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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В А  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 
Про проголошення 2010 року в Україні 

Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
від 5 березня 2010 р. № 1948-VI 

 
Український народ спільно з народами-побратимами та світовим 

співтовариством 9 травня 2010 року святкуватиме 65-у річницю 
Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками у Великій Віт-
чизняній війні.  

З метою забезпечення достойного увічнення пам'яті загиблих 
воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, 
вшанування  безсмертного подвигу ветеранів війни, збереження та 
розвитку славних бойових і трудових традицій Українського народу, 
посилення  патріотичного виховання громадян України, збереження 
історичної правди та формування загальнонаціональної гордості за 
славетних захисників Вітчизни Верховна Рада України  

п о с т а н о в л я є:  
Проголосити 2010 рік в Україні Роком ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 років.  
  

Голова Верховної Ради України В. Литвин  



 7

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Про заходи з відзначення, всебічного вивчення  

та об'єктивного висвітлення діяльності  
Українських Січових Стрільців  
від 6 січня 2010 року № 5/2010  

 
Ураховуючи вагому роль формувань Українських Січових 

Стрільців у відродженні національних воєнних традицій, їх активну 
участь в Українській революції 1917–1921 років та становленні україн-
ської  державності на початку XX століття, з метою відновлення 
історичної правди та національної пам'яті, поширення об'єктивної 
інформації про діяльність  національних військових формувань, з 
нагоди відзначення у 2010 році 95-річчя перемоги Українських Січових 
Стрільців на горі Маківка п о с т а н о в л я ю:  

1. Кабінету Міністрів України:  
1) розробити і затвердити у двомісячний строк план заходів на 

2010 рік з відзначення, всебічного вивчення та об'єктивного висвіт-
лення  діяльності Українських Січових Стрільців, передбачивши, зокрема:  

організацію та проведення урочистих заходів у містах Києві і 
Львові, інших населених пунктах України;  

проведення у квітні 2010 року у місті Львові за участю 
Національної  академії наук України наукової конференції, присвяченої 
історії національних військових формувань, зокрема Українських 
Січових  Стрільців, та їх ролі у становленні української державності на 
початку XX століття;  

забезпечення проведення у травні 2010 року на горі Маківка 
(Сколівський район Львівської області) Всеукраїнської молодіжної 
патріотичної акції за участю молодіжних організацій України;  

організацію проведення в навчальних закладах, військових 
з'єднаннях і частинах, закладах культури лекцій, бесід, круглих столів, 
інших тематичних заходів, присвячених діяльності Українських 
Січових Стрільців, інших національних військових формувань, їх 
внеску у  становлення української державності на початку XX століття, 
популяризації політичної та військової діяльності провідників 
Українських Січових Стрільців;  

проведення дослідницької роботи з вивчення історії Українських  
Січових Стрільців, інших національних військових формувань початку 
XX  століття, проведення пошукової роботи та досліджень, зокрема, у 
місцях,  пов'язаних з історією цих формувань, видання та перевидання 
наукової та науково-популярної літератури із зазначеної тематики;  

організацію тематичних виставок документів, книг, речових та 
інших   пам'яток, пов'язаних з історією Українських  Січових Стрільців;  
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створення документального фільму про діяльність Українських 
Січових Стрільців;  

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 95-й 
річниці перемоги Українських Січових Стрільців на горі Маківка, 
здійснення спецпогашення поштової марки;  

упорядкування місць поховань загиблих учасників українських 
військових формувань початку XX століття, встановлення відповідних 
пам'ятників та пам'ятних знаків;  

2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінан-
сування заходів з відзначення, всебічного вивчення та об'єктивного 
висвітлення діяльності Українських Січових Стрільців.  

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним  адміністраціям вивчити питання та вжити заходів щодо 
найменування чи перейменування в установленому порядку вулиць, 
проспектів, майданів у  населених пунктах України, військових частин, 
навчальних закладів на честь Українських Січових Стрільців, виз-
начних українських військових діячів, учасників боротьби за неза-
лежність України початку XX століття.  

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
проведення закордонними дипломатичними установами України 
заходів,  

присвячених діяльності Українських Січових Стрільців, із 
залученням, зокрема, представників української громадськості за 
кордоном, проведення роботи з донесення до міжнародної спільноти 
об'єктивної інформації про події, пов'язані з боротьбою України за 
незалежність на початку XX століття.  

4. Державному комітету телебачення та  радіомовлення  України 
разом з Українським інститутом національної пам'яті забезпечити в 
установленому порядку широке висвітлення в засобах масової ін фор-
мації заходів з відзначення, всебічного вивчення та об'єктивного 
висвітлення діяльності Українських Січових Стрільців, організувати 
цикли тематичних теле- і радіопередач, виступи провідних учених та 
представників громадськості.  

 
Президент України В. Ющенко 
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Про відзначення державними нагородами України 
від 20 січня 2010 року № 53/2010 

 
За вагомий особистий внесок у справу консолідації українського 

суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та 
з   нагоди Дня Соборності України п о с т а н о в л я ю:  

Присвоїти почесні звання:  
 
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”  
 
БОЛВІ    – головному спеціалістові відділу 
Людмилі Петрівні  Державного архіву Чернігівської  
      області  
 

Президент України В. Ющенко  
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Про вшанування учасників боротьби  
за незалежність України у XX столітті  

від 28 січня 2010 року № 75/2010  
 

 
 Ураховуючи результати проведених наукових досліджень, 

визнаючи на державному рівні видатну роль учасників боротьби за 
незалежність України у XX столітті, з  метою їх вшанування, віднов-
лення історичної справедливості та правдивої історії українського 
визвольного руху XX століття п о с т а н о в л я ю:  

1. Визнати учасниками боротьби за незалежність України у 
XX столітті осіб, які брали участь у політичній, партизанській, 
підпільній, збройній боротьбі за незалежність України, в тому числі у 
складі формувань Української Центральної Ради, Української Народної 
Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української 
Держави (Гетьманату), Української військової організації, Організації 
народної оборони “Карпатська Січ”, Організації українських 
націоналістів, Української  повстанської армії, Української головної 
визвольної ради та інших військових формувань, партій, організацій та 
рухів, що ставили за мету здобуття Україною державної незалежності.  

2. Кабінету Міністрів України розробити разом зі Службою 
безпеки України та за участю Національної академії наук України і 
внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України “Про правовий статус учасників боротьби за 
незалежність України у XX столітті”.  

3. Міністерству освіти і науки України, Українському інституту 
національної пам'яті розробити за участю Національної академії наук   
України для навчальних закладів методичні, просвітницькі та інші   
матеріали, присвячені боротьбі за незалежність України у XX столітті.  

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
уживати в установленому порядку заходів щодо гідного вшанування 
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, в тому числі 
з активізації патріотичного виховання молоді та просвітницької роботи, 
найменування у населених пунктах вулиць, площ, бульварів, парків та 
скверів, навчальних  закладів та закладів культури на честь визначних 
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті та подій, 
пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття.  

5. Запропонувати органам місцевого самоврядування здійснювати 
заходи щодо вшанування учасників боротьби за незалежність України у 
XX столітті.  

 
Президент України В. Ющенко  

 
 



 11

Про відзначення у 2010 році Дня пам'яті  
жертв політичних репресій 

від 17 лютого 2010 року № 183/2010  
 

З метою належної організації та проведення у 2010 році заходів 
до Дня пам'яті жертв політичних репресій, який відзначатиметься 
16 травня,  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Кабінету Міністрів України розробити із залученням Служби 

безпеки України, місцевих органів виконавчої влади, за участю 
Національної академії наук України, громадських організацій і 
затвердити у двотижневий строк план заходів до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій, передбачивши, зокрема, проведення:  

мітингів-реквіємів, покладання вінків і квітів до пам'ятних знаків,  
місць поховань жертв політичних репресій у населених пунктах 
України;  

жалобних заходів на території Національного історико-
меморіального заповідника “Биківнянські могили”;  

тематичних заходів у навчальних закладах, військових частинах, 
закладах культури.  

2. Приспустити 16 травня 2010 року на будинках і спорудах 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій на території України та на будинках 
закордонних дипломатичних установ України Державний Прапор 
України, обмежити у цей день проведення розважальних заходів, 
внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.  

3. Запропонувати релігійним організаціям провести 16 травня 
2010 року панахиди за жертвами політичних репресій.  

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

розробити регіональні плани заходів до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій, забезпечити їх виконання;  

вжити додаткових заходів щодо соціального захисту 
реабілітованих громадян, які зазнали політичних репресій;  

забезпечити впорядкування місць поховань жертв політичних 
репресій, пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дощок.  

5. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
проведення закордонними дипломатичними установами України  
заходів до Дня пам'яті жертв політичних репресій.  

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити організацію тематичних радіо- і телепередач, широке 
висвітлення в засобах масової інформації заходів до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій.  

 
Президент України В. Ющенко  
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Про відзначення державними нагородами України  
від 23 лютого 2010 року № 228/2010 

 
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:  

Присвоїти почесні звання:  
 
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”  
 
СТАРОВОЙТОВУ  – директорові Державного архіву 
Миколі Михайловичу  Луганської області  
 

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 відзначення  

у 2010 році Дня Соборності України 
від 20 січня 2010 р. № 94-р  

 
1. Затвердити план заходів з відзначення у 2010 році Дня 

Соборності України, 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 та за 
рахунок інших джерел.  

 
Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 20 січня 2010 р. № 94-р 
 

ПЛАН  
заходів з відзначення у 2010 році  

Дня Соборності України  
 
1. Провести:  
культурно-мистецьку акцію у м. Києві з нагоди відзначення 91-ї  

річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та 
Західно-Української Народної Республіки.  

МКТ. 
22 січня 2010 року; 

 
в обласних та районних центрах, інших населених пунктах 

урочисті збори за участю представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, міжнародних, громадських і 
релігійних організацій, політичних партій, діячів науки та культури, 
представників української діаспори, дипломатичного корпусу 
іноземних держав.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Інститут національної пам'яті,  



 14

Держкомнацрелігій,  
МОН, МКТ, МЗС.  

22 січня 2010 року.  
 
2. Організувати покладення квітів до пам'ятників:  
Т. Г. Шевченку та М.С. Грушевському у м. Києві за участю 

Президента України.  
Київська міська 

держадміністрація, 
Інститут національної пам'яті. 

22 січня 2010 року; 
 
видатним діячам Української Народної Республіки та Західно-

Української Народної Республіки, борцям за свободу і незалежність 
України.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

22 січня 2010 року.  
 
3. Організувати проведення:  
науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, 

інших просвітницьких заходів, присвячених історії національно-
визвольних змагань початку XX століття в Україні.  

МОН, Національна  
академія наук, Інститут  
національної пам'яті,  

Держкомархів, МКТ, Міноборони.  
Січень–лютий 2010 року;  

 
у загальноосвітніх, вищих, у тому числі військових, навчальних  

закладах, військових частинах тематичних заходів, присвячених 
подіям, пов'язаним із проголошенням Акта злуки Української Народної 
Республіки та Західно-Української Народної Республіки, учасникам 
цих подій та значенню цього історичного факту в українському 
державотворенні.  

МОН, Міноборони.  
Січень–лютий 2010 року.  

 
4. Забезпечити:  
у засобах масової інформації виступів відомих учених, 

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

Держкомтелерадіо,  
Національна академія наук,  

Інститут національної пам'яті.  
Січень–лютий 2010 року;  

 
відкриття в музеях та бібліотеках експозицій з історії Української 

Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації, МКТ,  
Інститут національної пам'яті,  

МОН, Держкомархів.  
Січень 2010 року;  

 
проведення закордонними дипломатичними установами України 

в державах перебування заходів, пов'язаних з відзначенням у 2010 році 
Дня Соборності України,  зокрема за участю представників української 
діаспори.  

МЗС. 
Січень 2010 року;  

 
висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов'язаних з 

відзначенням Дня Соборності України.  
Держкомтелерадіо.  
Січень 2010 року.  
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Про затвердження плану заходів з вшанування  
у 2010 році подвигу Героїв Крут 

від 20 січня 2010 р. № 97-р  
 
1. Затвердити план заходів з вшанування у 2010 році подвигу 

Героїв Крут, що додається.  
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

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

 
Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко  

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 20 січня 2010 р. № 97-р  
 

ПЛАН  
заходів з вшанування у 2010 році  

подвигу Героїв Крут  
 
1. Провести у м. Києві, обласних та районних центрах, інших 

населених пунктах урочисті заходи з вшанування подвигу Героїв Крут.  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

29 січня.  
 
2. Організувати покладення квітів до пам'ятника Героям Крут на 

Аскольдовій могилі у м. Києві.  
Київська міськдержадміністрація,  

Інститут національної пам'яті.  
29 січня.  

 
3. Організувати урочистості, пов'язані з вшанування подвигу 

Героїв Крут, на території Меморіального комплексу “Пам'яті Героїв 
Крут” поблизу с. Крути Ніжинського району Чернігівської області.  

Чернігівська  
облдержадміністрація,  

Інститут національної пам'яті.  
29 січня.  
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4. Організувати і провести у загальноосвітніх, вищих, у тому 
числі військових, навчальних закладах тематичні воєнно-історичні 
читання, уроки патріотичного виховання, вечори-реквієми, присвячені 
подвигу Героїв Крут та іншим подіям воєнної звитяги.  

МОН, Міноборони. 
Січень. 

 
5. Створити у музеях, бібліотеках та архівах виставки та 

експозиції, присвячені подвигу Героїв Крут.  
Держкомархів, МКТ. 

Січень. 
 
6. Забезпечити роботу Меморіального комплексу “Пам'яті Героїв 

Крут” поблизу с. Крути Ніжинського району Чернігівської області для   
відвідання його учнівською та студентською молоддю, військово-
службовцями.  

МОН, Міноборони.  
Постійно.  

 
7. Провести презентацію конкурсних робіт – переможців 

Всеукраїнського конкурсу, присвяченого 90-річчю подій української 
революції 1917–1921 років, та книги “Крути: проблеми державо-
творення  (від доби Української революції 1917–1921 рр. до 
сьогодення)”.  

Інститут національної пам'яті.  
Січень.  
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Про заходи щодо відзначення 110-річчя  
від дня народження Миколи Яковченка  

від 27 січня 2010 р. № 113-р  
 
1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 110-річчя від 

дня народження Миколи Яковченка у складі згідно з додатком.  
Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі 

потреби зміни до його складу.  
2. Затвердити план заходів з відзначення 110-річчя від дня 

народження Миколи Яковченка, 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 27 січня 2010 р. № 113-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з відзначення 110-річчя  

від дня народження Миколи Яковченка  
  
ВАСЮНИК   – Віце-прем'єр-міністр України, голова  
Іван Васильович  Оргкомітету  
 
КОРНІЄНКО  – перший заступник Міністра культури і  
Владислав Вікторович туризму, заступник голови Оргкомітету  
 
БЕЗГІН   – віце-президент Академії мистецтв 
Ігор Дмитрович  
 
БЕРКУТ   – Прилуцький міський голова 
Юрій Володимирович  
 
ВІТРЕНКО   – заступник Міністра економіки 
Юрій Миколайович  
 
ГОРІН   – заступник Міністра закордонних справ  
Олександр Олегович  
 
ЗАХАРЕВИЧ  – генеральний директор Національного 
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Михайло Васильович академічного драматичного театру імені  
     Івана Франка  
 
ЗОРІНА   – начальник Головного управління 
Світлана Іванівна  культури і мистецтв Київської міської  
     держадміністрації  
 
КОПТЄВ   – засновник Всеукраїнського конкурсу 
Юрій Вікторович  акторської майстерності імені Миколи  
     Яковченка (за згодою)  
 
ЛЯШКО   – народний депутат України (за згодою)  
Олег Валерійович  
 
МАТВІЙЧУК  – заступник Міністра фінансів 
Володимир Макарович  
 
МАТЯШ   – перший заступник Голови 
Ірина Борисівна  Держкомархіву  
 
НАБРУСКО  – президент Національної радіокомпанії  
Віктор Іванович  
 
РОМАНОВА  – голова Чернігівської обласної ради 
Наталія Андріївна (за згодою)  
 
ТАНЮК   – голова Національної спілки 
Лесь Степанович  театральних діячів (за згодою)  
 
ТКАЧЕНКО  – голова Асоціації земляцтв (за згодою)  
Віктор Вікторович  
 
ЯВОРІВСЬКИЙ  – народний депутат України, голова 
Володимир   комітету з питань культури 
Олександрович   і духовності Верховної Ради України 
     (за згодою)  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 27 січня 2010 р. № 113-р  
 

ПЛАН  
заходів з відзначення 110-річчя  

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

присвячений життю та творчій діяльності Миколи Яковченка.  
МКТ.  

I квартал 2010 року.  
 
2. Забезпечити організацію та проведення:  
тематичної документальної виставки, присвяченої життю і 

діяльності Миколи Яковченка.  
МКТ, Держкомархів,  

Київська міська держадміністрація,  
Чернігівська обласна держадміністрація.  

I–II квартал 2010 року;  
 
Всеукраїнського відкритого конкурсу акторської майстерності 

імені Миколи Яковченка.  
МКТ,  

Київська міська держадміністрація,  
Чернігівська обласна держадміністрація.  

II квартал 2010 року.  
 
3. Забезпечити:  
випуск і введення в обіг присвячених 110-річчю від дня 

народження Миколи Яковченка конверта та поштової марки із 
спеціальним її погашенням.  

Мінтрансзв'язку.  
I квартал 2010 року;  

 
широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з 

відзначення 110-річчя від дня народження Миколи Яковченка.  
Держкомтелерадіо.  

II квартал 2010 року;  
 
підготовку до видання книги та фотоальбому, що присвячені 

життю та творчій діяльності Миколи Яковченка.  
Держкомтелерадіо.  

II квартал 2010 року;  
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створення музею Миколи Яковченка в м. Прилуках.  
Чернігівська обласна держадміністрація,  

Чернігівська обласна рада, МКТ.  
2010 рік;  

 
створення документального фільму, присвяченого життю та 

творчості Миколи Яковченка.  
МКТ, Держкомархів, Держкомтелерадіо.  

I–II квартал 2010 року;  
 
випуск ювілейної монети на честь 110-річчя з дня народження 

Миколи Яковченка.  
Національний банк.  

II квартал 2010 року.  
 
4. Вивчити питання щодо присвоєння імені Миколи Яковченка 

одній з вулиць у м. Прилуках.  
Чернігівська обласна держадміністрація,  

МКТ.  
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Про підготовку та відзначення у 2010 році 
925-річчя заснування м. Прилук Чернігівської області  

від 27 січня 2010 р. № 114-р  
 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у  

2010 році 925-річчя заснування м. Прилук Чернігівської області у 
складі згідно з додатком.  

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

2. Затвердити орієнтовний план заходів з підготовки та 
відзначення у   2010 році 925-річчя заснування м. Прилук Чернігівської 
області, що додається.  

