. відбулася зустріч колективу держархіву з 
дитиною війни, свідком подій визволення України в 1944 р. у м. Рівно 
І. А. Кулініч  та головою “Клуба любителів історії міста і флоту” 
О. Г. Доскато. 

 
Заходи державних архівних установ з відзначення 

Дня пам'яті жертв голодоморів 
 

27 листопада 2009 р. у приміщенні Київського міського Будинку 
вчителя відкрито документальну виставку “Геноцид українського 
народу: Голодомор 1932–1933 рр.”. 

Мовою архівних документів експозиція виставки висвітлила 
складне продовольче становище періоду 1932–1933 рр., високу 
смертність від виснаження та голоду, випадки самогубств, трупо- та 
людоїдства, торгівлі людським м'ясом, занесення на “чорну дошку” сіл, 
що злісно саботують хлібозаготівлі, а також відповідних резолюцій 
державних органів, актів медичних комісій про обстеження стану 
здоров'я робітників заводів, копій записів у книгах РАЦС про смерть за 
1932–1933 рр., відомостей про засуджених трійками та особливою 
нарадою про колегії ДПУ УСРР, повідомлень іноземної преси на 
трагічні події 1932–1933 рр. в Україні. 

* * * 
23 листопада 2009 р. у Держархіві в АРК відкрито 

документальну виставку “Пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932–
1933 років”. 

* * * 
25 листопада 2009 р. директор Держархіву Волинської області 

В. М. Гика виступив у прямому ефірі на Волинському радіо, вис-
вітливши трагічні події Голодомору 1932–1933 рр. та політичні 
репресії в Україні на підставі архівних документів, які зберігаються в 
архіві. 

* * * 
16 листопада 2009 р. у Держархіві Дніпропетровської області 

відкрито документальну виставку “Голодомор 1932–1933 років на 
Дніпропетровщині”. 

* * * 
25 листопада 2009 р. у Держархіві Житомирської області 

відкрито виставку архівних документів та матеріалів “До Дня пам'яті 
жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр.”, на якій представлено 
великий масив документів, що свідчать про трагедію українського 
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народу та віддзеркалюють причини, перебіг та трагічні наслідки 
Голодомору 1932–1933 рр. на Житомирщині: постанови, директиви, 
спецдонесення, листи з грифом “Цілком таємно”, повідомлення про 
активні та пасивні форми спротиву населення Голодомору, доповідні 
записки, спеціальні зведення про голод, масову смертність, вражаючі 
випадки людоїдства тощо. 

* * * 
23 листопада 2009 р. директор Держархіву Закарпатської області 

М. В. Делеган взяв участь у телепередачі Закарпатського обласного 
державного телебачення “Тиса–1” та розповів про підготовлений та 
виданий архівом збірник документів про відгуки на Закарпатті 
(Підкарпатській Русі) Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.  

27 листопада 2009 р. у держархіві відкрито документальну 
виставку “Відлуння жахливої трагедії”, присвячену трагічним подіям 
Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Інформація про виставку та 
однойменне видання архіву прозвучала в ефірі Закарпатського 
обласного радіо. 

* * * 
27 листопада 2009 р. у Запорізькому національному університеті 

за участі Запорізької облдержадміністрації, Держархіву Запорізької 
області, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області  
проведено засідання круглого столу, на якому презентовано 10-й 
випуск альманаху “Спокута”, підготовлений за документами 
Держархіву Запорізької області науково-редакційним підрозділом 
Запорізької облдержадміністрації з підготовки та випуску серії книг 
“Реабілітовані історією”. Директор Державного архіву Запорізької 
області О. С. Тедєєв виступив з оглядом архівних фондів, в яких 
містяться документи про голодомори та політичні репресії на 
Запоріжжі у І пол. ХХ ст. 

28 листопада 2009 р. архівісти Запоріжжя взяли участь у 
жалобних мітингах, організованих у рамках всеукраїнської акції 
“Запали свічку” в обласному центрі та районних центрах області. 

На офіційному сайті Запорізької облдержадміністрації розміщено 
підготовлений Держархівом Запорізької області науково-
інформаційний буклет “Знати і пам’ятати”, в якому розповідається про 
проведені у 2005–2009 рр. заходи з вивчення та оприлюднення 
документів з історії голодоморів на Запоріжжі. 

Архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад 
області підготовлено документи до виставок, присвячених Дню пам’яті 
жертв голодоморів. У районних обласних краєзнавчих музеях 
експонувалося 11 виставок, в архівних установах області – 10 доку-
ментальних та книжкових виставок. 