3. Центральним органам виконавчої влади, Чернігівській 
облдержадміністрації забезпечити виконання затвердженого цим 
розпорядженням орієнтовного плану заходів у межах відповідних 
бюджетних призначень та за рахунок інших джерел.  

 
Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко  

 
 

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 січня 2010 р. № 114-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки  
та відзначення у 2010 році 925-річчя  

заснування м. Прилук Чернігівської області  
  
КУЙБІДА   – Міністр регіонального розвитку та 
Василь Степанович будівництва, голова Оргкомітету  
 
КУЧЕРЕНКО  – Міністр з питань житлово-комунального 
Олексій Юрійович господарства, заступник голови  
     Оргкомітету  
 
БЕРКУТ   – Прилуцький міський голова (за згодою) 
Юрій Володимирович  
 
ДАНИЛИШИН  – Міністр економіки 
Богдан Михайлович  
 
ЛЯШКО   – народний депутат України (за згодою) 
Олег Валерійович  
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МАТВІЙЧУК  – заступник Міністра фінансів 
Володимир Макарович  
 
РОМАНОВА  – голова Чернігівської облради (за згодою)  
Наталія Андріївна  
 
ЯКОВИНА   – заступник Міністра культури і туризму 
Микола Михайлович  
  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 27 січня 2010 р. № 114-р  

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  

з підготовки та відзначення у 2010 році 
925-річчя заснування м. Прилук Чернігівської області  

  
 
1. Провести ремонтно-реставраційні роботи:  
собору Різдва Пресвятої Богородиці;  
фасаду історичної будівлі єврейської синагоги (музична школа);  
фасаду садиби Скоропадських;  
пам'ятника Нестора Літописця;  
паркової зони скверу Вічної Слави та меморіалу “Жертвам 

фашизму”.  
Мінрегіонбуд, МКТ,  
Прилуцька міськрада  

(за згодою);  
 

міських очисних споруд та заходи з очищення р. Удай.  
Мінжитлокомунгосп,  
Прилуцька міськрада  

(за згодою);  
 
стадіону “Супутник”.  

Чернігівська  
облдержадміністрація,  
Прилуцька міськрада  

(за згодою).  
 
2. Забезпечити будівництво:  
гімназії.  

Чернігівська  
облдержадміністрація,  
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МОН, Прилуцька міськрада  
(за згодою);  

 
добудови 74-квартирного будинку у 273 кварталі м. Прилук.  

Чернігівська  
облдержадміністрація,  

Мінрегіонбуд,  
Прилуцька міськрада  

(за згодою);  
 
об'їзної автомобільної дороги.  

Укравтодор.  
 
3. Організувати проведення документальної ювілейної виставки.  

Держкомархів, МКТ.  
 
4. Забезпечити:  
виготовлення та введення в обіг ювілейної монети.  

Національний банк  
(за згодою);  

 
виготовлення та введення в обіг художнього немаркованого 

конверта та поштової марки з проведенням їх спецпогашення.  
Мінтрансзв'язку;  

 
виготовлення презентаційних буклетів та іншої інформаційно-

поліграфічної продукції, присвяченої відзначенню 925-річчя 
заснування м. Прилук.  

Чернігівська  
облдержадміністрація,  
Прилуцька міськрада  

(за згодою);  
 
висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та 

відзначення 925-річчя заснування м. Прилук.  
Держкомтелерадіо.  
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Про підготовку та відзначення у 2010 році  
555-річчя заснування м. Рави-Руської  

Львівської області  
від 3 лютого 2010 р. № 175-р  

 
1. Підтримати  пропозицію  Львівської облдержадміністрації та 

агентства регіонального  розвитку “Жовківщина – Європейський  дім” 
щодо підготовки  та  відзначення  у 2010 році 555-річчя заснування м. 
Рави-Руської Львівської області.  

2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у  
2010 році 555-річчя заснування м. Рави-Руської Львівської області у 
складі згідно з додатком.  

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

3. Затвердити орієнтовний план заходів з підготовки та 
відзначення у 2010 році 555-річчя заснування м. Рави-Руської 
Львівської області, що додається.  

4. Центральним органам виконавчої влади, Львівській облдерж-
адміністрації разом з Рава-Руською міськрадою забезпечити виконання 
затвердженого цим розпорядженням орієнтовного плану заходів у 
межах відповідних бюджетних призначень та за рахунок інших джерел.  

 
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
 

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 3 лютого 2010 р. № 175-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки  

та відзначення у 2010 році 555-річчя заснування м. Рави-Руської  
Львівської області  

 
КУЙБІДА   – Міністр регіонального розвитку та 
Василь Степанович будівництва, голова Оргкомітету  
 
КМІТЬ   – голова Львівської облдержадміністрації,  
Микола Іванович  заступник голови Оргкомітету  
 
ВЕРЕЩУК   – директор агентства регіонального 
Ірина Андріївна  розвитку “Жовківщина – Європейський  
     дім”  
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ВОВКУН   – Міністр культури і туризму 
Василь Володимирович  
 
ГЛАДИНЮК  – секретар Рава-Руської міськради (за 
Дмитро Іванович  згодою)  
 
ДАНИЛИШИН  – Міністр економіки 
Богдан Михайлович  
 
ЗАБОЛОЦЬКИЙ  – голова Жовківської райдержадміністрації  
Михайло Васильович  
 
КУЧЕРЕНКО  – Міністр з питань житлово-комунального  
Олексій Юрійович господарства  
 
СЕНИК   – голова Львівської облради (за згодою)  
Мирослав Петрович  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 3 лютого 2010 р. № 175-р  
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення у 2010 році  

555-річчя заснування м. Рави-Руської  
Львівської області  

 
1. Ремонт і реставрація зовнішнього фасаду адміністративного 

будинку Рава-Руської міськради по вул. Ярослава Мудрого, 3.  
Львівська облдержадміністрація,  

Мінрегіонбуд за участю  
Рава-Руської міськради.  

 
2. Капітальний ремонт вул. Володимира Великого, Грушевського, 

Могильницького.  
Укравтодор, Львівська  

облдержадміністрація, Жовківська  
райдержадміністрація за участю  

Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
3. Ремонт дахів будинків по вул. Залізної Дивізії, 3, 4, 5, 6 і 7.  

Мінжитлокомунгосп, Львівська  
облдержадміністрація, Жовківська  
райдержадміністрація за участю  



 27

Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
4. Реконструкція очисних споруд міста з поглибленням р. Рата.  

Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд,  
Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
5. Реконструкція об'єктів зовнішнього освітлення вулиць.  

Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
6. Газифікація міста.  

Мінпаливенерго, Львівська  
облдержадміністрація, Жовківська  
райдержадміністрація за участю  

Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
7. Ремонт приміщення Народного дому “Просвіта”.  

Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
8. Ремонт дитячих садків № 1 “Вишенька”, № 2 “Берізка” і № 3 

“Орлятко”.  
Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
9. Будівництво дитячого майданчика по вул. Драгоманова.  

Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
10. Поточний ремонт стадіону “Локомотив”.  

Мінсім'ямолодьспорт, Львівська  
облдержадміністрація, Жовківська  
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райдержадміністрація за участю  
Львівської облради і  

Рава-Руської міськради.  
 
11. Проведення документальної ювілейної виставки з історії 

міста.  
Держкомархів, МКТ.  

 
12. Виготовлення та введення в обіг ювілейної монети.  

Національний банк (за згодою).  
 
13. Виготовлення та введення в обіг художнього немаркованого 

конверта і поштової марки з проведенням їх спецпогашення.  
Мінтрансзв'язку.  

 
14. Виготовлення презентаційних буклетів та іншої 

інформаційно-поліграфічної продукції, присвяченої відзначенню 555-
річчя заснування м. Рави-Руської.  

Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  

 
15. Висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки 

та відзначення 555-річчя заснування м. Рави-Руської.  
Держкомтелерадіо.  

 
16. Проведення культурно-мистецької акції “Розточчя”.  

МКТ, Львівська облдержадміністрація,  
Жовківська райдержадміністрація  

за участю Львівської облради і  
Рава-Руської міськради.  
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Про утворення Організаційного комітету  
з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення  

Київської Русі  
від 11 лютого 2010 р. № 215-р  

 
Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 

1025-річчя хрещення Київської Русі у складі згідно з додатком.  
Співголовам Організаційного комітету затвердити його 

персональний склад.  
 

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
 
 

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 11 лютого 2010 р. № 215-р  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету  

з підготовки та відзначення 1025-річчя  
хрещення Київської Русі  

 
Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних 

повноважень, співголова Оргкомітету  
Заступник Глави Секретаріату Президента України відповідно до 

функціональних повноважень, співголова Оргкомітету (за згодою)  
Голова Держкомнацрелігій, заступник співголови Оргкомітету  
Заступник Міністра культури і туризму  
Заступник Міністра закордонних справ  
Заступник Міністра економіки  
Заступник Міністра фінансів  
Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва  
Заступник Міністра освіти і науки  
Заступник Міністра внутрішніх справ  
Заступник Голови Держкомтелерадіо  
Заступник Голови Держкомархіву  
Заступник Голови Українського інституту національної пам'яті  
Заступник голови Київської міської держадміністрації  
Заступник голови Київської обласної держадміністрації  
Заступник голови Севастопольської міської держадміністрації  
Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим 

у справах релігій  
Представник Національної академії наук  
Представник Української православної церкви (за згодою)  
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Представник Української православної церкви Київського 
патріархату (за згодою)  

Представник Української греко-католицької церкви (за згодою)  
Представник Римсько-католицької церкви в Україні (за згодою)  
Представник Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських 

християн-баптистів (за згодою)  
Голова правління громадської організації “Інститут релігійної 

свободи” (за згодою)  
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Про доповнення плану заходів  
щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці  

визволення України від фашистських загарбників  
і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років 

від 17 лютого 2010 р. № 235-р 
 
Доповнити план заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї 

річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, затверджений роз поряд-
женням Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1547, 
пунктом 21 такого змісту:  

“21. Забезпечити в установленому порядку відкриття в 
Державному казначействі спеціального реєстраційного рахунка Держ-
комветеранів для зарахування коштів, що надходять від фізичних та 
юридичних осіб з метою організації та проведення заходів щодо 
підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників і Перемоги у  Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років, контроль за їх цільовим використанням, ін фор-
мування громадськості через засоби масової  інформації про відкриття 
такого рахунка та затвердити порядок  використання зазначених 
коштів.  

Мінпраці, Держкомветеранів,  
Державне казначейство.  

Лютий 2010 року.”.  
 

Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  
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Про заходи з відзначення 90-річчя від дня народження тричі Героя 
Радянського Союзу маршала авіації І.М. Кожедуба 

від 1 березня 2010 р. № 297-р  
 
1. Затвердити план заходів з відзначення 90-річчя від дня 

народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації 
І. М. Кожедуба, що додається.  

2. Організацію виконання плану заходів з відзначення 90-річчя 
від дня народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації 
І.М. Кожедуба  покласти на Організаційний комітет з підготовки та 
відзначення 65-ї річниці  визволення України від фашистських 
загарбників і Перемоги у Великій    Вітчизняній війні 1941–1945 років, 
утворений розпорядженням Кабінету   Міністрів України від 17 грудня 
2008 р. № 1547. 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити 
виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах 
відповідних бюджетних призначень.  

  
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2010 р. № 297-р  
 

ПЛАН  
заходів з відзначення 90-річчя  

від дня народження тричі Героя Радянського  
Союзу маршала авіації І.М. Кожедуба  

  
1. Провести у м. Сумах та с. Ображіївка Шосткинського району 

Сумської області урочисті заходи з нагоди 90-річчя від дня народження 
І. М. Кожедуба за участю представників центральних органів 
виконавчої влади  та громадських організацій ветеранів війни.  

Сумська  
облдержадміністрація,  

Держкомветеранів,  
Міноборони, МКТ, Мінпраці,  
МОН, Мінсім'ямолодьспорт,  
Держкомархів, Український  

інститут національної  
пам'яті.  

Червень 2010 року.  
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2. Організувати проведення:  
виставок творів мистецтва, документів, архівних матеріалів та 

фотографій І. М. Кожедуба у музеях, мемуарної та історичної літе-
ратури в  бібліотеках; творчих зустрічей, концертів з виконанням 
пісень та  хореографічних композицій про безсмертний подвиг народу в 
роки війни.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська  
та Севастопольська міські  
держадміністрації, МКТ,  

Міноборони, МОН, Мінпраці,  
Держкомветеранів,  

Держкомархів, Український  
інститут національної  

пам'яті.  
Протягом 2010 року;  

 
у військових навчальних закладах науково-практичних 

конференцій, присвячених вшануванню пам'яті тричі Героя Радян-
ського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба.  

Міноборони, МОН,  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Держкомветеранів.  
Травень–червень 2010 року;  

 
у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, військових 

частинах, на підприємствах і в установах тематичних уроків і лекцій, 
засідань за круглим столом, уроків пам'яті, оглядів кімнат бойової 
слави,  кінофестивалів, конкурсів, присвячених безсмертним подвигам 
героя.  

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

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Держкомветеранів.  
Травень–червень 2010 року;  

 
спортивних змагань, присвячених вшануванню пам'яті 

І. М. Кожедуба.  
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Мінсім'ямолодьспорт,  
Товариство сприяння  

обороні України (за згодою),  
Сумська  

облдержадміністрація.  
Протягом 2010 року.  

 
3. Завершити спорудження пам'ятника тричі Герою Радянського 

Союзу І. М. Кожедубу в м. Києві.  
Київська  

міськдержадміністрація,  
Мінрегіонбуд, МКТ.  
До червня 2010 року.  

 
4. Розглянути питання щодо найменування вулиці або площі 

м. Києва на честь І. М. Кожедуба.  
Київська  

міськдержадміністрація.  
До червня 2010 року.  

 
5. Вивчити питання щодо випуску та введення в обіг ювілейної 

монети, присвяченої 90-річчю від дня народження І. М. Кожедуба.  
Національний банк  

(за згодою).  
Протягом 2010 року.  

 
6. Організувати поповнення експозиції музею І. М. Кожедуба в 

м. Шостці Сумської області архівними документами та особистими 
речами тричі Героя Радянського Союзу.  

Сумська  
облдержадміністрація,  

Міноборони, Держкомархів.  
До травня 2010 року.  

 
7. Випустити та ввести в обіг художній немаркований конверт, 

присвячений пам'яті І. М. Кожедуба, з нагоди 90-річчя від дня його 
народження.  

Мінтрансзв'язку.  
До червня 2010 року.  

 
8. Розглянути питання щодо присвоєння імені І. М. Кожедуба 

навчальним закладам.  
МОН.  

До червня 2010 року.  
 



 35

9. Провести комплекс заходів із благоустрою с. Ображіївка 
Шосткинського району Сумської області.  

Сумська  
облдержадміністрація.  
До червня 2010 року.  

 
10. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення 90-

річчя від дня народження І. М. Кожедуба:  
охорону громадського порядку та дотримання вимог з безпеки 

дорожнього руху.  
МВС;  

 
медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний стан.  

МОЗ.  
Червень 2010 року.  

 
11. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації 

заходів з відзначення 90-річчя від дня народження І. М. Кожедуба.  
Держкомтелерадіо.  

Протягом 2010 року.  
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 22 грудня 2009 року “Про стан охорони праці  

в державних архівних установах” 
від 13 січня 2010 р. № 1 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 22 грудня 2009 року “Про стан охорони праці в державних 
архівних установах” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 

РІШЕННЯ 

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
м. Київ 22 грудня 2009 р. 

 
Про стан охорони праці в державних 

архівних установах 
Заслухавши і обговоривши доповідь в.о. начальника управління 

організаційно-аналітичного, правового та кадрового забезпечення 
Держкомархіву Н. К. Богунової, колегія зазначає, що державними 
архівними установами вцілому забезпечується виконання Закону 
України “Про охорону праці”. 

Для здійснення заходів з охорони праці в державних архівних 
установах створено служби охорони праці або призначено 
відповідальних за стан охорони праці. До посадових інструкцій 
працівників, у межах покладених на них завдань та функціональних 
обов’язків, уключено питання з охорони праці. 

Протягом 2006–2009 років було проведено атестацію робочих 
місць в 12 державних архівних установах. 

За результатами атестації робочих місць шкідливих умов не 
виявлено в ЦДАГО, ЦДІАЛ, держархівах Полтавської та Херсонської 
областей.  

У більшості державних архівних установ працівникам 
встановлено щорічні додаткові відпустки, пов’язанні з ненормованим 
робочим днем та за особливі умови праці. Працівникам держархівів 
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Миколаївської, Одеської, Рівненської областей надаються додаткові 
оплачувані відпустки за роботу на комп’ютері. 

Проводиться обстеження санітарно-гігієнічного стану архіво-
сховищ, робочих приміщень, систем кондиціювання і вентиляції 
повітря, охоронно-пожежної сигналізації.  

Питання запобігання травматизму невиробничого характеру та 
охорони праці уключено до колективних договорів 85% державних 
архівних установ. 

В архівних установах, у яких зафіксовано випадки виробничого 
травматизму, створено комісії з розслідування нещасних випадків 
виробничого та невиробничого характеру, проведено робочі наради 
щодо запобігання травматизму. 

У переважній більшості архівних установ питання охорони праці 
аналізуються та щорічно обговорюються на засіданнях колегії, зборах 
трудового колективу, виробничих нарадах, профспілкових зборах, при 
прийнятті колективного договору, профспілковими органами 
здійснюється контроль за додержанням законодавства про працю та 
зобов’язань за колективними договорами. 

Кошторисами 13-ти архівних установ передбачалися видатки на 
охорону праці у розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці. 

Працівників 34 державних архівних установ повністю за без-
печено засобами індивідуального захисту. 

Здійснюється певна робота зі створення нормативно-методичної 
бази щодо охорони праці в державних архівних установах. 

Зокрема, УНДІАСД було підготовлено пропозиції щодо внесення 
змін до ДНАОП 05.-3-40-80 “Типові галузеві норми безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів інди-
відуального захисту працівників державних установ”, Держком-архівом 
підготовлено та подано до Міністерства праці та соціальної політики 
України погоджений ЦК профспілки працівників державних установ 
України проект переліку видів робіт із шкідливими і важкими умовами 
праці в державних архівних установах. 

Укладено Галузеву угоду між Держкомархівом та ЦК профспілок 
працівників державних установ України на 2009–2011 роки. 

На належному рівні в державних архівних установах проводиться 
навчання, інструктажі та перевірки знань з питань охорони праці. 

Відповідно до вимог Правил охорони праці в архівних установах 
України майже в усіх державних архівних установах розроблено, 
затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці. 

У переважній більшості державних архівних установ розроблено 
та затверджено порядок проходження працівниками навчань, 
інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці. У всіх 
державних архівних установах наявні журнали реєстрації вступного, 
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з 
питань охорони праці. 
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Працівники проходять навчання та підвищення кваліфікації з 
питань охорони праці. Більшість державних архівних установ мають 
методичні матеріали для підготовки лекцій з питань охорони праці, 
проводять семінари, лекції з питань безпечної життєдіяльності 
населення. 

За останні три роки кількість державних архівних установ, 
працівники яких систематично проходять медичні огляди, збільшилася 
з 13 до 21. 

Водночас колегія зазначає, що в архівних установах мають місце 
випадки не дотримання законодавства з питань охорони праці, 
створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих 
та санітарно-побутових умов. 

Не укладено колективні договори в ЦДЕА, ЦДАЗУ та ДНАБ. 
Не зареєстровано укладений у 2008 році колективний договір у 

Держархіві Київської області. 
Служби охорони праці, як самостійні структурні підрозділи, не 

створено в Держкомархіві та 30 державних архівних установах у 
зв’язку з малою штатною чисельністю працівників. Виконання функцій 
служби охорони праці покладено на окремих працівників, що не дає 
змоги виконувати їх якісно і в повному обсязі. 

У 25 архівних установах(62,5%) не проведено атестацію робочих 
місць. 

За підсумками проведених атестацій понад 25 робочих місць (80 
працівників) кваліфіковано як робочі місця зі шкідливими умовами 
праці. Лише у 33% державних архівних установах, що провели 
атестацію робочих місць, не виявлено шкідливих умов праці. 

Мають місце випадки порушення керівниками державних 
архівних установ вимог нормативно-правових актів при наданні 
щорічних додаткових відпусток та доплат за роботу із шкідливими і 
важкими умовами праці. 

Зокрема, за відсутності зареєстрованого колективного договору 
(Держархів Київської області) та без проведення атестації робочих 
місць (Держархів Харківської області) здійснюються доплати за роботу 
із шкідливими умовами праці. Держархівом м. Севастополя 
безпідставно встановлено і здійснюються доплати за шкідливі умови 
праці 7 працівникам у розмірі до 12%. 

У 5 архівних установах питання охорони праці не аналізуються та 
не обговорюється, ще в 5 – профспілковими органами не здійснюється 
контроль за додержанням законодавства про працю, зобов’язань за 
колективними договорами. 

У 16 державних архівних установах не видано наказ щодо 
порядку проходження працівниками навчань, інструктажів і перевірки 
знань з питань охорони праці. 

Відсутня постійно діюча комісія для перевірки знань з питань 
охорони праці в 12 державних архівних установах. 
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Не проходили навчання та підвищення кваліфікації з питань 
охорони праці працівники 14 державних архівних установ. 

У 13 державних архівних установах відсутні методичні матеріали 
для підготовки лекцій з питань охорони праці. 

За останні три роки зафіксовано 7 випадків виробничого 
травматизму. 

Фінансування заходів щодо охорони праці за рахунок загального 
фонду бюджету недостатнє. Окремі заходи з охорони праці 
фінансуються державними архівними установами за рахунок коштів 
спеціального фонду. 

З метою створення в архівних установах безпечних умов праці, 
навчання відповідно до вимог законодавства з охорони праці, 
попередження травматизму, професійних захворювань, активізації 
роботи щодо виховання відповідальності за дотримання правил 
безпечної праці  

колегія вирішує: 
1. Керівникам Держкомархіву, державних архівних установ 

забезпечити виконання у повному обсязі зобов'язань за розділами 
“Охорона праці” Галузевої угоди, укладеної між Держкомархівом та 
ЦК профспілки працівників державних установ України на 2009–
2011 роки та колективних договорів. 

2. Зобов’язати керівників державних архівних установ: 
– забезпечити додержання законодавства з питань охорони праці, 

створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих 
та санітарно-побутових умов; 

– щороку за участю профспілок розробляти і здійснювати заходи, 
спрямовані на приведення умов праці на робочих місцях у 
відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм; 

– передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо 
здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих 
та небезпечних факторів; здійснення заходів, спрямованих на 
збільшення витрат на охорону праці; 

– провести атестацію робочих місць за умовами праці у терміни, 
визначені “Порядком проведення атестації робочих місць за умовами 
праці”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.1992 № 442; 

– встановити постійний контроль за забезпеченням працівників 
відповідно до чинних нормативно-правових актів спецодягом, іншими 
засобами індивідуального захисту і їх застосуванням під час роботи; 

– запровадити проведення щорічного аналізу та розгляду за 
участю профспілок на засіданнях колегії (дирекції) стану охорони праці 
в архівних установах; 
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– забезпечити проведення медичних оглядів працівниками, 
зайнятими на роботах із шкідливими умовами праці або таких, де є 
потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року. 

2. Управлінню організаційно-аналітичного, правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву (Богунова Н.К.): 

– проаналізувати та узагальнити інформацію щодо фінансування 
заходів державних архівних установ, спрямованих на забезпечення 
безпечних умов праці, попередження травматизму, професійних 
захворювань, проведення навчань з питань охорони праці. Заслухати 
зазначену інформацію на засіданні колегії Держкомархіву у ІІ кварталі 
2010року; 

– провести для працівників, відповідальних за охорону праці в 
архівних установах семінар-навчання у другому півріччі 2010 року. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 
 

Довідка 
Про стан охорони праці в державних архівних установах 

 
Для ознайомлення зі станом виконання Закону України “Про 

охорону праці” в державних архівних установах (2006–2009 роки) 
організаційно-аналітичним відділом Держкомархіву було розроблено 
Запитальник, за яким проведено анкетування стану охорони праці в 
державних архівних установах України.  

Аналіз поданих інформацій показав, що в 30 державних архівних 
установах України до колективних договорів, укладених між 
адміністрацією та працівниками, включено питання запобігання трав-
матизму невиробничого характеру та охорони праці. Ще в 7 державних 
архівних установах (ДЦЗД НАФ, Держархів в Автономній Республіці 
Крим, держархівах Вінницької, Луганської, Львівської, Хмельницької, 
Черкаської областей) розроблено та подано на реєстрацію нові 
договори. 

Для здійснення заходів з охорони праці в державних архівних 
установах створено служби охорони праці (ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДНТА, 
держархівах Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, 
Сумської, Херсонської, Чернівецької областей) або призначено 
працівників, відповідальних за охорону праці. В УНДІАСД, ЦДАВО, 
ЦДАМЛМ, ДЦЗД НАФ, держархівах Дніпропетровської, Івано-
Франківської, Київської, Одеської, Харківської областей, м. Київ 
відповідальність за координацію і контроль роботи з питань охорони 
праці покладено на заступників директорів, у ДНАБ – на директора. 
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У Держархіві Полтавської області відповідальних за стан охорони 
праці призначено в кожному структурному підрозділі окремо. 

Відповідно до чинного законодавства до посадових інструкцій 
працівників державних архівних установ уключено питання з охорони 
праці у межах покладених на них завдань та функціональних 
обов’язків. 

Протягом 2006–2009 років було проведено атестацію робочих 
місць в 12 державних архівних установах: ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, 
ЦДІАЛ, ДЦЗД НАФ, держархівах Донецької, Київської, Кіро-
воградської, Полтавської, Херсонської, Черкаської областей, 
м. Севастополя. Ще дві архівні установи не потребують її проведення 
за відсутності шкідливих умов праці. 

За результатами атестації робочих місць шкідливих умов не 
виявлено в ЦДАГО, ЦДІАЛ, держархівах Полтавської, Херсонської 
області. 

В усіх державних архівних установах видано накази за 
результатами атестації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
№ 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” в 20 державних 
архівних установах працівникам встановлено щорічні додаткові 
відпустки у розмірі 4–7 календарних днів, пов’язанні з ненормованим 
робочим днем та за особливі умови праці, Особи держархівів Одеської 
Миколаївської, Рівненської областей, робота яких пов’язана з роботою 
на комп’ютері, одержують по 4 дні додаткової оплачуваної відпустки. 
В Держархіві в АРК, держархівах Волинської, Житомирської, Мико-
лаївської, Рівненської, Тернопільської, Чернігівської областей 
встановлено доплату за використання в роботі дезінфікуючих засобів та 
за прибирання туалетів прибиральникам службових приміщень.  

Усіма державними архівними установами (за виключенням 
держархівів Кіровоградської та Львівської областей) проведено 
обстеження санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, виробничих 
ділянок, робочих приміщень, систем кондиціювання і вентиляції 
повітря, охоронно-пожежної сигналізації.  

Обстеження санітарно-гігієнічного стану робочих приміщень 
ДЦЗД НАФ проводиться районною СЕС раз на два роки.  

Щомісяця працівниками Кримської СЕС проводиться хімічна 
обробка архівосховищ Держархіву м. Севастополя. 

Двічі на рік проводиться ентомологічне та мікологічне обсте-
ження документів Держархіву Запорізької області.  

У Держархіві Івано-Франківської області Центр профілактичної 
дезінфекції щомісячно проводить обстеження і профілактичне 
обслуговування санітарно-гігієнічного стану архівосховищ. ПП “Вімакс-
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Техсервіс” щоквартально проводить обстеження приливної установки, 
системи вентиляції і теплопостачання архівосховищ. 

Проведено реставрацію вентиляційних каналів у підвальних 
сховищах Держархіву Полтавської області. 

У 2008 році здійснено капітальний ремонт системи вентиляції 
архівосховищ корпусу 1 Держархіву Запорізької області. 

Фахівцями інституту “Укрзахідпроектреставрація” у 2008 році 
було проведено дослідження технічного стану будівлі ЦДІАЛ на площі 
Соборній 3-а. 

У Держархіві Тернопільської області проведено обстеження 
санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, виробничих ділянок, 
робочих приміщень, систем кондиціювання і вентиляції повітря, 
охоронно-пожежної сигналізації. 

За останні три роки випадки виробничого травматизму 
зафіксовано в: ЦДАГО, ДЦЗД НАФ, Держархіві в АРК, держархівах 
Донецької, Сумської, Тернопільської, Черкаської областей. У ЦДНТА 
був нещасний випадок, не пов’язаний із виробництвом. Відповідно до 
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
профзахворювань і аварій на виробництві, в цих архівних установах 
наказом директора створено комісії з розслідування нещасних випадків 
виробничого та невиробничого характеру, проведено робочі наради 
щодо запобігання травматизму. 

Такі комісії створено в ЦДЕА, ДЕКС ЦДАУ, держархівах 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської, 
Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської 
областей, не зважаючи на те, що нещасних випадків не було. 

У переважній більшості архівних установ питання охорони праці 
аналізуються та щорічно обговорюються на засіданнях колегії, зборах 
трудового колективу, виробничих нарадах, профспілкових зборах, при 
прийнятті колективного договору, профспілковими органами здій-
снюється контроль за додержанням законодавства про працю та 
зобов’язань за колективними договорами. Так, в ЦДІАЛ такий контроль 
здійснювався Львівською обласною організацією профспілки 
працівників держустанов. У Держархіві Херсонської області щорічно 
наказом директора для перевірки виконання умов Колективного 
договору утворюється комісія із працівників адміністрації і профкому, 
яка складає відповідний акт. Питання стану охорони праці в Держархіві 
м. Києва у червні цього року було розглянуто на засіданні об’єднаного 
комітету профспілки Київської міської державної адміністрації. 

Тринадцять державних архівних установ (ЦДАВО, ЦДАГО, 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАЗУ, ДНАБ, ДЦЗД НАФ, ДЕКС ЦДАУ, держ-
архіви Донецької, Рівненської, Хмельницької, Черкаської областей, 
м. Севастополь) при формуванні кошторисів передбачали видатки на 
охорону праці у розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці. 
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ЦДКФФА у 2008 р. виділено на охорону праці кошти в сумі 
35 367 грн., на які було придбано, зокрема, бактерицидний опро-
мінювач, вентилятори для витяжної вентиляції, драбини, засоби 
індивідуального захисту, медичні аптечки. Проведено дозиметричне 
обстеження архівосховища кінодокументів. 

Кошторисом Держархіву Запорізької області щорічно перед-
бачаються кошти на заходи з охорони праці, закуповуються медичні 
аптечки, спецодяг, миючі засоби тощо. 

Згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнагляд-
охоронпраці від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Мін’юсті України 
21.05.2008 за № 446/15137 працівників 34 державних архівних установ 
повністю забезпечено засобами індивідуального захисту.  

Здійснюється певна робота зі створення нормативно-методичної 
бази щодо охорони праці в державних архівних установах.  

На двосторонній основі між Держкомархівом та ЦК профспілки 
працівників державних установ України було підписано Галузеву угоду 
на 2009–2011 роки. 

УНДІАСД було підготовлено пропозиції про внесення змін до 
ДНАОП 05-3-40-80 “Типові галузеві норми безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індиві-
дуального захисту працівників державних установ”. У 2009 році 
Держкомархівом було підготовлено та подано до Міністерства праці та 
соціальної політики України пропозиції до переліку видів робіт із 
шкідливими і важкими умовами праці в державних архівних установах, 
погоджені ЦК профспілок працівників державних установ України. 

Існує позитивна тенденція з організації навчання, інструктажу та 
перевірки знань з питань охорони праці в державних архівних 
установах України. 

Відповідно до вимог Правил охорони праці в архівних установах 
України в усіх державних архівних установах, крім ДНАБ та 
Держархіву Тернопільської області, розроблено, затверджено та 
введено в дію інструкції з охорони праці, які відповідають Положенню 
про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом 
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9. 

Зокрема, в ДЦЗД НАФ затверджено та діють: “Інструкція з 
охорони праці загальна”, “Інструкція з охорони праці для 
прибиральників”, “Інструкція з охорони праці при користуванні 
електропобутовими приладами”, “Інструкція з охорони праці для 
вагітних жінок і молоді до 18 років”, “Інструкція з охорони праці для 
працюючих з комп’ютерною і офісною технікою”, “Інструкція для 
працюючих на поліграфічно-палітурному обладнанні”, “Інструкція з 
правил пожежної безпеки та електробезпеки”. 
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У 24 державних архівних установах затверджено порядки 
проходження працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з 
питань охорони праці. 

Складено та затверджено програму, порядок проведення 
інструктажів у 25 державних архівних установах. Інструктажі 
проводяться за інструкціями, що відповідають порядку, встановленому 
Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, 
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, 
зареєстрованим у Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511, та 
затвердженими керівником архівної установи. 

У всіх державних архівних установах наявні журнали реєстрації 
вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового 
інструктажів з питань охорони праці. 

Організаційно-аналітичним відділом Держкомархіву проведено 
перевірку виконання наказу Держкомархіву від 30.09.2009 № 158 “Про 
затвердження інструкцій з охорони праці” у частині проведення 
інструктажу з охорони праці з працівниками підрозділів, яка засвідчила, 
що інструктажі з охорони праці проведено у визначені терміни, про що 
здійснено запис в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці. Крім того, з прийнятими на роботу 
працівниками проведено вступний інструктаж. 

Систематичне навчання та підвищення кваліфікації з питань 
охорони праці проходять працівники 27 державних архівних установ. 

Головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу Держком-
архіву, на якого покладено виконання функцій служби охорони праці, 
пройшов навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в Головному навчально-мето-
дичному центрі Національного науково-дослідного інституту проми-
слової безпеки та охорони праці у 2009 році. 

Керівники архіву, керівники структурних підрозділів та члени 
комісії з охорони праці ЦДІАЛ пройшли навчання з питань охорони 
праці в Інституті підготовки кадрів промисловості у листопаді 2006 
року. У травні 2008 року директор, заступник директора, представник 
профспілки ЦДНТА пройшли навчання в Учбовому центрі 
“Промбезпека”, у Держархіві Волинської області відповідальні за 
охорону праці, пожежну безпеку, теплове господарство, експлуатацію 
ліфтів пройшли навчання на базі Обласного навчально-курсового 
комбінату. Раз в три роки заступник директора Держархіву Івано-
Франківської області направляється на навчання до Державних курсів 
підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Держком-
промполітики України з охорони праці, пожежної безпеки і електро-
безпеки і проходить перевірку знань з питань охорони праці. Директор 
та заступник директора Держархіву Черкаської області у березні 
2009 року пройшли навчання з питань законодавства з охорони праці, 
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електробезпеки, правил будови та безпечної експлуатації ліфтів. У 
2009 році 5 працівників Держархіву м. Києва пройшли навчання з 
питань охорони праці, електро- та пожежної безпеки, санітарного, 
гігієнічного забезпечення у Київському міжгалузевому регіональному 
навчально-методичному центрі охорони праці та безпеки 
життєдіяльності. Старший зберігач фондів ЦДАВО у 2006 році 
пройшов навчання з питань пожежної безпеки при ТОВ Агенція 
пожежної безпеки. Заступник директора-головний зберігач фондів у 
серпні 2008 року пройшов навчання на міських курсах цивільної 
оборони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в м. 
Києві. 

27 державних архівних установ мають методичні матеріали для 
підготовки лекцій з питань охорони праці. 

У 18 державних архівних установах проводяться семінари, лекції 
з питань безпечної життєдіяльності населення. Крім того, працівники 
державних архівних установ беруть участь у відповідних заходах, що 
проводяться на обласному рівні. Зокрема, працівниками Держархіву 
Запорізької області взято участь в обласній конференції, присвяченій 
початку проведення місячника охорони праці у Запорізькій області; у 
заходах, що проводилися територіальним управлінням виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України. Також взято участь 
у заходах, ініційованих Головним управлінням праці та соціального 
захисту населення Запорізької облдержадміністрації, територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду до Всесвітнього дня з охорони праці, 
у підготовці матеріалів на засідання Ради з питань безпечної 
життєдіяльності населення Запорізької облдержадміністрації. 

Для працівників Держкомархіву та центральних державних 
архівних установ, що знаходяться в комплексі споруд ЦДАУ України, у 
жовтні 2009 р. проведено інструктаж з пожежної безпеки “Правила 
пожежної безпеки для державних архівних установ України”. 

У Держархіві Луганської області проведено лекції з питань 
“Вивчення загальних питань Закону України “Про охорону праці”, 
“Вивчення правил охорони праці в архівних установах”, “Порядок 
розслідування нещасних випадків у Держархіві області”. У Держархіві 
Одеської області впродовж 2008–2009 рр. представниками Держ-
промнагляду, органів пожежної безпеки, співробітниками архіву було 
проведено 5 лекцій і бесід відповідної тематики. У Держархіві Хмель-
ницької області такі лекції проводяться щоквартально. 

Систематично проходять медичні огляди працівники певних 
категорій 21 державної архівної установи. Три роки тому таких установ 
було лише 13. 

Електрики та водії ДЕКС ЦДАУ проходять медичний огляд раз на 
два роки. Щорічно проходять медогляд держслужбовці Держархіву в 
АРК. Працівники Держархіву Запорізької області проходять первинний 
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та періодичні медичні огляди (не менше одного разу на два роки) у 
визначеному медичному закладі. Для директора та заступника 
директора Запорізькою облдержадміністрацією також передбачено 
щорічне проходження медичного огляду. Працівники Держархіву 
Тернопільської області проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу, а водії – кожні три роки. У Держархіві Херсонської області 
один раз у два роки проводяться обов’язкові медичні огляди 
працівників охорони, водія, реставраторів, завідувачів архівосховищ та 
працюючих на комп’ютерах. У всіх цих установах ведеться журнал 
контролю за проходженням медичних оглядів працівниками. 