У IV кварталі 2009 р. на телеканалі “Запоріжжя” Запорізької 
ОДТРК у програмі “Вечірня лінія”, присвяченій Дню пам’яті жертв 
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голодоморів., взяли участь заступник директора Держархіву 
Запорізької області О. Л. Пилявська та головний спеціаліст – керівник 
кадрової та режимно-секретної служби В. О. Бондар. Вони розповіли 
про роботу запорізьких архівістів з вивчення та оприлюднення 
документів з історії голодоморів та політичних репресій на Запоріжжі в 
І пол. ХХ ст. 

* * * 
17 жовтня 2009 р. головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Держархіву Київської області Р. О. Кугно 
виступила на радіо “Голос Києва” у рубриці “З архівної скрині” 
авторської програми В. Ісакова “Варіації на міські теми” та розповіла 
про архівні документи, що стосуються трагічних подій Голодомору 
1932–1933 рр. на Київщині.  

17 листопада 2009 р. у Держархіві Київської області відкрито 
виставку архівних документів та матеріалів “Україна пам'ятає - світ 
визнає”, присвячену Дню пам'яті жертв голодоморів та політичних 
репресій. 

* * * 
17 листопада 2009 р. на офіційному веб-сайті Держархіву 

Кіровоградської області опубліковано он-лайнову документальну 
виставку “Голодний мор 1932–1933 рр. на Кіровоградщині”, 
присвячену 76-м роковинам пам'яті жертв Голодомору. 25 листопада 
2009 р. у держархіві відкрито відповідну документальну виставку, 
підготовлену спільно з обласним краєзнавчим і обласним художнім 
музеями. 

* * * 
20 листопада 2009 р. у виставковому центрі Держархіву 

Львівської області відкрито оновлену тематичну виставку архівних 
документів та матеріалів “Голгофа українського народу”, присвячену 
Дню пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій. 

27 листопада 2009 р. з матеріалами документальної виставки 
ознайомлено львівських школярів. 

28 листопада 2009 р. в ефір телеканалу НТА вийшов 
короткометражний 20-хвилинний документальний фільм “Голгофа 
українського народу”, підготовлений на основі матеріалів одной-
менного збірника документів та документальної виставки Держархіву 
Львівської області. 

* * * 
19 листопада 2009 р.  на веб-сторінці Держархіву Луганської 

області оновлено он-лайнову документальну виставку “Трагічні 
сторінки 1932–1933 рр.”. 

24 листопада 2009 р. у держархіві відкрито документальну 
виставку “Голодомор 1932–1933 років на Луганщині”. Представлені на 
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виставці архівні документи красномовно засвідчили факт Голодомору 
1932–1933 рр. у містах і селах Луганської області. Зокрема, у книзі 
записів громадянського стану про смерть 1933 р. м. Старобільськ 
завідувачкою РАГС М. П. Михайловською було зроблено запис 
“голодна хвороба”, “голодна смерть” померлих дітей – утриманців 
дитячого будинку м. Старобільськ віком від 2-х тижнів до 12 років – 
усього 38 осіб. Пізніше М. П. Михайловська була репресована і 
засуджена на термін до 10 років ув’язнення. У листопаді 2008 р. її 
посмертно відзначено державною нагородою – орденом “За мужність”.  

25 листопада 2009 р. з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в 
ефір Луганської ОДТРК у рубриці “Архіви свідчать” вийшла 
радіопередача “Спогади про трагічні дні 1932–1933 років”, де мовою 
архівних документів співробітники Держархіву Луганської області 
розповіли про передумови виникнення Голодомору 1932–1933 рр. на 
Луганщині та його наслідки. 

28 листопада 2009 р. директор Держархіву Луганської області 
М. В. Старовойтов взяв участь у всеукраїнській акції “Засвіти свічку”, 
що проходила у м. Луганську. Під час заходу він виступив з промовою, 
у якій звернув увагу на внесок архівістів Луганської області у 
виявлення документів, які підтверджують факт Голодомору 1932–
1933 рр. на Луганщині. 

* * * 
23 та 26 листопада 2009 р. директор Держархіву Сумської 

області Г. М. Іванущенко взяв участь у прямому ефірі на Сумському 
радіо “Слобода – FМ” та обласному телебаченні з нагоди Дня пам’яті 
жертв голодоморів. 

24 листопада 2009 р. на веб-сайті Держархіву Сумської області у 
розділі “Виставки” представлено електронні копії документів, які 
висвітлили причини і наслідки Голодомору 1932–1933 рр. на Сумщині: 
розпорядження органів КП(б)У та радянської влади щодо вилучення 
зерна, репресивні дії проти селянства та окремі ілюстрації фактів 
смерті від голоду на основі книг реєстрації актів цивільного стану 
(РАЦС). 