Водночас існують певні недоліки щодо виконання Закону 
України “Про охорону праці” в державних архівних установах. 

Не укладено колективний договір в ЦДЕА, ЦДАЗУ та ДНАБ. В 
ДЦЗД НАФ та ДЕКС ЦДАУ колект 

У Держархіві Київської області колективний договір укладено у 
2008році, але його не зареєстровано. 

Взагалі не проводилася атестація робочих місць в 13 державних 
архівних установах. 
У порушення п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за 
умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.08.1992 № 442, не проведено атестації в 15 державних архівних 
установах, у т.ч. заплановані на 2009 рік атестації робочих місць 
ЦДАЗУ, держархівів Закарпатської та Вінницької областей. 

За підсумками проведених атестацій шкідливі умови праці 
виявлено в ЦДАВО, ЦДІАК, ДЦЗД НАФ, держархівах Донецької, 
Кіровоградської, Київської, Черкаської областей, м. Севастополя.ивний 
договір укладено між адміністрацією та трудовим колективом. 
Водночас, в цих установах не визначено хто має здійснювати контроль 
за виконанням умов договору. 

За результатами атестації робочих місць в ЦДІАК (2006), робочі 
місця архівіста кваліфіковано як місця зі шкідливими умовами праці 
(23 особи). Результатом проведення атестації робочих місць у 
Держархіві Кіровоградської області (2006) є затвердження Переліку 
робочих місць і посад держархіву області, працівникам яких 
підтверджено право на щорічні додаткові відпустки за шкідливі і важкі 
умови та особливий характер праці. Атестація робочих місць в 
Держархіві Донецької області(2007) показала, що робочі місця з 
важкими та шкідливими умовами праці в архівістів 1 категорії, які 
працюють в архівосховищах. У Держархіві Черкаської області за 
результатами атестації робочих місць (2008), встановлено шкідливість 
умов праці реставраторів архівних документів. За результатами 
атестації робочих місць в ДЦЗД НАФ (2008) 9 робочих місць віднесено 
до ІІІ класу умов праці – важкі та шкідливі. У Держархіві 
м. Севастополя (2009) було встановлено фактори шкідливих умов на 
4 робочих місцях. 
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Проведено атестацію робочих місць зберігачів фондів, приби-
ральниць ЦДАВО (2009). За результатами встановлено, що вони зі 
шкідливими та важкими умовами праці. 

Водночас, слід зауважити, що питання оплати праці приби-
ральницям повністю врегульовано постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.08.2002 № 1298 та наказом Держкомархіву від 
21.11.2005 № 138. 

За роботу із шкідливими і важкими умовами праці за результатами 
атестації працівникам, встановлено щорічні додаткові відпустки, 
виплачується доплата від 4% до 12%. 

Оскільки колективний договір у Держархіві Київської не є діючим, 
то встановлення доплат до посадового окладу є порушенням архівом 
чинного законодавства. 

У Держархіві Харківської області атестації робочих місць не було 
проведено. Водночас при проведенні реставраційних робіт з 
використанням шкідливих речовин неодноразово проводилася доплата 
провідним реставраторам, що також є порушенням архівом чинного 
законодавства. 

Держархів м. Севастополя безпідставно встановив і здійснював 
доплати за шкідливі умови праці 7 працівникам у розмірі до 12%. 

Не встановлено доплату за роботу із шкідливими і важкими 
умовами праці працівникам ДЦЗД НАФ. 

У трудових колективах ДНАБ, ДЕКС ЦДАУ, Держархіві в АРК, 
держархівах Львівської області, м. Севастополя питання охорони праці 
не аналізуються та не обговорюється. 

Профспілковими органами ЦДІАК, держархівів Кіровоградської, 
Луганської, Миколаївської, Тернопільської областей не здійснюється 
контроль за додержанням законодавства про працю, зобов’язань за 
колективними договорами. 

За відсутності коштів не забезпечено засобами індивідуального 
захисту працівників Держархіву м. Севастополя, ще в трьох архівних 
установах (Держархівах Рівненської, Тернопільської, Чернівецької 
областей) працівників забезпечено частково. 

У 16 архівних установах (ЦДІАК, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, 
ДНАБ, ДЦЗД НАФ, ДЕКС ЦДАУ, держархівах Вінницької, 
Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 
Тернопільської, Хмельницької областей, м. Севастополя) не видано 
наказу щодо порядку проходження працівниками навчань, інструктажів 
і перевірки знань з питань охорони праці. 

Відсутня постійно діюча комісія для перевірки знань з питань 
охорони праці в 12 державних архівних установах: УНДІАСД, ЦДАЗУ, 
ДНАБ, ДЦЗД НАФ, держархівах Вінницької, Львівської, Мико-
лаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської областей, м.м. Києва, 
Севастополя. 
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Не проходили навчання та підвищення кваліфікації з питань 
охорони праці працівники 14 державних архівних установ: УНДІАСД, 
ЦДІАК, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, ЦДАЗУ, ДНАБ, ДЦЗД НАФ, Держархіви 
Вінницької, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Полтавської, Хмельницької областей. 

В 13 державних архівних установах (УНДІАСД, ЦДІАК, ЦДЕА, 
ЦДАЗУ, ДНАБ, ДЦЗД НАФ, держархівах Вінницької, Івано-
Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської, Чер-
каської областей, м. Севастополя) відсутні методичні матеріали для 
підготовки лекцій з питань охорони праці. 
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Графік 
проведених державними архівними установами України  

атестацій робочих місць 
 

№ 
Державні архівні 

установи 
1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 УНДІАСД              
2 ЦДАВО             + 
3 ЦДАГО             + 
4 ЦДІАК          +    
5 ЦДІАЛ            +  
6 ЦДКФФА  +            
7 ЦДНТА              
8 ЦДАМЛМ              
9 ЦДЕА              
10 ЦДАЗУ              
11 ДЦЗД НАФ            +  
12 ДЕКС ЦДАУ              
13 ДНАБ, м. Київ              
14 ДА в АР Крим  +            
Держархіви областей:              
15 Вінницької     +          
16 Волинської +             
17 Дніпрпетровської     +         
18 Донецької           +   
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№ 
Державні архівні 

установи 
1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

20 Закарпатської               
21 ДА Запорізької               
22 Івано-Франківської              
23 Київської  +          +  
24 Кіровоградської + +        +    
25 Луганської       +       
26 Львівської               
27 Миколаївської   +           
28 Одеської         +     
29 Полтавської          +    + 
30 Рівненської               
31 Сумської     +          
32 Тернопільської +             
33 Харківської               
34 Херсонської    +        +   
35 Хмельницької         +      
36 Черкаської  +     +     +  
37 Чернівецької   +            
38 Чернігівської              
39  м. Києва       +       
40 м. Севастополя             + 
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Про затвердження Положення про галузевий державний архів 
Державної служби спеціального зв'язку  

та захисту інформації України 

Наказ Державного комітету архівів України, 
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 
від 20 січня 2010 р. № 4/7, 

 
Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 
4 лютого 2010 р. за № 133/17428 

 
Відповідно до Закону України “Про Національний архівний 

фонд та архівні установи” та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 2009 року № 1254-р “Про створення галузевого 
державного архіву Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації” НАКАЗУЄМО:  

1. Затвердити Положення про галузевий державний архів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
що додається.  

2. Відділу формування Національного архівного фонду 
управління діловодства, формування та зберігання Національного 
архівного фонду Державного комітету архівів України (Кузнє-
цова М. І.) та Управлінню документального забезпечення та архіву 
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України (Корнієнко С. Ю.) подати цей наказ у встанов-
леному порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.  

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної 
реєстрації в Міністерстві юстиції України.  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України та заступника Голови 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  

 
Голова Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург  
 

Голова Державної служби  
спеціального зв'язку та захисту  

інформації України Ю. Б. Чеботаренко  
 
ПОГОДЖЕНО:      

Міністр культури  
і туризму України В. В. Вовкун  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Державного комітету архівів України, 
Адміністрації Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України 
від 20 січня 2010 р. № 4/7  

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  

4 лютого 2010 р. за № 133/17428  
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про галузевий державний архів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України  
 

1. Галузевий державний архів Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України (далі – Архів) створено 
відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” і розпорядження Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 2009 року № 1254-р “Про створення галузевого державного 
архіву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації” 
на базі Управління документального забезпечення та архіву Аміні-
страції Держспецзв'язку (далі – УДЗА).  

Архів ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України.  
2. Архів у своїй діяльності керується Конституцією України та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правовими актами Адміністрації Держспец-
зв'язку, Держкомархіву та цим Положенням.  

3. Загальне керівництво стратегією розвитку архівної справи в 
Держспецзв'язку здійснює Голова Держспецзв'язку.  

4. Архів провадить роботу відповідно до річного плану, який 
затверджує Голова Держспецзв'язку, і звітує перед ним про проведену 
роботу.  

5. Архів здійснює приймання, державний облік та зберігання 
документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), що були 
створені у процесі діяльності структурних підрозділів Адміністрації, 
регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ 
Держспецзв'язку, а також підприємств, що належать до сфери 
управління Держспецзв'язку (далі – Підрозділи Держспецзв'язку), та 
створює умови для користування цими документами.  

6. Архів зберігає:  
документи НАФ на різних носіях інформації, що відображають 

основні функції Держспецзв'язку;  
мікрофотокопії документів страхового фонду та фонду кори-

стування документами;  
службові відомчі видання;  
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документи з особового складу Підрозділів Держспецзв'язку;  
документи особового походження;  
друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні 

для методичної та інформаційно-довідкової роботи;  
документи органів та структурних підрозділів, правонаступником 

яких є Держспецзв'язку, ліквідованих установ і організацій, що 
підпорядковувалися Держспецзв'язку, та підприємств, що належали до 
сфери управління Держспецзв'язку.  

7. Архів є методичним центром з питань роботи з документами, 
що тимчасово зберігаються в Підрозділах Держспецзв'язку, та надає 
організаційно-методичну допомогу Підрозділам Держспецзв'язку з 
питань архівної справи.  

8. Основні завдання Архіву:  
забезпечення умов зберігання та обліку архівних документів;  
ведення державного обліку документів НАФ;  
створення та організація зберігання страхового фонду документів 

і фонду користування;  
виявлення унікальних документів НАФ;  
створення та удосконалення довідкового апарату до документів, 

що знаходяться на зберіганні в Архіві, забезпечення автоматизації 
інформаційно-пошукових процесів;  

комплектування Архіву документами Підрозділів Держспец-
зв'язку;  

проведення експертизи цінності документів з метою внесення їх 
до НАФ або вилучення з нього;  

забезпечення науково-технічного опрацювання документів, їх 
систематизації;  

контроль за збереженням документів та організаційно-методичне 
забезпечення роботи з архівними документами у Підрозділах Держ-
спецзв'язку;  

робота з документами особового походження щодо передання 
цих документів на зберігання до Архіву (за письмовою згодою 
власника);  

організація в установленому порядку користування архівними 
документами, видавання архівних довідок, копій, витягів з документів 
юридичним та фізичним особам;  

підготовка документів до опублікування та експонування;  
комплектування довідково-інформаційного фонду;  
розробка, розвиток і впровадження сучасних досягнень науки, 

техніки, передового досвіду в практику роботи Архіву.  
9. Архів відповідно до покладених на нього завдань:  
організовує та здійснює зберігання, охорону, реставрацію і 

консервацію документів свого профілю;  
створює систему облікових документів Архіву;  
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веде державний облік документів НАФ та подає відповідні 
відомості про них один раз на рік Держкомархіву, здійснює контроль за 
збереженістю, обліком і використанням інформації зазначених 
документів;  

створює копії унікальних документів для страхового фонду та 
копії документів для фонду користування;  

створює довідковий апарат до документів, що знаходяться на 
зберіганні, та забезпечує автоматизацію інформаційно-пошукових 
процесів;  

складає анотовані переліки унікальних документів, готує 
пропозиції про внесення унікальних документів до Державного реєстру 
національного культурного надбання;  

визначає профільні джерела формування НАФ та складає 
відповідні списки згідно з методикою Держкомархіву;  

приймає документи на зберігання після закінчення строків їх 
тимчасового зберігання в Підрозділах Держспецзв'язку;  

організовує приймання документів особового походження на 
прохання юридичних і фізичних осіб – власників документів НАФ, які 
стосуються діяльності Держспецзв'язку, забезпечує їх науково-технічне 
опрацювання та зберігання;  

надає користувачам документи і довідковий апарат до них;  
забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та 

збереження документів, що становлять державну таємницю;  
видає архівні довідки, копії, витяги з документів на запити 

юридичних та фізичних осіб;  
готує до публікації документи з історії спеціального зв'язку 

України та становлення галузі захисту інформації України, видає 
довідково-інформаційну літературу.  

10. Архів має право:  
одержувати від Підрозділів Держспецзв'язку відомості стосовно 

зберігання та впорядкування архівних документів;  
надавати у межах своїх повноважень доручення щодо організації 

роботи з документами, які підлягають зберіганню в Архіві;  
повертати на доопрацювання неправильно сформовані справи, 

оформлені з порушенням встановлених вимог;  
з метою збереження державної таємниці і захисту права власності 

на інформацію, що міститься в документах Архіву, встановлювати 
відповідно до чинного законодавства умови для їх використання;  

інформувати керівництво Держспецзв'язку про стан роботи з 
документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення.  

11. Архів у процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з Держкомархівом та іншими архівними установами.  

12. Архів очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади Головою Держспецзв'язку за поданням 
начальника УДЗА.  
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13. Начальник Архіву:  
керує діяльністю Архіву, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього завдань;  
розподіляє обов'язки між особовим складом Архіву, які 

закріплюються в посадових інструкціях;  
проводить підбір особового складу Архіву на посади згідно зі 

штатним розписом;  
подає пропозиції начальнику УДЗА стосовно приймання, 

переведення та звільнення особового складу Архіву;  
відповідає в межах своєї компетенції за додержання вимог 

чинного законодавства при видачі у тимчасове користування 
документів Архіву Підрозділам Держспецзв'язку, наданні доступу 
користувачам до роботи з ними;  

проводить прийом громадян та розглядає заяви, що належать до 
компетенції Архіву;  

представляє Архів в усіх державних і громадських установах, 
персонально відповідає за виконання покладених на Архів завдань;  

організовує роботу щодо здійснення контролю за охороною 
державної таємниці та вживає заходів для забезпечення режиму 
секретності.  

14. Для розгляду питань проведення експертизи цінності 
документів в Архіві створюється експертно-перевірна комісія. 
Положення про експертно-перевірну комісію затверджується Головою 
Держспецзв'язку за погодженням з Держкомархівом.  

15. Архів забезпечується відповідними штатами, приміщеннями, 
технологічним обладнанням, матеріальними ресурсами.  

Фінансування Архіву здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.  

16. Строки передавання документів до Архіву визначаються 
наказом Адміністрації Держспецзв'язку.  

17. Архів має відповідні бланки та штампи.  

Начальник управління діловодства, 
формування та зберігання 

Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України С. В. Сельченкова 

Начальник Управління 
документального забезпечення 

та архіву Адміністрації Державної 
служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України С. Ю. Корнієнко 
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Про участь ЦДІАК, ЦДКФФА та ЦДАМЛМ 
у виставці “Врятовані, збережені, повернені” 

від 22 січня 2010 р. № 5 
 

З 3 лютого по 3 березня 2010 року у приміщенні Меморіального 
комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років” проходитиме виставка “Врятовані, збережені, 
повернені”, присвячена 10-річчю від дня утворення Державної служби 
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 
кордон.  

Беручи до уваги попередні домовленості з Державною службою 
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 
кордон, а також листи Державної служби контролю від 14 січня 
2010 року № 28/06 і Держкомархіву від 20 січня 2010 року № 96/06 та 
гарантійні листи Меморіального комплексу “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” від 20 січня 
2001 року №№ 38, 40, 51 (копії додаються)  

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам ЦДІАК (Кісіль І. М.) та ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.): 
до 25 січня 2010 року узгодити з Державною службою контролю 

за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 
переліки оригіналів архівних документів з фондів Національного 
архівного фонду (далі –  НАФ), які буде включено до експозиції 
виставки “Врятовані, збережені, повернені”; 

до 26 січня 2010 року укласти з Меморіальним комплексом 
“Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років” (далі – Меморіальний комплекс) відповідні трьохсторонні 
договори (зразок додається). 

Копії підписаних договорів у триденний термін надати 
Держкомархіву; 

забезпечити 2 лютого 2010 року передавання у тимчасове кори-
стування Меморіальному комплексу “Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” оригіналів документів 
НАФ з фондів архівів для використання в експозиції виставки; 

передавання оригіналів архівних документів здійснити відповідно 
до вимог Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”. 

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне 
повернення оригіналів архівних документів з фондів ЦДІАК та 
ЦДАМЛМ на директорів архівів Кісіля І. М. та Скрипку Л. В. 

3. Директору ЦДКФФА (Топішко Н. О.) до 26 січня 2010 року 
передати Меморіальному комплексу для включення до експозиції 
виставки копії фотопозитивів документів (перелік додається), 
отриманих 2008 року від Федерального архіву Німеччини 
(Бундесархів). 
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4. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи 
ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ з Державною службою контролю та 
Меморіальним комплексом, а також участь керівництва та 
відповідальних працівників державних архівних установ в урочистому 
відкритті виставки 3 лютого 2010 року. 

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

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

 

Про внесення змін до Загального порядку проведення щорічної 
оцінки виконання державними службовцями Держкомархіву 

України та центральних державних архівних установ (директори, 
заступники директорів) покладених на них обов'язків і завдань, 

затверджених наказом Держкомархіву від 27.01.2006 № 12 
від 22 січня 2010 р. № 6 

 
Згідно з наказом Головного управління державної служби 

України від 4 листопада 2009 року № 326 “Про затвердження Змін до 
Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання 
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2009 року 
№ 1107/17123, з метою спрощення процедури щорічної оцінки 
діяльності державних службовців 

НАКАЗУЮ: 
1. Унести зміни до Загального порядку проведення щорічної 

оцінки виконання державними службовцями Держкомархіву України 
та центральних державних архівів (директори, заступники директорів) 
покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом 
Держкомархіву від 27 січня 2006 року № 12, виклавши його у новій 
редакції (додається).  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву Матяш І. Б. 

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Державного комітету  

архівів України  
22 січня 2010 р. №  6 

 
ПОРЯДОК 

проведення щорічної оцінки виконання державними 
службовцями Держкомархіву та керівниками центральних 

державних архівів (директори, заступники директорів, заступники 
директорів – головні зберігачі фондів) покладених на них 

обов'язків і завдань 
 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення 
оцінки виконання державними службовцями своїх обов'язків і завдань 
під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється відповідно до 
Положення про проведення атестації державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28  грудня 
2000 року № 1922 (1922–2000-п ), із змінами, унесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1979 (1979–
2002-п).  