* * * 
25 листопада 2009 р. у Держархіві Тернопільської області до Дня 

пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій відкрито 
документальну виставку “Жнива скорботи”. 

* * * 
20 листопада 2009 р. у Держархіві Харківської області проведено 

читацьку конференцію з питань вивчення документів, пов'язаних із 
політичними репресіями та голодоморами в Україні. У конференції 
взяли участь постійні дослідники фондів архіву, зокрема, д. і. н., проф., 
завідувач кафедри історії України Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна В. В. Калініченко, члени авторського 
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колективу Харківського тому серії “Реабілітовані історією”. Вони 
розповіли про свої останні наукові доробки, у яких широко 
використано документи архіву як джерело біографічних та історико-
правових досліджень. 

Велику зацікавленість учасників викликали виставка “Харків: 
трагічні сторінки Голодомору 1932–1933 років”, підготовлена 
працівниками архіву за документами, виявленими у 2009 р., та 
презентація книги В. Сосницького “Операция “Кулаки”. Книги судеб: 
80 лет спустя...”. 

Працівники архіву надали інформацію про роботу архіву з 
виявлення, інформаційного обслуговування та використання 
документів, що містять відомості про Голодомор 1932–1933 рр., 
створення реєстру фондів меморіального характеру, нові надходження 
документів про Голодомор тощо. 

24 листопада 2009 р. у рамках телемарафону “Дзвони пам'яті” у 
прес-центрі “Майдан свободи” проведено круглий стіл з дослідниками 
Голодомору, на якому представлено виявлені у Харківської області 
архівні документи про Голодомор. В обговоренні взяли участь 
директор Державного архіву Харківської області Л. М. Момот, 
завідувач Редакційно-видавничої групи Харківського тому серії 
“Реабілітовані історією” Л. Б. Ровчак та головний редактор інтернет-
порталу “Голодомор 1932–1933 років. Харківська область” Н. В. Лап-
чинська. 

Відзначено, що протягом 2009 р. дослідження документів 
Держархіву Харківської області про події Голодомору на Харківщині 
тривало. У читальних залах архіву активно працювали науковці, 
краєзнавці, студенти. Працівники архіву продовжують плановий 
перегляд фондів, виявляючи нові й нові документи з теми. Крім того, 
директор архіву Л. М. Момот повідомила про нові надходження до 
фондів – 12 справ Харківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи за 1928–1935 рр. Ці документи у якості речових доказів 
були вилучені слідчою групою управління СБУ в Харківській області у 
ході розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду 
в Україні у 1932–1933 рр. 

28 листопада 2009 р. співробітники архіву взяли участь в 
обласних заходах, присвячених пам’яті жертв Голодомору. Учасники 
вшанування пройшли скорботною ходою від Молодіжного парку до 
майдану Свободи, де взяли участь у загальнонаціональній акції 
“Запали свічку”.  

* * * 
26–28 листопада 2009 р. у рамках обласних заходів з нагоди Дня 

пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій Державним архівом 
Херсонської області підготовлено виставку архівних документів 
“Голодомор 1932–1933 рр. Херсонський літопис”, що експонувалася в 
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Херсонській обласній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара, 
Херсонській облдержадміністрації та Кіноконцертному залі 
“Ювілейний”. В експозиці виставки використано документи з фондів 
Держархіву Херсонської області, центральних та обласних державних 
архівних установ України. 

* * * 
13 жовтня 2009 р. для студентів економіко-правового коледжу 

при Хмельницькому інституті МАУП директором Держархіву Хмель-
ницької області П. Я. Слободянюком прочитано лекцію “Трагічні 
сторінки історії краю в документах держархіву області”.  

16 жовтня 2009 р. директор архіву П. Я. Слободянюк взяв участь 
у презентаціях видання “Національна книга пам'яті жертв Голодомору 
1932–1933 років в Україні: Хмельницька область”, які проведено в 
Дунаєвецькій районній бібліотеці та Лисецькій загальноосвітній школі 
Дунаєвецького району. 

26 жовтня 2009 р. для слухачів курсів підвищення кваліфікації 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти начальником відділу Держархіву Хмельницької області 
Н. А. Кузьміною прочитано лекцію “Голодомор 1932–1933 рр. за 
документами Державного архіву Хмельницької області”. 