1. Загальні положення 
1.1. Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями 

покладених на них обов'язків і завдань (далі – щорічна оцінка) під час 
підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення 
регулярного контролю за проходженням державної служби та 
професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки 
якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій. 

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й 
розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних 
службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації 
та особистому розвитку; планування кар'єри, вдосконалення процесу 
планування та організації діяльності як державного службовця, так і 
Держкомархіву в цілому, виявленні організаційних проблем та 
оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових 
інструкцій.  

1.3. Щорічна оцінка виконання державними службовцями 
покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між 
атестаціями безпосередніми керівниками (керівниками  структурних 
підрозділів) у січні-лютому місяці за підсумками минулого року. 

1.5. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника 
(хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній 
керівник працює неповний звітний рік, проводиться заступником 
керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої посади – 
керівником вищого рівня.  
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1.6. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки та 
державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.  

1.7. Щорічна оцінка виконання керівником центрального 
державного архіву покладених на нього обов'язків і завдань 
здійснюється Головою Держкомархіву.  

1.8. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і 
справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, 
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.  

2. Організація і проведення щорічної оцінки 
2.1. Відповідно до Положення про відділ правового та кадрового 

забезпечення управління організаційно-аналітичного, правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву, затвердженого наказом 
Держкомархіву від 16.03.2009 р. № 44 організаційне забезпечення 
проведення щорічної оцінки покладається на відділ правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву.  

2.2. До початку проведення оцінювання відділ правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву має ознайомити всіх 
державних службовців з порядком проведення щорічної оцінки та 
забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання державним 
службовцем посадових обов'язків і завдань (далі – форма бланка 
щорічної  оцінки), зразок якої наведено в додатку.  

2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких 
етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання 
результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня 
результатів оцінювання, заключний етап.  

2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником 
та державним службовцем виконання завдань та обов'язків, визначених 
у посадовій інструкції, положенні про структурний підрозділ, наданих 
окремих дорученнях у звітний період, а також установлення 
безпосереднім керівником дати проведення співбесіди. 

2.5. Оцінювання здійснюється державним службовцем через 
самооцінювання  та оцінювання безпосереднім керівником, результати 
якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки. При цьому розділи 
1, 2 форми бланка щорічної оцінки заповнюються державним служ-
бовцем, який передає її безпосередньому керівнику у дводенний 
термін. 

2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь 
державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний 
службовець має висловити свою точку зору, визначити  проблемні 
питання, а також встановити для себе конкретну мету в досконаленні 
професіоналізму. 

Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем 
посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє 
своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини 
продовження термінів виконання завдань тощо.  
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2.7. Оцінювання безпосереднім керівником має бути 
обгрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням 
позитивних показників роботи державного службовця, рівня його 
знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а 
також шляхів їх подолання. 

За результатами оцінювання і самооцінювання керівником 
виставляється підсумкова оцінка.  

2.8. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім 
керівником виконання державним службовцем посадових обов'язків, 
визначених у посадовій інструкції, положенні про структурний 
підрозділ, та окремих доручень керівника та може бути:   

низька  – державний службовець повинен поліпшити свою роботу, 
щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату 
його роботи; 

задовільна  – державний службовець досяг певних результатів, 
володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових 
обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які 
примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи; 

добра – державний службовець досяг результатів володіння 
навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в 
результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного 
стилю пошуку рішень; 

висока – державний службовець перевищив очікувані результати, 
виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний  стиль 
виконання своїх обов'язків і доручень.  

2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній 
керівник у тижневий термін передає держслужбовцю для 
ознайомлення.  

2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з державним 
службовцем проводиться з метою обговорення результатів оцінки його 
роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік 
щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення 
кваліфікації. 

2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і 
мати рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням 
самооцінки державного службовця.  

2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу 
між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з 
відповідним обґрунтуванням.  

2.13. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім 
керівником і державним службовцем форми бланка щорічної оцінки на 
підтвердження того, що результати оцінювання обговорені. 

2.14. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної 
оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. 
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Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та 
пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.  

2.15. Заключний етап включає в себе перевірку відділом правового 
та кадрового забезпечення Держкомархіву повноти заповнення форми 
бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи державного 
службовця.  

2.16. Відділ правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
аналізує та узагальнює результати щорічної  оцінки і готує проекти 
відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Указані висновки 
враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, 
визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні 
державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації державних службовців, плануванні їх кар'єри.  

3. Результати щорічної оцінки 
3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при 

атестації  державних службовців, розгляді питань просування по 
службі, присвоєнні  чергового рангу, установленні  передбачених 
законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх 
розміру, при  вирішенні питання щодо продовження терміну 
перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та 
інших питань проходження державної служби.  

4. Оскарження державними службовцями результатів щорічної 
оцінки 

4.1. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у 
десятиденний термін може звернутися і  заявою до керівника вищого 
рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх.  Рішення керівника 
вищого рівня є ухвальним.  

 
 
Про Галузеву програму роботи з керівниками центральних 

державних архівних установ, що належать  
до сфери управління Держкомархіву 

від 22 січня 2010 р. № 9 
 

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 
29.01.2009 р. № 49632/5,1-08 та листа Мінекономіки від 20.01.2009 р. 
№ 3201-20/198-04  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Галузеву програму роботи з керівниками 
центральних державних архівних установ, що належать до сфери 
управління Державного комітету архівів України, що додається. 

2. Затвердити План-графік проведення навчальних заходів з 
керівниками центральних державних архівних установ на 2010 рік, що 
додається. 
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву Матяш І. Б. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомархіву 
22 січня 2010 р. №  9 

 
ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА 

роботи з керівниками центральних державних архівних установ,  
що належать до сфери управління Державного комітету архіві 

України 

Загальні положення 
Досвід діяльності державних архівних установ в умовах ринкової 

економіки свідчить про те, що продуктивність їхньої роботи в 
основному залежить від організації управління ними та вміння 
керівництва вирішувати складні фінансові, виробничі і соціальні 
питання. 

Тільки підготовлені, досвідчені, компетентні керівники 
спроможні сформувати трудові колективи, належним чином 
організувати їхню роботу, забезпечити подальший розвиток установ, 
які вони очолюють. 

Галузева програма роботи з керівниками центральних державних 
архівних установ (далі – Програма), визначає основні засади діяльності 
Держкомархіву, спрямовані на підвищення професійного рівня 
керівників центральних державних архівних установ та їх заступників. 

Метою Програми є забезпечення реалізації в Держкомархіві 
Закону України “Про управління об'єктами державної власності”, 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: 
для людей, а не для політиків”, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.01.2008 р. № 14, Положення про формування 
кадрового резерву для державної служби, затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 199, Положення про 
формування кадрового резерву керівників державних підприємств, 
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.10.99 р. № 1912. 

Головні завдання Програми 
Головними завданнями Програми є: 

впровадження заходів щодо підвищення кваліфікації керівників 
центральних державних архівних установ та осіб, зарахованих до 
кадрового резерву на ці посади; 

забезпечення формування замовлення на підвищення кваліфікації 
керівників центральних державних архівних установ (згідно з 
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постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97 р. № 167 “Про 
затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про 
єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
керівників державних підприємств, установ і організацій”); 

сприяння формуванню якісного кадрового резерву на заміщення 
вакантних посад керівників центральних державних архівних установ; 

забезпечення проведення конкурсного відбору керівників 
центральних державних архівів, згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 “Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 
службовців”; 

використання позитивного міжнародного досвіду щодо 
управління державними архівними установами. 

 
Порядок реалізації Програми 

 
Реалізація Програми здійснюється поетапно.  
В межах першого етапу здійснюється: 
статистичний аналіз (на підставі фактичних показників 

діяльності) ефективності роботи керівників центральних державних 
архівних установ; 

розробка (уточнення) критеріїв зарахування працівників до 
кадрового резерву на посади керівників центральних державних 
архівних установ (визначаються потреби щодо підвищення кваліфікації 
керівного складу архівних установ у поточному році); 

уточнення вимог (за необхідності розробка нових) щодо 
професійно-кваліфікаційних характеристик керівного складу архівних 
установ; 

розробка спеціалізованих тренінг-програм, тестів і анкет для 
проведення незалежної оцінки професійних знань і навичок керівного 
складу архівних установ (відповідно до визначених показників 
професійно-кваліфікаційних характеристик); 

визначення провідних архівних установ, на базі яких можливе 
проведення стажування та виїзних занять (щодо обміну досвідом) з 
керівним складом архівних установ. 

В межах другого етапу здійснюється: 
тестування відібраних на навчання керівного складу архівних 

установ з метою детального вивчення їхніх професійних, особистих 
якостей та загальної культури як керівника установи; 

практичне підвищення кваліфікації керівного складу архівних 
установ, спрямоване на здобуття і поглиблення управлінських, 
фінансово-економічних, соціальних, правових знань та організа-
торських навичок, безперервне оновлення професійних знань і умінь 
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(при необхідності здобуття нової спеціальності або кваліфікації на 
основі раніше здобутої освіти і досвіду практичної роботи). 

Виконання Програми здійснюється на підставі щорічних 
календарних планів-графіків (далі – План-графік), які формуються 
відповідно до вимог зазначених постанов (розпоряджень) Кабінету 
Міністрів України, відомчих нормативно-правових документів та 
пропозицій керівників структурних підрозділів Держкомархіву. 

Розробка календарного План-графіка покладається на відділ 
правового та кадрового забезпечення Держкомархіву. 

Проект календарного План-графіка затверджується наказом 
Держкомархіву. 

Звіт про виконання календарного План-графіка за рік 
розглядається на засіданні колегії Держкомархіву. 

Щороку до 1 серпня до Мінекономіки для узагальнення надси-
лається інформація про стан виконання Галузевої програми. 

Очікувані результати 
Реалізація Програми сприятиме: 
підвищенню ефективності менеджменту в центральних 

державних архівних установах та покращенню управлінської діяльності 
їх керівників; 

вдосконаленню знань і умінь керівників, необхідних для 
здійснення ефективного управління установою; 

якісному добору та розстановці перспективних працівників на 
керівні посади центральних державних архівних установ; 

впровадження передових технологій; 
проведенню подальших наукових досліджень з питань 

підвищення кваліфікації керівників архівних установ та пошук нових 
методик щодо поліпшення роботи з керівними кадрами галузі. 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за 
рахунок бюджетних коштів, виділених Держкомархіву (в обсягах, 
визначених Головою Держкомархіву). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомархіву 
22 січня 2010 р. №  9 

  
ПЛАН 

проведення навчальних заходів з керівниками центральних  
державних архівних установ на 2010 рік 

 

№ 
п/п 

Назва заходу Відповідальний 
виконавець 

Термін 
виконання 

1 2 3 4 

1 

1.1 

Взяти участь у: 

підвищенні кваліфікації 

  

 в Інституті підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної академії 
державного управління при Президентові 
України (для державних службовців); 

керівники 
центральних 
державних  
архівів 

12–23 квітня 

 в Центрі підвищення кваліфікації 
державних службовців Національної 
академії внутрішніх справ України (для 
державних службовців);  

– ” – протягом 
року 

 на базі Державного підприємства 
“Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості”; 

керівники 
центральних 

державних архівів 
та архівних 
установ 

протягом 
року 

 на базі Міжнародної академії фінансів та 
інвестицій Торгово-промислової палати 
України; 

 
– ” – 

протягом 
року 

 в Інституті державного управління у 
сфері цивільного захисту. 

– ” – протягом 
року 

1.2 

 

семінарах з питань: 

інформаційного наповнення електронної 
бази даних “Український мартиролог  
XX ст.”; 

роботи з унікальними документами;  

 

керівники 
центральних 

державних архівів 
та архівних 
установ 

 

лютий 

 

квітень 

 

 

 

 

 

організації роботи читальних залів 
державних архівів; 

режимно-секретної діяльності та проблем 
перегляду грифів секретності МНІ; 

дотримання законодавства з охорони 
праці. 

керівники 
центральних 

державних архівів 
та архівних 
установ 

– ” – 

червень 

жовтень 

 

листопад 
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1 2 3 4 

1.3 Міжнародному науковому симпозіумі з 
використанням інформації архівних 
документів, що стосуються Другої 
світової війни 

– ” – травень 

1.4 Черговому засіданні 11-ї Загальної 
конференції Євроазійського 
регіонального відділення МРА 
(ЄВРАЗІКА) та міжнародних наукових 
конференцій “Спільна архівна 
спадщина”, “Електронний документообіг 
та електронні архіви”  
(м. Одеса) 

– ” – червень 

 
Начальник відділу правового та кадрового 

Забезпечення О. В. Баранова 
 
 

Про участь державних архівів у відзначенні, всебічному вивченні 
та об'єктивному висвітленні діяльності Українських  

Січових Стрільців 
від 2 лютого 2010 р. № 11 

 

На виконання Указу Президента України від 6 січня 2010 року 
№ 5 “Про заходи з відзначення, всебічного вивчення та об’єктивного 
висвітлення діяльності Українських Січових стрільців” та з нагоди 
відзначення у 2010 році 95-річчя перемоги Українських Січових 
Стрільців на горі Маківка, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, держархівів 
Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Терно-
пільської, Херсонської, Чернівецької областей провести виявлення 
документів про історію формування та діяльності Українських Січових 
Стрільців, та їх роль у становленні української державності на початку 
ХХ століття, переліки виявлених документів та їх цифрові копії 
надіслати на адресу Держкомархіву до 22 березня 2010 року. 

Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.), 
ЦДКФФА (Топішко Н. О.), у межах компетенції, взяти участь у 
створенні документального фільму про діяльність Українських Січових 
Стрільців.  

2. Директорам ЦДІАЛ (Пельц Д. І.) та держархіву Львівської 
області (Куцинда В. І.) визначити місце та забезпечити організацію і 
проведення у м. Львові у період з 29 квітня по 3 травня 2010 року 



 67

виставки фото- та архівних документів “До 95-річчя перемоги 
Українських Січових Стрільців на горі Маківка” та видання каталогу 
(буклету) виставки. 

Не пізніше 19 квітня 2010 року надіслати до Держкомархіву 
тематико-експозиційний план виставки для підготовки до публікації її 
он-лайнового варіанту на веб-порталі Державного комітету. 

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити: 

– до 1 квітня 2010 року виготовлення компакт-дисків з 
виявленими для виставки документами для передачі ЦДІАЛ та 
державним архівам областей; 

– до 27 квітня 2010 року публікацію на веб-порталі 
Держкомархіву он-лайнового варіанту виставки “До 95-річчя перемоги 
Українських Січових Стрільців на горі Маківка “. 

4. Керівникам державних архівів забезпечити: 
– організацію та проведення тематичних виставок фото- та 

архівних документів; 
– участь у круглих столах та інших тематичних заходах, 

присвячених діяльності Українських Січових Стрільців; 
публікацію в засобах масової інформації повідомлень про 

документи та матеріали з історії діяльності Українських Січових 
Стрільців, що зберігаються в державних архівах; 

інформування Держкомархіву про вжиті заходи до кінця квітня 
2010 року. 

5. Начальнику управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити 
координацію роботи державних архівних установ з виконання Указу 
Президента України від 6 січня 2010 року № 5 та надання їм 
методичної допомоги у підготовці тематичних виставок фото- та 
архівних документів.  

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

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

 
 

Про участь ЦДІАК та ЦДІАЛ України в підготовці виставки 
“Україна та Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” 

в Українському музеї у Нью-Йорку (США) 
від 2 лютого 2010 р. № 12 

 

У зв’язку із зверненням Міністерства культури і туризму України 
(лист від 16 листопада 2009 року № 1907/10/14–09), оригінал додається, 
щодо проведення у період з 20 березня по 15 вересня 2010 року в 
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приміщенні Українського музею у Нью-Йорку виставки оригіналів 
музейних предметів та архівних документів з музейних та архівних 
сховищ України “Україна та Швеція: на перехрестях історії (ХVІІ–
ХVІІІ століття)”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам ЦДІАК (Кісіль І. М.), ЦДІАЛ (Пельц Д. І.): 
1.1. забезпечити передавання у тимчасове користування 

оригіналів документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) 
для використання в експозиції виставки “Україна та Швеція: на 
перехрестях історії (ХVІІ–ХVІІІ століття)” в приміщенні Українського 
музею у Нью-Йорку:  

1.1.1. директору ЦДІАК (Кісіль І. М.) з метою забезпечення 
належного збереження оригіналів документів ЦДІАЛ, що передаються 
у тимчасове користування Національному музею історії України та 
Українському музею у Нью-Йорку, прийняти їх за актом на тимчасове 
зберігання; 

1.1.2. до моменту тимчасового вивезення з Києва (Україна) до 
Нью-Йорку (США) згідно з актом передавання-приймання На-
ціональному музею історії України, попередньо узгодивши терміни їх 
повернення в архівосховища; 

1.1.3. з моменту транспортування з Києва (Україна) до Нью-
Йорку (США), на період проведення виставки з 20 березня по 
15 вересня 2010 року, до моменту транспортування з Нью-Йорку 
(США) до Києва (Україна) Українському музею у Нью-Йорку згідно з 
договором, страховим полісом та гарантійним листом; 

1.2. передавання оригіналів архівних документів здійснити 
відповідно до вимог Законів України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” та “Про вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей” та підзаконних нормативно-правових актів; 

1.3. проект договору про тимчасове передавання оригіналів 
документів Національного архівного фонду Українському музею у 
Нью-Йорку в обов’язковому порядку погодити з Держкомархівом; 

1.4. забезпечити супровід оригіналів документів НАФ до Нью-
Йорку (директор ЦДІАК/ЦДІАЛ) та у зворотньому шляху, участь в 
урочистому відкритті виставки. 

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне 
повернення оригіналів документів НАФ до архівосховищ ЦДІАК та 
ЦДІАЛ на директорів архівів Кісіля І. М. та Пельц Д. І. 

3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи 
архівів з Державною службою контролю за переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон та надати допомогу в оформленні 
договору на тимчасове вивезення оригіналів документів НАФ до Нью-
Йорку (США). 
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4. Відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву (Кисе-
льова Л. А.) надати необхідну методичну допомогу директорам ЦДІАК 
та ЦДІАЛ та забезпечити контроль за дотриманням ними вимог наказу 
Державного комітету від 13 липня 2009 року № 117 “Про додаткові 
заходи щодо посилення збереження документів під час експонування 
на виставках” при передаванні документів у тимчасове користування 
Українському музею у Нью-Йорку. 

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 
Про участь державних архівних установ у відзначенні у 2010 році 

925-річчя заснування м. Прилук Чернігівської області 
від 4 лютого 2010 р. № 13 

 
На виконання орієнтовного плану заходів з підготовки та 

відзначення у 2010 році 925-річчя заснування м. Прилук Чернігівської 
області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27 січня 2010 року № 114, 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДКФФА, Держархіву 

Чернігівської області провести виявлення документів, пов’язаних із 
заснуванням та історією м. Прилук та не пізніше 1 липня 2010 року 
передати до Держкомархіву їх переліки та цифрові копії. 

2. Директору Держархіву Чернігівської області (Воробей Р. Б.): 
забезпечити організацію та проведення у вересні 2010 року 

ювілейної виставки документів та матеріалів, присвячених 925-річчю з 
часу заснування м. Прилук; 

розробити та не пізніше 10 серпня 2010 року подати Держком-
архіву тематико-експозиційний план виставки для організації публі-
кації на офіційному веб-порталі Державного комітету її он-лайнового 
варіанту. 

3. Начальнику управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити 
координацію роботи державних архівів зазначених у пунктах 1, 
2 наказу з підготовки та проведення ювілейної тематичної виставки 
документів та матеріалів до 925-річчя заснування м. Прилук; 

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити публікацію до 15 серпня 2010 року на веб-
порталі Держкомархіву он-лайнового варіанту виставки. 

5. 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 участь державних архівних установ у відзначенні 110-річчя  
від дня народження Миколи Яковченка 

від 4 лютого 2010 р. № 14 
 

На виконання плану заходів з відзначення 110-річчя від дня 
народження Миколи Яковченка, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 113, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держ-
архіву в Автономній Республіці Крим, держархівів Дніпропетровської, 
Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей, Держархіву м. Києва 
провести виявлення документів, пов’язаних з життям та діяльністю 
Миколи Яковченка та не пізніше 1 березня 2010 року передати до 
Держкомархіву їх переліки та цифрові копії. 

2. Директорам ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) та Держархіву 
Чернігівської області (Воробей Р. Б.): 

визначити місце проведення в м. Києві та на території Чернігів-
ської області документальних виставок, присвячених життю та діяль-
ності видатного актора театру і кіно, народного артиста України Ми-
коли Яковченка, забезпечити оформлення експозицій та проведення 
урочистого відкриття виставок наприкінці квітня – на початку травня 
2010 року; 

ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) розробити та не пізніше 9 квітня 
2010 року подати Держкомархіву тематико-експозиційний план 
виставки для організації публікації на офіційному веб-порталі Держ-
авного комітету її он-лайнового варіанту. 

3. Начальнику відділу використання інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Ярошенко Д. В.) забезпечити коорди-
націю роботи державних архівів зазначених у пунктах 1, 2 наказу з 
підготовки та проведення тематичних виставок до 110-річчя від дня 
народження Миколи Яковченка; 

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити публікацію до 27 квітня 2010 року на веб-
порталі Держкомархіву он-лайнового варіанту виставки. 

5. ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.): 
створити фонд спогадів про життя та творчість Миколи 

Яковченка; 
організувати ретроспективний показ кінострічок за участю 

Миколи Яковченка; 
надавати всебічну допомогу представникам телеканалів у 

створенні документальних фільмів, присвячених життю та творчості 
Миколи Яковченка. 
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6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш. 

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
 

Про створення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Державного комітету  

архівів України 
від 4 лютого 2010 р. № 15 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 

1998 р. №1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Комісію з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Держкомархіву України 
(додається).  

2. Створити Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій у такому складі:  

голова            – начальник   управління   інформації    
та  міжнародного співробітництва  
Ю. А. Прилепішева;  

заступник голови – заступник начальника управління-начальник 
відділу                   інформаційних технологій  Ю. І. Забенько;    
 
секретар            – головний спеціаліст організаційно- 

аналітичного відділу О. Г. Матухно.  
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Державного комітету архівів України  О. В. Музичук.  
4. Наказ Держкомархіву України від 09.06.2006 р. № 89 “Про 

створення комісії з питань надзвичайних ситуацій Держкомархіву 
України” вважати таким, що втратив чинність. 

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ  Держкомархіву України  

від 4 лютого 2010 р. № 15 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та  

надзвичайних ситуацій  Державного комітету архівів України 
 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) є постійно діючим органом, 
який утворюється з метою розробки своєчасних та ефективних заходів 
з попередження надзвичайних ситуацій (далі – НС), які можуть 
створитися внаслідок аварії, катастроф, епідемій та інших стихійних 
лих на території Держкомархіву України та підпорядкованих йому 
архівних установ.  

2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, 
Указами та розпорядженнями Президента України, постановами 
Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 

3. Основним завданням Комісії є: 
– планування, розробка і виконання заходів, які спрямовані на 

попередження аварій, катастроф, стихійних лих, зменшення збитків у 
випадку їх виникнення; 

– участь у проведенні робіт з ліквідації наслідків НС; 
– участь в організації взаємодії з військовими частинами, 

громадськими організаціями та підприємствами району щодо збору та 
обміну інформацією з надзвичайних ситуацій, використання сил і 
засобів з ліквідації наслідків НС. 

4. Комісія  відповідно до покладених на неї завдань: 
а) у звичайних умовах: 
– розробляє план заходів попередження НС та річний план 

роботи Комісії; 
– приймає участь у роботі та координує роботу щодо 

забезпечення і підготовки працівників до дії в НС; 
б) у період реагування на надзвичайні ситуації: 
– надає Голові Держкомархіву інформацію про стан НС, готує 

оперативні відомості про вжиті заходи для подолання та ліквідації її 
наслідків; 

– визначає причини виникнення НС, обставини, що склалися 
внаслідок її виникнення; 

– приймає участь у ліквідації  наслідків НС; 
приймає участь у підготовці пропозицій про необхідність виділення 
матеріально-технічних та фінансових ресурсів на ліквідацію наслідків 
аварії; 

5. Комісії надається право: 
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– розглядати матеріали про причини виникнення  і наслідки НС 
та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності посадових осіб, винних у виникненні НС. 

6. Роботою Комісії керує її голова, а в разі відсутності голови – 
його заступник. 

Голова Комісії і загальний склад Комісії затверджується наказом 
Держкомархіву України. 

 
Голова Комісії має право: 
– залучати для ліквідації або запобігання виникнення НС будь-які 

сили і засоби відповідно до чинного законодавства; 
– приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань 

реагування на НС; 
– вносити пропозиції Голові Держкомархіву України про 

заохочення осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію 
заходів запобігання НС, ліквідації їх наслідків; 

– голова Комісії розглядає обов’язки членів комісії та подає їх на 
затвердження. 

Доведення рішень Комісії до виконавців здійснюється секретарем 
Комісії. 

7. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не рідше 
одного разу в півроку. Рішення Комісії оформляється протоколом, який 
підписується головою та секретарем. 

8. До виконання завдань Комісії можуть залучатися у встанов-
леному порядку спеціалісти різного фаху, відповідно до специфіки 
завдань. 

Члени Комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, якщо цього вимагають обставини, за без-
печуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального 
захисту. 

Заступник Голови  
Державного комітету О. В. Музичук 

 
 

Про створення комісії з вивчення стану та умов зберігання 
документів НАФ, що видані у тимчасове користування 

від 5 лютого 2010 р. № 16 

З метою забезпечення збереження документів Національного 
архівного фонду, що видаються у тимчасове користування 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з перевіряння стану та умов зберігання 
документів Національного архівного фонду Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ, зокрема сувоїв Тори з фонду 1269, 
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що видані у тимчасове користування Єврейській релігійній громаді м. 
Києва, у складі: 

Музичук Ольга Влодимирівна, заступник Голови Державного 
комітету (голова комісії); 

Кисельова Леся Анатоліївна, заступник начальника управління – 
начальник відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
управління діловодства, формування та зберігання Національного 
архівного фонду Державного комітету; 

Яценюк Алла Миколаївна, заступник директора Державного 
центру збереження документів Національного архівного фонду; 

Кісіль Іван Миколайович, директор Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ; 

Димша Тетяна Василівна, зав.сектора обліку документів та 
діловодства Центрального державного історичного архіву, м. Київ. 

2. Комісії з виїздом до 10 лютого 2010 року до Центральної 
синагоги м. Києва, здійснити наступне: 

– провести огляд вказаних документів в місцях їх зберігання на 
предмет фізичного стану та відповідності умов зберігання 
встановленим нормам; 

– визначити можливість подальшого перебування документів 
Національного архівного фонду – сувоїв Тори у тимчасовому 
користуванні у Єврейської релігійної громади м. Києва та створення 
страхового фонду; 

– надати до 12 лютого 2010 р. довідку про підсумки роботи. 
3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

 
Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

 
 

Про участь державних архівів у відзначенні 555-річчя заснування 
м. Рави-Руської Львівської області 

від 10 лютого 2010 р. № 20 
 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 
лютого 2010 року № 175-р “Про підготовку та відзначення у 2010 році 
555-річчя заснування м. Рави-Руської Львівської області”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, Держархіву Львів-

ської області провести виявлення документів, пов'язаних з історією, 
соціально-економічним та культурним розвитком м. Рави-Руської 
Львівської області, переліки виявлених документів та їх цифрові копії 
надіслати на адресу Держкомархіву до кінця березня 2010 року. 

2. Директорам ЦДІАЛ (Пельц Д. І.) та Держархіву Львівської 
області (Куцинда В. І.) визначити місце, дату та забезпечити органі-
зацію і проведення виставки документів та матеріалів “До 555-річчя 
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заснування м. Рави-Руської Львівської області”, видання каталогу 
(буклету) виставки. 

До кінця квітня 2010 року надіслати до Держкомархіву 
тематико-експозиційний план виставки для підготовки до публікації її 
он-лайнового варіанту на веб-порталі Державного комітету. 

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Держ-
комархіву (Забенько Ю. І.) забезпечити публікацію на веб-порталі 
Держкомархіву он-лайнового варіанту виставки “До 555-річчя 
заснування м. Рави-Руської Львівської області”. 

4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
 
 

Щодо організації роботи з завершення процесу перегляду грифів 
секретності архівних справ про німецьких військовополонених  

та інтернованих у роки Другої світової війни 
від 25 лютого 2010 р. № 27 

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 

2010 року № 1690-ДСК щодо організації роботи з завершення процесу 
перегляду грифів секретності архівних справ про німецьких військово-
полонених та інтернованих у роки Другої світової війни, 

НАКАЗУЮ: 
1. Директору ЦДАВО (Маковська Н. В.) забезпечити: 
відбір наявних документів зазначеної категорії та підготувати 

відповідні переліки; 
до кінця березня 2010 року погодити питання можливості 

оприлюднення інформації про місця розташування кладовищ 
німецьких військовополонених та інтернованих у роки Другої світової 
війни з Мінрегіонбудом, Мінжитлокомунгоспом, МО, МКТ, МЗС, 
держадміністраціями на територіях здійснення державного контролю 
яких є такі місця поховання; 

до 30 червня 2010 року спільно з МВС завершити процес 
перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації; 

щомісяця, не пізніше ніж за п’ять днів до кінця місяця, 
інформувати Держкомархів про проведену роботу. 

2. Начальнику управління інформації та міжнародного 
співробітництва (Прилепішева Ю. А.) та завідувачу сектора режимно-
секретної та мобілізаційної роботи Держкомархіву (Рибачук О. В.) 
забезпечити координацію роботи ЦДАВО з відповідними 
міністерствами та держадміністраціями, а також надання необхідної 
методичної допомоги працівникам архіву. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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Про проведення у м. Одесі 20–23 травня 2010 року 11-ї  
Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення 

(ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів та міжнародних  
наукових конференцій 

від 25 лютого 2010 р. № 28 
 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 
11 лютого 2010 року № 6091/1/1–10 про організацію та проведення в 
м. Одесі 20–23 травня 2010 року 11-ї Загальної конференції Євро-
Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради 
архівів та міжнародних наукових конференцій: “Спільна архівна 
спадщина та національні архівні фонди”, “Електронний документообіг 
та електронні архіви”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.): 
до кінця квітня 2010 року підготувати та погодити з 

Секретаріатом Євро-Азійського регіонального відділення проекти 
програми міжнародних заходів та порядків денних ЄВРАЗІКИ та 
Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-
учасниць СНД; 

забезпечити завчасне інформування учасників міжнародних 
заходів про можливі зміни у програмі їх проведення та підготовку, не 
пізніше 14 травня 2010 року, графіку роботи з іноземними делегаціями; 

до 31 квітня 2010 року забезпечити підготовку до друку макетів 
довідника “Архівні служби та архіви” та інформаційного буклету про 
засідання ЄВРАЗІКИ за останні 10 років; 

забезпечити в установленому порядку підготовку до підписання у 
рамках міжнародних заходів Меморандуму про співробітництво між 
Державним комітетом архівів України і Національним архівом Грузії та 
Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України 
та Міністерством культури і інформації Республіки Казахстан. 

2. Директору Держархіву Одеської області (Ніточко І. І.) 
забезпечити виконання програми міжнародних заходів у частині 
організаційного забезпечення, транспортного та екскурсійного обслу-
говування членів делегацій. 

3. УНДІАСД (Мага І. М.) до 14 травня 2010 року: 
підготувати головну доповідь на міжнародній науковій 

конференції “Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди” 
(російською мовою); 

спільно з управлінням інформації та міжнародного співко-
бітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити узагалі-
нення матеріалів та підготувати доповіді для керівництва 
Держкомархіву на засіданнях ЄВРАЗІКИ та Консультативної ради, на 
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міжнародній науковій конференції “Електронний документообіг та 
електронні архіви” (російською мовою); 

подати словник Української архівної енциклопедії російською 
мовою 

4. Управлінням Держкомархіву (Худенко Т. С., Сельчен-
кова С. В.) не пізніше 16 квітня 2010 року подати управлінню 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Приле-
пішева Ю. А.) інформаційні матеріали (російською мовою) про стан 
розвитку архівної галузі в Україні в 2009 – першому кварталі 2010 року 
для виступу Голови Державного комітету на робочому засіданні 
ЄВРАЗІКИ, 

5. Директору ЦДЕА (Лавринюк А. Г.) не пізніше 16 квітня 
2010 року подати управлінню інформації та міжнародного співко-
бітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) матеріали для доповіді 
керівництва Державного комітету на міжнародній науковій конференції 
“Електронний документообіг та електронні архіви” (російською 
мовою). 

6. Директору ДЦЗД НАФ (Терещук Л. В.) забезпечити виго-
товлення до 14 травня 2010 року 100 екземплярів довідника “Архівні 
служби та архіви” та 60 екземплярів інформаційного буклету про 
засідання ЄВРАЗІКИ за останні 10 років. 

7. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 

 

 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 25 лютого 2010 р. “Про підсумки роботи державних архівних 

установ у 2009 році та пріоритети на 2010 рік” 
від 4 березня 2010 р. № 31 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 

комітету архівів України від 25 лютого 2010 р. “Про підсумки роботи 
державних архівних установ у 2009 році та пріоритети на 2010 рік” 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 

м. Київ 25 лютого 2010 р. 
 

Про підсумки роботи державних архівних установ 
у 2009 році та пріоритети на 2010 рік 

 
Розглянувши підсумки виконання архівними установами 

планових завдань у 2009 році та завдання на 2010 рік, колегія 
Держкомархіву відзначає, що архівні установи виконали, а за значною 
кількістю важливих показників перевиконали заплановані на 2009 рік 
показники роботи. 

Загальний обсяг фінансування Держкомархіву, центральних 
державних архівних установ, Держархіву в Автономній Республіці 
Крим, держархівів областей та міст Києва і Севастополя в 2009 році 
складав 85 785,7 тис. грн., з них видатки на оплату праці становили 
51 584,70 тис. грн. 

Додатковим джерелом фінансування архівів залишалися кошти, 
отримані від надання платних послуг. У 2009 році вони  склали 
4 606,0 тис. грн. 

 Середньомісячна заробітна плата працівників галузі  складала 
2 149 тис. грн. 

Для здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів із 
Стабілізаційного фонду було виділено 5 128, 1 тис. грн., за рахунок 
яких 26 архівних установ оплатили послуги фізичної охорони.  

Поліпшено умови зберігання документів: 11 архівних відділів 
райдержадміністрацій  та 15 архівних відділів міських рад отримали 
додаткові приміщення площею 1205,5 кв. м; у 92 архівних установах 
відремонтовано 5 400 кв. м. площ; у держархівах Львівської, Хмель-
ницької областей, 23 архівних відділах встановлено пожежну сигна-
лізацію. 

Держархіви Донецької, Київської, Кіровоградської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської областей встановили охоронну сигналізацію, 
Держархів Миколаївської області підключив охоронну сигналізацію до 
центрального пульту спостереження. 11 держархівів  здійснили обслу-
говування та ремонт засобів охоронної сигналізації. 

Держархів Київської області встановив електронну систему 
контролю доступу до приміщень архіву. 

Держархіви Київської, Львівської, Рівненської та Чернігівської 
областей встановили системи відеоспостереження, Держархів Він-
ницької області – додаткові камери спостереження. 

З метою поліпшення фізичного стану документів здійснено 
ремонт 1,2 млн. аркушів, реставрацію 295 тис. аркушів документів,  



 79

консерваційно-профілактичне оброблення 791 од. зб. страхового фонду, 
7 313 од. зб. кінодокументів, 2 930 од. зб. фотодокументів, 2 775 од. зб. 
фонодокументів, 1 078 од. зб. відеодокументів,  оправлено і підшито 
понад 95 000,0 од. зб., закартоновано 467 845 од. зб. 

Пріоритетним напрямком роботи державних архівів  в минулому 
році було перевіряння наявності документів НАФ. Цей показник 
перевиконано на 25%. 

Тривала робота з виявлення унікальних документів.  
ЦЕПК погоджено анотовані переліки ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ, 

ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархівів Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей  та м. Києва на 
237 документів. Унікальні документи внесено до електронної версії 
розділу “Унікальні документи Національного архівного фонду” 
Державного реєстру національного культурного надбання. 

Здійснено грошову оцінку  1 327 документів НАФ.  ЦДІАЛ та  

Держархів Черкаської області провели страхування унікальних доку-

ментів. 

Протягом року на постійне зберігання надійшло 396 001 од. зб., з 
них 380 243 од. зб. управлінської документації, 3 627од. зб. документів 
особового походження, 4 187 од. зб. науково-технічної документації, 
7 944од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відео документів, 116 955 од. зб. з 
особового складу.  

ЕПК держархівів на 99% перевищили показники зі схвалення 
описів управлінської документації, на 100% – з погодження описів з 
особового складу. Плановий показник із погодження номенклатур 
установ – джерел формування НАФ і  установ, у діяльності яких не 
утворюються документи НАФ, перевиконано на 52%. 

У 2009 р. на 14% збільшилася кількість взятих на облік 
приватних архівних зібрань. На сьогодні виявлено 168 власників 
приватних архівних зібрань, у яких зберігається 8 673 од. зб.  