21 листопада 2009 р. начальник відділу інформації та 
використання документів Державного архіву Хмельницької області 
Н. А. Кузьміна взяла участь у телепередачі “Вільний мікрофон” 
Хмельницької ОДТРК “Поділля Центр” та розповіла про Голодомор 
1932–1933 рр. на Хмельниччині. 

23 листопада 2009 р. у випуску новин “Подільська панорама” 
Хмельницької ОДТРК “Поділля-центр” прозвучало інтерв'ю директора 
архіву П. Я. Слободянюка про трагічні події Голодомору 1932–1933 рр. 
на Хмельниччині. 

25 листопада 2009 р. Держархів Хмельницької області для учнів 
та педагогів освітніх закладів, держустанов та мешканців м. Шепетівки 
організував виїзну документальну виставку “Голод 1932–1933 років на 
Шепетівщині”. 

25 листопада 2009 р. директор держархіву області  П. Я. Слобо-
дянюк виступив з доповіддю “Голод в Україні 1946–1947 рр. як 
продовження етнокультурного геноциду українства” на VIІI регіо-
нальній науково-теоретичній конференції “Голодомор 1932–1933 років 
в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки 
правової оцінки” у Хмельницькому інституті МАУП. 

* * * 
26 листопада 2009 р. у Держархіві Черкаської області відкрито 

документально-архівні виставки “Часи відчаю: Голодомор 1932–
1933 років на Черкащині” та “Забуттю не підлягає: Голодомор на 
Черкащині 1932–1933 років”. На веб-порталі Черкаської облдерж-
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адміністрації розміщено електронний варіант виставки “Загублені 
долі”. 

* * * 
28 листопада 2009 р. у Держархіву Чернігівської області відкрито 

документальну виставку “Голод 1932-1933 рр. мовою документів”. 
* * * 

20 листопада 2009 р. на веб-сайті Держархіву м. Севастополя 
розміщено он-лайнову документальну виставку “Голод в Севастополе 
1932–1933 гг.”. 

21 листопада 2009 р. інформація про документи Держархіву 
м. Севастополя, які висвітлюють трагічні події Голодомору 1932–
1933 рр. в Україні, та відповідні тематичні виставки архіву з'явилася у 
газеті “Севастопольские известия”. 

 
Архівному відділу Ялтинської міської ради 10 років   

 
9 грудня 2009 р. Архівному відділу Ялтинської міської ради, 

створеному на базі відділу по збереженню документів з особового 
складу Ялтинського міського державного архіву, виповнюється 
10 років. 

Архівний відділ є відділом виконкому і фінансується за рахунок 
бюджетних коштів,  штатна чисельність – три фахівці. 

Його робота організована відповідно до річного плану, що 
охоплює усі напрямки діяльності. Ведеться облікова документація, 
зокрема, список фондів, справи фондів, описи справ, картки фондів, 
картки ліквідованих підприємств, книга обліку надходжень фондів, 
журнал реєстрації запитів і заяв громадян, копії архівних довідок, 
виданих за документами міськархіву. 

Маючи в наявності  документи або володіючи інформацією про 
місце їх збереження, у фахівців міськархіву є можливість реалізовувати 
одне з найважливіших своїх завдань – виконання звернень громадян з 
питань соціально-правового характеру, насамперед довідок про стаж 
роботи та розмір заробітної плати, необхідних для нарахування або 
переобчислення пенсії.  

Протягом останніх десяти років багато підприємств 
неодноразово реорганізовувалися, змінювали форму власності, найме-
нування, адреси або припиняли свою фінансово-господарську 
діяльність, не завершивши процедуру ліквідації. Відповідно і розшук 
документів таких підприємств викликає особливі труднощі для 
фахівців міськархіву. Для створення бази даних про місця збереження 
таких документів архівний відділ проводить анкетування підприємств, 
в якому відображається склад документів по особовому складу, які 
знаходяться на зберіганні в даних підприємствах. Це значно полегшує 
роботу архівістів. 
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За 10 років існування архівного відділу продовжує збільшуватися 
надходження на збереження документів з особового складу 
ліквідованих і підприємств, що ліквідуються. З 1999 р. кількість 
документів зросла з 982 од. зб. до 12 тис. од. зб. і, відповідно, 
навантаження на одного працівника збільшилося з 327 од. зб. до 
4000 од. зб. 

Сховища архівного відділу практично на 100% заповнені 
документами, приймати на зберігання документи з особового складу, 
що ліквідуються, і вже ліквідованих підприємств неможливо. Тому на 
часі гострим є питання забезпечення архіву відповідним приміщення та 
збільшення його штатної чисельності. 

Начальник Архівного відділу 
Ялтинської міської ради 

Р. М. Марченко 
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