У серії “Архівні зібрання України” вийшли друком міжархівні 
довідники “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в 
державних архівах України. – Т. 1” та “Реєстр розсекречених архівних 
фондів України”“ (Т. 1, Кн. 1 та Т. 2, Кн. 1–3),  “Каталог метричних 
книг Державного архіву Волинської області (1600–1933)”, “Анотований 
реєстр описів Державного архіву Житомирської області. – Т. 1: Доре-
волюційні фонди”.  

Видано путівники по фондах ЦДНТА та Держархіву Хмель-
ницької області. 

Органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим 
зацікавленим установам та організаціям держархіви направили 
1 236 інформаційних документів. Найбільшу активність в ініціативному 
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інформуванні виявили ЦДАМЛМ, ЦДНТА, держархіви Вінницької, 
Закарпатської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей, архівні 
відділи райдержадміністрацій Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Сумської, Херсонської, Хмельницької та архівні відділи міськрад 
Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Хмельницької областей.  

Держархівами виконано 81 836 тематичних запитів, з яких 
72 982 – з позитивним результатом. Найбільше таких запитів виконали 
ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархів в Автономній Республіці Крим, 
держархіви Донецької, Запорізької, Львівської, Тернопільської, 
Харківської областей, м. Севастополя, архівними відділами райдерж-
адміністрацій Автономної Республіки Крим, Донецької, Київської, 
Херсонської, Черкаської областей та архівними відділами міськрад 
Автономної Республіки Крим, Донецької, Київської, Одеської, 
Полтавської, Черкаської областей. 

Виконано 22 192 запитів цивільного стану, найбільшу кількість 
таких запитів виконали ЦДІАК, держархіви Вінницької, Дніпро-
петровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 
Одеської, Сумської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. 

Розглянуто 525 405  запитів соціально-правового характеру, що 
на 315 тис. перевищує плановані показники. З них на 470 111 запитів 
надано позитивну відповідь. Найбільше навантаження припало на 
ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ, Держархів в Автономній Республіці Крим, 
держархіви Волинської, Донецької, Львівської, Миколаївської, 
Харківської, Чернівецької областей, м. Києва. 

У 2009 році на адресу державних архівних установ надійшло 
1 369 генеалогічних замовлень.  

Протягом року архіви підготували 1 436 виставок. Найбільшу 
активність в організації та проведенні виставок виявили ЦДАВО, 
ЦДАМЛМ, ЦДКФФА та держархіви Волинської, Закарпатської, 
Одеської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей. 

Держархіви  підготували і провели 530 радіопередач, 540 теле-
передач, на сторінках періодичної преси опубліковано 1 542 доку-
ментальні публікації. 

Найбільш плідно співпрацювали із засобами масової інформації 
ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кірово-
градської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської 
областей, мм. Києва та Севастополя.  

Завершено розробку 5 науково-дослідних тем та 71 методичного 
посібника. Переважну більшість наукових розробок здійснив 
УНДІАСД. 

У 2009 році значно активізувалася робота щодо перегляду грифів 
секретності матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР та 
приведення їх у відповідність до вимог законодавства. Загальна 
кількість секретних справ, що перебувають на державному зберіганні в 
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архівних установах України, складає 130 890 справ.  Відсоткове 
співвідношення секретних справ до загальної кількості справ у 
2009 році  становить 0,31 % ( у 2008 році – 0,45 %). 

Делегації українських архівістів взяли участь у роботі Міжнародної 
конференції Круглого столу архівів (CITRA) “Архівіст ХХІ століття: нові 
стратегії освіти та навчання” (Мальта) та 10-ї Загальної конференції Євро-
Азійського регіонального відділення МРА (Вірменія). 

Підписано двосторонні міжнародні міжвідомчі договори про 
співробітництво Держкомархіву з Агентством “Узархів” при Кабінеті 
Міністрів Республіки Узбекистан, Міністерством культури та 
інформації Киргизької Республіки, Державним архівом Чорногорії. 

Попри значний обсяг виконаних у минулому році завдань, 
залишається ще ряд проблемних питань, які потребують вирішення.  

Через відсутність фінансування у 2009 році припинилися роботи 
з будівництва комплексу споруд ЦДАУ.   

Не завершено будівництво держархівів Київської, Тернопільської 
областей та м. Севастополя. Залишається невирішеним питання щодо 
добудови до корпусу № 2 Держархіву Чернігівської області. Протягом 
звітного року не виділялися кошти на облаштування будівлі 
“Закарпаткнига”, переданого в оперативне управління Держархіву 
Закарпатської області. 

Не розв'язано проблему щодо переміщення фондів Держархіву 
Одеської  області з аварійної будівлі – синагоги Бродського. 

Повністю вичерпано можливості для приймання документів на 
зберігання у десяти держархівах: ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархівах 
Закарпатської, Київської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, 
Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя. Сховища ще у 
дев’яти держархівів заповнено на 90–99 %. 

Охоронний і протипожежний режими низки архівних установ 
викликають занепокоєння. Так, 33 % будівель державних архівів 
областей, 87 % архівних відділів райдержадміністрацій, 80 % архівних 
відділів міських рад не оснащено позавідомчою охороною.  

У 19 % будівель держархівів областей, 48 % архівних відділів 
райдержадміністрацій, 33 % архівних відділів міських рад відсутня 
охоронна сигналізація. 

Протипожежна сигналізація відсутня у 6 % будівель держархівів 
областей, у 50 % будівель архівних відділів райдержадміністрацій,  у 
33 % архівних відділів міських рад. 

Системами вентиляції і кондиціювання повітря обладнано лише 
40 % сховищ центральних держархівів та держархівів областей. 

Страховий фонд створено лише на 2,7 % від загальної кількості 
документів НАФ. 

Не планували приймання документів особового походження 
держархіви Луганської, Сумської областей; не виконали планові 
показники держархіви Закарпатської області,  м. Севастополя. 
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Не планували і не забезпечили приймання аудіовізуальних 
документів держархіви Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, 
Львівської  областей. 

Нагальною проблемою залишається передавання на постійне 
зберігання документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах 
підприємств, установ та організацій понад встановлені роки 
(1 млн. 724 тис. од. зб.). Найгірші показники в Харківській області 
(335 946 справ), Київській області (178 117 справ), місті Києві 
(176 023 справи), Полтавській області (125 056 справ), Одеській області 
(79 336 справ). 

Досі не організували виявлення та облік власників приватних 
архівних зібрань центральні держархіви, Держархів в Автономній 
Республіці Крим, 14 держархівів областей. 

Не завершено створення мережі трудових архівів. 
Низька активність співпраці зі ЗМІ спостерігалася в ЦДАЗУ, 

держархівах Івано-Франківської та Луганської областей. 
Відсутні локальні мережі в ДНАБ, ЦДАМЛМ, держархівах Дні-

пропетровської, Одеської, Полтавської, Харківської областей та м. Києва. 
47 % архівних установ не мають серверів, які є ключовим 

елементом впровадження сучасних технологій обробки інформації та 
автоматизації архівних процесів. Не мають власних веб-сайтів 
УНДІАСД, 8 центральних держархівів та 15 держархівів областей. 

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

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

на 2009 рік  взяти до відома. 
2. Схвалити проекти Плану розвитку архівної справи в Україні на 

2010 рік, Плану науково-дослідної та методичної роботи державних 
архівних установ України на 2010 рік, Плану науково-видавничої 
роботи державних архівних установ України на 2010 рік та завдань, 
визначених пріоритетними для архівної галузі у 2010 році (додаються). 

3. Керівництву Держкомархіву, керівникам його структурних 
підрозділів:  

– забезпечити виконання завдань, визначених пріоритетними для 
архівної галузі у 2010 році та реалізацію заходів, спрямованих на 
виконання Плану розвитку архівної справи в Україні на 2010 рік; 

– поліпшити організаційно-методичне керівництво архівними 
установами та надання їм допомоги; більш глибоко аналізувати стан 
справ на місцях, оперативно вживати заходів до усунення виявлених 
недоліків в роботі архівних установ; 

– запровадити систему управління якістю в Держкомархіві; 
– забезпечити проведення 11-ї Загальної конференції Євро-

Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів 
(ЄВРАЗІКА) в м. Одесі; 
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– розробити єдину для всіх державних архівів інформаційно-
пошукову систему обліку звернень громадян і контролю за вирішенням 
порушених у них питань; 

–впровадити систему надання державних (адміністративних) 
послуг через мережу Інтернет; 

–активізувати роботу зі ЗМІ з метою ширшого ознайомлення 
суспільства з діяльністю архівних установ. 

4. Керівникам державних архівних установ усунути відмічені 
недоліки в роботі державних архівних установ, в першу чергу звернути 
увагу на: 

– забезпечення надійної експлуатації архівних будівель і 
приміщень, систем їх життєзабезпечення, посилення охоронної і 
пожежної безпеки архівосховищ, оснащення читальних залів надійними 
системами відеоспостереження; 

–забезпечення обладнання архівосховищ системами вентиляції і 
кондиціювання повітря, дотримання температурно-вологісного, 
світлового та санітарно-гігієнічного режимів у архівосховищах; 

– посилення контролю за наявністю, станом і рухом документів, 
виконання завдань Програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 роки у 2010 році; 

– активізацію створення страхового фонду та фонду 
користування на документи Національного архівного фонду; 

– забезпечення приймання та описування документів з виборів 
Президента України та з виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів; 

– посилення контролю за обліком місцезнаходження та упоряд-
куванням документів ліквідованих і реорганізованих підприємств, 
установ і організацій, документи з особового складу яких перебувають 
на зберіганні у правонаступників, органів вищого рівня та інших 
установах; 

– забезпечення контролю за станом архівної справи та 
діловодства в установах – джерелах формування НАФ та організацією 
роботи архівних установ, створених фізичними та/або юридичними 
особами приватного права; 

– посилення контроль за станом упорядкування документів 
підприємств, установ та організацій; 

– приймання документів від установ-джерел формування НАФ, 
які зберігають документи понад встановлені строки; 

– активізацію проведення нарад (семінарів) з підвищення 
кваліфікації працівників служб діловодства та архівних підрозділів 
підприємств, установ, організацій; 

– реалізацією архівно-пошукового інформаційного проекту 
“Український мартиролог ХХ століття”; 

– завершення підготовки путівників у рамках галузевої програми 
“Архівні зібрання України”; 
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– виявлення та описування архівної україніки; 
– забезпечення дотримання законодавства у сфері зовнішніх 

зносин; 
– завершення наповнення бази даних “Архівні фонди України”. 
5.  Керівникам ЦДІАЛ, держархівів Кіровоградської, Одеської, 

Черкаської областей побудувати постійні виділені канали доступу до 
Інтернет. 

6. Керівникам ЦДАМЛМ, держархівів Дніпропетровської, 
Одеської, Полтавської, Харківської областей та м. Києва побудувати 
локальні мережі, впровадити сервери безпеки й забезпечити доступ з 
робочих місць співробітників до мережі Інтернет. 

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

Секретар колегії  Т. В. Галицька 

 

Про участь державних архівів у виконанні Указу Президента 
України від 17 лютого 2010 року № 183 “Про відзначення  

у 2010 році Дня пам’яті жертв політичних репресій” 
від 11 березня 2010 р. № 36 

 

На виконання Указу Президента України від 17 лютого 2010 року 
№ 183 “Про відзначення у 2010 році Дня пам’яті жертв політичних 
репресій”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівів забезпечити організацію та 

проведення у період з 14 по 17 травня 2010 року тематичних виставок 
фото- та архівних документів до Дня пам’яті жертв політичних 
репресій. 

Про проведену роботу інформувати Державний комітет не 
пізніше 17 травня 2010 року. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити розміщення 
інформації про проведену державними архівами роботу на офіційному 
веб-порталі Державного комітету. 

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

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Про участь державних архівних установ у відзначенні 
90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу 

маршала авіації І. М. Кожедуба 
від 12 березня 2010 р. № 40 

 
На виконання плану заходів з відзначення 90-річчя від дня 

народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації 
І. М. Кожедуба, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2010 року № 297, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву 
Сумської області провести виявлення документів, пов’язаних з життям 
та безсмертними подвигами тричі Героя Радянського Союзу маршала 
авіації І. М. Кожедуба та не пізніше 19 квітня 2010 року передати до 
Держкомархіву їх переліки та цифрові копії. 

2. Директорам ЦДАГО (Лозицький В. С.) та Держархіву Сумської 
області (Іванущенко Г. М.): 

визначити місця проведення в м. Києві та на території Сумської 
області документальних виставок, присвячених вшануванню пам’яті 
тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба, 
забезпечити оформлення експозицій та проведення не пізніше 8 червня 
2010 року урочистого відкриття виставок; 

ЦДАГО (Лозицький В. С.) розробити та не пізніше 21 травня 
2010 року подати Держкомархіву тематико-експозиційний план 
виставки для організації публікації на офіційному веб-порталі 
Державного комітету її он-лайнового варіанту; 

Держархіву Сумської області (Іванущенко Г. М.) надати для 
поповнення експозиції музею І. М. Кожедуба в м. Шостці Сумської 
області, цифрові копії документів, виявлених в держархівах. 

3. Директорам центральних державних архівів, Державного 
архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст 
Києва і Севастополя: 

у червні 2010 року організувати та провести виставки фото- та 
архівних документів, присвячених вшануванню пам’яті тричі Героя 
Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба; 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних 
документів, що висвітлюють безсмертний подвиг народу в роки війни; 
взяти участь у тематичних конференціях, круглих столах, інших 
заходах. 

4. Начальнику відділу міжнародного співробітництва та вико-
ристання інформації Держкомархіву (Ярошенко Д. В.): 

забезпечити координацію роботи державних архівів з підготовки 
та проведення тематичних виставок до 90-річчя від дня народження 
тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба; 
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забезпечити надання держархівам цифрових копій виявлених 
документів не пізніше 17 травня 2010 року; 

опрацювати питання отримання від російських архівів цифрових 
копій документів, пов’язаних з життям та безсмертними подвигами 
тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба. 

5. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити публікацію до 4 червня 2010 року на веб-
порталі Держкомархіву он-лайнового варіанту виставки. 

6.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
Щодо участі у VIII Європейській конференції з електронного 

архівування, 27 квітня – 1 травня 2010 року, м. Женева 
(Швейцарія) 

від 15 березня 2010 р. № 41 
 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 
13 вересня 2002 року № 1371 “Про порядок участі центральних органів 
виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є 
Україна” та від 15 листопада 2006 року № 1586 “Про доповнення 
пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відпо-
відальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства 
України в міжнародних організаціях”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад української делегації у кількості 4 особи, яка 

братиме участь у роботі VІІІ Європейської конференції з електронного 
архівування, організованої Швейцарським федеральним архівом та 
Європейським регіональним відділенням Міжнародної ради архівів 
(EURBICA): 

Матяш І. Б.    керівник делегації 
Маковська Н. В. 
Топішко Н. О. 
Ємельянова Т. А. 
2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи 
з Організаційним комітетом VІІІ Європейської конференції та 
Швейцарським федеральним архівом щодо організації перебування 
українських архівістів у м. Женеві. 

3. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.) оформити відрядження першого заступника Голови 
Державного комітету до м. Женева (Швейцарія). 
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4. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) забезпечити 
коштами першого заступника Голови Державного комітету для оплати 
реєстраційного внеску учасника VІІІ Європейської конференції (попе-
редній кошторис витрат додається). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
Про

 
доповнення

 
наказу Державного комітету 

від 29 січня 2009 року № 14 
від 24 березня 2010 р. № 49 

 

На виконання постанови Верховної Ради України від 5 березня 
2010 року № 1948–VI “Про проголошення 2010 року в Україні роком 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1547 “Про 
затвердження Плану заходів щодо підготовки та відзначення 65-річниці 
визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років” та абзаців 3, 4 пункту 1 та пункту 
5 наказу Держкомархіву від 29 січня 2010 року № 14, 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
1.1. проведення тематичних зустрічей колективів з ветеранами 

Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років; 
1.2. організацію та проведення із залученням музейних установ 

документальних виставок, присвячених 65-й річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та 65-й річниці завершення 
Другої світової війни; 

1.3. участь у міжнародній науковій конференції “Україна в Другій 
світовій війні: джерела та їх інтерпретація (До 65-річчя Перемоги над 
нацизмом та фашизмом)”, що відбудеться 27–28 квітня 2010 року у 
Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” та урочистому відкритті 27 квітня 
у Меморіальному комплексі тематичної виставки фото- та архівних 
документів “Війна і Перемога в історичній пам’яті Українського 
народу (До 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років та 65-й річниці завершення Другої світової війни”: 

1.3.1. директорам ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДАВО (Маковська 
Н. В.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.) підготувати доповіді на міжнародну 
наукову конференцію, матеріали доповідей в електронному вигляді 
подати Держкомархіву до 12 квітня 2010 року; 

1.3.2. директорам державних архівів областей та мм. Києва і 
Севастополя інформувати Держкомархів про можливість участі у 
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міжнародній науковій конференції та урочистому відкритті виставки 
фото- та архівних документів до 2 квітня 2010 року, матеріали 
доповідей в електронному вигляді подати до 12 квітня 2010 року; 

1.3.3. директорам ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДАВО (Маковська Н. В.):  
– надати Меморіальному комплексу виставкове обладнання та 

забезпечити участь працівників архівів у підготовці експозиції 
виставки; 

– забезпечити передавання у тимчасове користування 
Меморіальному комплексу “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” оригіналів документів Націо-
нального архівного фонду (переліки попередньо узгодити з 
керівництвом Меморіального комплексу та Держкомархівом) для 
використання в експозиції виставки 27 квітня 2010 року під час 
урочистого відкриття виставки. 

Передавання оригіналів документів здійснити відповідно до 
вимог Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”; 

– 28 квітня 2010 року організувати відвідання архівів головним 
спеціалістом Державного архіву Російської Федерації Лавин-
ською О. В. та заступником начальника відділу російського державного 
архіву соціально-політичної історії Царевською-Дякіною Т. В. 

1.4. висвітлення у засобах масової інформації заходів державних 
архівних установ до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років та публікацію інформації про документи цієї тематики, 
що зберігаються в архівах; 

1.5. до 15 травня 2010 року інформувати Держкомархів про 
проведену роботу. 

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

– забезпечити контроль за підготовкою міжнародної наукової 
конференції та тематичної виставки фото- та архівних документів у 
Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” у частині, що належить до 
компетенції Державного комітету; 

– до 27 квітня 2010 року опублікувати на веб-порталі 
Держкомархіву он-лайновий варіант виставки “Війна і Перемога в 
історичній пам’яті Українського народу (До 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та 65-й річниці завершення 
Другої світової війни”; 

– забезпечити проведення 27 квітня 2010 року у Меморіальному 
комплексі прес-конференції та широке висвітлення у засобах масової 
інформації роботи міжнародної наукової конференції та урочистого 
відкриття тематичної виставки фото- та архівних документів; 

– організувати перебування в Києві головного спеціаліста 
Державного архіву Російської Федерації Лавинської О. В. та заступника 
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начальника відділу російського державного архіву соціально-
політичної історії Царевської-Дякіної Т. В. (замовлення готелю, від-
відання ЦДАГО, ЦДАВО). 

3. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне 
обслуговування: 

– російських архівістів 26–28 та 30 квітня 2010 року; 
– ЦДАГО і ЦДАВО на час перевезення виставкового обладнання 

до Меморіального комплексу; 
– учасників міжнародної конференції від державних архівних 

установ України 27 квітня 2010 року. 
4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 23 березня 2010 року “Про стан усунення порушень, виявлених 

попередньою перевіркою в Центральному державному архіві 
вищих органів влади та управління України” 

від 30 березня 2010 р. № 51 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 23 березня 2010 року “Про стан усунення порушень, 
виявлених попередньою перевіркою в Центральному державному 
архіві вищих органів влади та управління 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 23 березня 2010 р. 

 
Про стан усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою в 

Центральному державному архіві вищих органів  
влади і управління 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 23.04.2009 “Про 
стан архівної справи в ЦДАВО України” працівниками архіву було 
вжито наступних заходів. 
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Затверджено план заходів щодо усунення недоліків і порушень, 
виявлених перевіркою, розглянуто і визначено пріоритети діяльності 
ЦДАВО. Затверджено нову структуру архіву, вдосконалено розподіл 
обов’язків у керівництві. Затверджено нові склади дорадчих органів, до 
яких уключено представників громадськості. 

Проведено 11 засідань колегії архіву, на яких розглянуто 
29 питань. Усі засідання оформлено протоколами, засвідчено 
підписами голови та секретаря колегії.  

Поліпшилася робота з формування НАФ, організаційно-мето-
дичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, 
установ і організацій, в яких утворюються документи НАФ. 

На 12% зменшено кількість установ, які не перевірялися архівом 
понад 5 років. 

Здійснено низку заходів щодо усунення недоліків у забезпеченні 
збереженості та обліку документів НАФ. 

Пожежну сигналізацію виведено на пульт центрального спосте-
реження. Проведено перевірку та обслуговування великих кислотних 
вогнегасників. Усі вогнегасники архіву укомплектовано, проведено їх 
технічне обслуговування та перезарядження. 

Встановлено охоронну сигналізацію у сховищі, де зберігаються 
секретні документи.  

У комплексі споруд центральних державних архівів у м. Києві, де 
розміщується ЦДАВО, встановлено позавідомчу державну охорону, 
вхід до приміщень відбувається за перепустками. 

Вікна в архівосховищах затоновано шляхом фарбування. 
У читальному залі архіву встановлено систему відео-спосте-

реження, на вікнах кімнати, де зберігаються справи, видані до 
читального залу, встановлено грати. 

Складено новий уточнений список справ, що знаходяться в 
розшуку, дані приведено у відповідність з паспортом архіву. 

Кількість рукописних описів зменшено з 1340 до 1291. 
Станом на 18.03.2010 року залишаються біоураженими 35 справ (з 

68 у минулому році). 
Покращено умови зберігання унікальних документів. 
Порядок користування документами Національного архівного 

фонду у ЦДАВО приведено у відповідність до Порядку користування 
документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам. 

Складання та ведення списку фондів приведено у відповідність 
до нормативних вимог.  

Відновлено роботу щодо підготовки першого тому Путівника по 
фондах ЦДАВО. 

Визначено працівника, відповідального за роботу зі ЗМІ. 
Встановлено локальну комп’ютерну мережу. 
Розроблено та затверджено Інструкцію про порядок організації 

прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. 
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Укладено та зареєстровано Колективний договір між адмі-
ністрацією та профспілковим комітетом ЦДАВО на 2009–2011 роки.  

Проведено атестацію робочих місць. 
Здійснено низку заходів з охорони праці.  
Кількість вакантних посад, за рік зменшено з 14 до 9. 
В цілому усунуто недоліки та порушення вимог нормативно-

правових актів з питань проходження державної служби. 
Водночас існують недоліки і порушення, які не усунуто протягом 

року. 
Потребують доопрацювання Регламент архіву, окремі положення 

про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. 
Рівень організації роботи колегії ЦДАВО залишається недо-

статнім. 
Продовжує знижуватися рівень науково-методичної роботи 

ЦДАВО.  
Архівом не виконано рішення колегії Держкомархіву від 

13.02.2007 щодо завершення складання списків юридичних та фізичних 
осіб – джерел формування НАФ, списків юридичних осіб, в діяльності 
яких не утворюються документи НАФ. 

ДЕКС ЦДА не відновила роботи по заміні ліфту 1 відсіку. У 
сховищах не встановлено автоматичну систему пожежогасіння, 
охоронну сигналізацію, систему кондиціювання та вентиляції. 

Зафіксовано факт порушення ведення журналу обліку темпе-
ратурно-вологісного режиму в одному зі сховищ. 

При перегляді справ з унікальними документами було виявлено 
відсутність справи та картки-замінника на неї. 

В окремих випадках порушуються строки повернення справ до 
архівосховищ з читального залу. 

Дані з планування та виконання ініціативного інформування до 
планово-звітної документації (ф. 101, 201) архівом не подаються. 

Видавнича робота архіву є недостатньою. 
Запити громадян України та іноземців, що надходять на адресу 

ЦДАВО, продовжують реєструватися в єдиному журналі. 
Не ведеться реєстрація прийому керівництвом громадян на 

особистому прийомі. 
Колективний договір, укладений між адміністрацією та проф.-

спілковим комітетом, засвідчено печаткою профспілкового комітету 
Центрального державного архіву Жовтневої революції УРСР. 

За останній рік кількість справ, що зберігаються понад 
встановлені строки в архівних підрозділах підприємств, установ і 
організацій, що є фондоутворювачами ЦДАВО, збільшилася на 11,3 %. 

Залишаються недоліки в організації підготовки та реєстрації 
наказів ЦДАВО. 

Крім того, звертаємо увагу на порушення і недоліки, які не було 
зазначено попередньою перевіркою. 
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План-звіт роботи відділу забезпечення збереженості та обліку 
документів ЦДАВО (ф. 111) ведеться з порушенням встановленої 
форми планово-звітної документації державних архівів України. 

Не заведено книги обліку відвідування сховищ сторонніми 
особами. 

У порушення Закону України від 22.12.2006 № 534-V “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
протидії незаконному обігу архівних документів”, п. 2 доручення 
Кабінету Міністрів України від 15.01.2007 № 564/1/1-07, наказу 
Держкомархіву від 23.11.2007 № 11 про організацію виконання 
вищезгаданого Закону, архівом не подано на затвердження Положення 
про ЦДАВО. 

Реєстрація прийому громадян керівництвом архіву на особистому 
прийому не ведеться. 

Накази від 29.01.2009 № 11 та від 29.01.2009 №12 про 
встановлення надбавок за високі досягнення у журналі реєстрації 
наказів зазначено датою від 08.01.2009 року. Підсумковий запис за рік 
у книзі наказів відсутній. 

Виходячи із зазначеного, колегія вирішує: 
1. Звернути увагу керівництва ЦДАВО на недостатню 

організацію робіт щодо усунення порушень і недоліків, виявлених 
робочою групою Держкомархіву, під час комплексної перевірки у квітні 
2009 року. 

2. Зобов’язати керівництво ЦДАВО (Маковська Н. В.) за без-
печити усунення порушень у повному обсязі. Заслухати на наступному 
засіданні колегії Держкомархіву (квітень) питання про виконання даного 
рішення. 

 
Голова колегії, Голова Державного комітету  

архівів України  О. П. Гінзбург 
 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

Довідка 

про стан усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою  
у Центральному державному архіві вищих органів влади 

та управління України 
 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 23.04.2009 “Про 
стан архівної справи в ЦДАВО України” працівниками архіву було 
вжито наступних заходів. 

На засіданні колегії архіву (протокол від 08.05.2009 № 5) 
розглянуто питання про результати комплексної перевірки діяльності 
архіву комісією Держкомархіву. Наказом директора архіву від 
08.05.2009 № 27 затверджено план заходів щодо усунення виявлених 



 93

перевіркою порушень. Хід виконання цього плану заслуховувався на 
засіданнях колегії ЦДАВО (протоколи від 26.06.2009 № 7, від 
22.12.2009 № 11). 

На засіданні колегії (протокол від 26.06.2009 № 7) було 
розглянуто і визначено пріоритети діяльності ЦДАВО на ІІ півріччя 
2009 року. Згідно з пріоритетними напрямками, на засіданнях колегії 
архіву розглядалися питання формування НАФ, стану збереженості 
документів НАФ, виконання звернень громадян, розсекречування 
документів, стан виконання антикорупційного законодавства. 

Головою Держкомархіву 26.10.2009 затверджено нову структуру 
архіву. Уточнено розподіл обов’язків у керівництві (наказ архіву від 
28.05.2009 № 31). У зв’язку зі змінами в структурі архіву, розроблено 
нові або внесено зміни до існуючих посадових інструкцій. 

21.12.2009 директором затверджено зміни до положень про 
відділи забезпечення збереженості та обліку документів, формування 
НАФ і діловодства, режимно-секретної роботи, фінансово-економічний 
відділ, 28.09.2009 – про відділ використання інформації документів. 

Згідно з пріоритетними напрямами складено та 03.07.2009 
директором архіву затверджено доповнення до Плану організаційної 
роботи на 2009 рік, 28.12.2009 – План організаційної роботи архіву на 
2010 рік. 

Наказами директора затверджено нові склади дорадчих органів, 
до яких уключено представників громадськості. 

У 2009 році проведено 11 засідань колегії архіву, на яких 
розглянуто 29 питань. Усі засідання оформлено протоколами, засвід-
чено підписами голови та секретаря колегії. 

Існує певна позитивна динаміка в організації науково-методичної 
роботи архіву. 

Згідно з наказом про розподіл функціональних обов’язків, кожен 
із заступників продовжує здійснювати керівництво науково-
методичною діяльністю у відповідних структурних підрозділах, але 
загальне керівництво методичною роботою архіву покладено на одного 
заступника (Пащенко О. Б.). 

Наказом від 11.01.2010 № 2 затверджено Положення про науково-
методичну раду ЦДАВО, яке відповідає Примірному положенню про 
Науково-методичну раду державного архіву, затвердженого наказом 
Держкомархіву від 13.05.2002 № 34. План роботи ради на 2010 рік 
затверджено керівництвом, підписано укладачем, погоджено з 
виконавцями.  

До договорів, укладених ЦДАВО, внесено зміни щодо врахування 
можливості адміністративної, дисциплінарної та кримінальної 
відповідальності за порушення умов оплати наданих послуг, порядку 
здійснення їх оплати. 

Здійснено низку заходів щодо усунення недоліків з питань 
формування НАФ, організаційно-методичного керівництва діяльністю 
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архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких 
утворюються документи НАФ. 

ЕПК архіву схвалено список юридичних осіб – джерел 
формування НАФ, які передають документи до архіву (протокол 
засідання ЕПК від 22.02.2010 № 2) –316 фондоутворювачів та список 
юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ 
(затверджено директором архіву 03.02.2010 і схвалено ЕПК, протокол 
засідання від 01.02.2010 № 1) –35 фондоутворювачів. 

З метою посилення контролю за станом архівної справи та 
діловодства в установах до плану перевірянь на ІІ півріччя 2009 року 
внесено зміни, які затверджено 23.06.2009, проведено перевірки 
в 20 установах – джерелах комплектування архіву. 

Також проведено 8 тематичних перевірок окремих напрямків 
діяльності діловодних та архівних служб установ – фондоутворювачів. 

Здійснено 10 контрольних перевірок щодо виконання пропозицій 
з питань поліпшення роботи діловодних служб та архівів установ за 
результатами попередніх комплексних перевірок. 

На 12% зменшилась кількість установ, які не перевірялися 
архівом понад 5 років. 

Установам -фондоутворювачам направлено лист – нагадування (від 
03.06.2009 № 158) щодо необхідності проведення заходів з покращення 
організації роботи діловодних, архівних служб та упорядкування 
документів. Також їм надавалася методична та практична допомога у 
підготовці описів справ управлінської документації, номенклатур 
справ, актів про вилучення до знищення документів, не внесених до 
НАФ, проводилося консультування установ. 

На засідання ЕПК протягом року запрошувалися представники 
установ, документи яких розглядаються (Генеральна прокуратура, 
Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин Мінагрополітики, Держ-
комстат, ЦВК). 

До описів справ з особового складу установ Вищий господ-
дарський суд (2004), Вищий адміністративний суд (2004–2005), 
Національний інститут українсько-російських відносин РНБО (1997–
2001) складено передмови. 

Проводилася робота з вивчення складу та змісту документів 
новостворених установ з метою віднесення їх до списків установ –
 джерел формування. 

За 2009 рік проведено 3 наради – семінари для працівників, 
відповідальних за ведення діловодства в Державному комітеті 
земельних ресурсів, Державному комітеті фінансового моніторингу, 
Держаному комітеті у справах ветеранів з питань впровадження 
ДСТУ 4163 – 2003, складання номенклатур справ та проведення 
експертизи цінності документів. 

З метою посилення контролю за обліком місцезнаходження та 
впорядкуванням документів ліквідованих і реорганізованих 



 95

підприємств, установ і організацій, документи з особового складу яких 
перебувають на зберіганні у правонаступників, органів вищого рівня та 
інших установах, для оперативного надання інформації на звернення 
громадян архівом ведуться списки про місцезнаходження документів 
ліквідованих установ.  

Здійснено низку заходів щодо усунення недоліків у забезпеченні 
збереженості та обліку документів НАФ.  

Пожежну сигналізацію виведено на пульт центрального спосте-
реження. Проведено перевірку та обслуговування великих кислотних 
вогнегасників, встановлено можливість їх подальшого використання. 

Усі вогнегасники ЦДАВО укомплектовано, проведено їх технічне 
обслуговування та перезарядження.  

Встановлено охоронну сигналізацію у сховищі, де зберігаються 
секретні документи (сховище 1 поверху 1 відсіку).  

З 1 січня 2010 року у комплексі споруд центральних державних 
архівів у м. Києві, де розміщується ЦДАВО встановлено позавідомчу 
державну охорону, вхід до приміщень відбувається за перепустками. 

Контроль за веденням книг обліку температурно-вологісного 
режиму покладено на завідувачів секторів. Показники знімаються 
щоденно, дані подаються до ДЕКС ЦДАУ щосереди. Протягом 
2009 року спостерігається деяке зменшення коливання температурних 
показників: температура у сховищах не знижується до 9–11°С та не 
підвищується до 30°С (мінімального та максимального показників 
2006–2008 років). 

Вікна в архівосховищах затоновано шляхом фарбування. 
За кошти спецрахунку в читальному залі архіву встановлено 

систему відеоспостереження (4 камери). На вікнах кімнати, де 
зберігаються справи, що видано до читального залу, встановлено грати. 

Облік непрошитих і непронумерованих справ ведеться за 
картотеками фізичного стану справ. Ремонт, реставрація та оправлення 
справ здійснюється відповідно до планів роботи. Облік ненумерованих 
справ ведеться також у журналах нумерування справ. Поза коробками 
зберігаються справи лише неформатного розміру. 

Різницю в кількісних показниках, виявлених у списку фондів, на 
які створено страховий фонд, та книзі надходжень страхового фонду, 
включено до паспорта архіву станом на 01.01.2010. Розходження 
усунуто. 

Складено новий уточнений список справ, що знаходяться в 
розшуку станом на 01.01.2010. Дані приведено у відповідність з 
паспортом архіву. Також складено картотеку справ, що знаходяться в 
розшуку. Станом на 01.01.2010 в розшуку знаходиться 335 справ. 

Станом на 01.01.2010 р. кількість рукописних описів зменшено з 
1340 до 1291. На 2010 рік заплановано перероблення 6 рукописних 
описів управлінської документації та 85 рукописних описів особових 
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фондів. На сьогодні здійснено комп'ютерний набір і редагування 
35 рукописних описів особових фондів. 

Покращено умови зберігання унікальних документів. В архіво-
сховищі 2-го відсіку першого поверху встановлено металеву шафу, яка 
опечатується. Всі 10 справ, які містять 14 унікальних документів, 
закартоновано. 

Забезпечено дотримання вимог Основних правил роботи 
державних архівів щодо затвердження актів перевіряння наявності та 
стану справ. Акти перевіряння наявності і стану справ з квітня 
2009 року затверджує директор архіву. 

Порядок користування документами НАФ у ЦДАВО перегляд-
днуто, приведено у відповідність до Порядку користування 
документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам 
(затверджений наказом Держкомархіву від 24.11.2005 № 139, 
зареєстрованим в Мін'юсті України 09.12.2005 за № 1473/11753), 
затверджено наказом архіву від 23.06.2009 № 38. Для посилення 
контролю за поверненням документів, виданих у тимчасове ко-
ристування, у відділі забезпечення збереженості та обліку документів 
НАФ заведено Книгу контролю за поверненням справ, виданих у 
тимчасове користування. Випадків порушення термінів повернення 
справ, виданих у тимчасове користування за межі архіву, не 
зафіксовано.  

Складання та ведення списку фондів приведено у відповідність 
до нормативних вимог. Список фондів, який складається з трьох томів, 
прошито і зроблено підсумковий запис. Так, згідно з підсумковим 
записом станом на 01.01.2010 в архіві з № 1 по № 5269 є в наявності 
3338 фондів, переданих – 1666, приєднаних – 242, виділених в утиль – 
3, пропущених – 20.  

Архівом було вжито низку заходів, спрямованих на усунення 
недоліків у сферах використання інформації документів НАФ та 
міжнародного співробітництва. 

Відновлено роботу з підготовки першого тому Путівника ЦДАВО 
України. На засіданні науково-методичної ради архіву заслухано 
питання підготовки схеми Путівника, оновлено склад робочої групи з 
підготовки Путівника (наказ від 22.12.2009 № 55), розпочато 
підготовку відповідних методичних рекомендацій. 

Доповнений варіант видання “Реєстр розсекречених архівних 
фондів України: Міжархівний довідник. Т. 1. Розсекречені архівні фонди 
центральних державних архівів України. Кн. 2” передано до УНДІАСД. 
Наразі, спільно із УНДІАСД, ведеться робота з підготовки покажчиків 
до цього видання. 

З метою впровадження системної роботи із засобами масової 
інформації, визначено особу, відповідальну за роботу зі ЗМІ, внесено 
доповнення до її посадової інструкції. 
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В архіві встановлено комутаційну шафу, патч-панелі та активне 
обладнання для локальної комп’ютерної мережі, яка працює з вересня 
2009 року. 

Розроблено та 14.10.2009 затверджено директором архіву 
Інструкцію про порядок організації прийому іноземних делегацій, груп 
та окремих іноземців. 

Питання розробки електронної інформаційно-пошукової системи 
обліку звернень громадян архів зможе вирішити після отримання 
технічних вимог, які, згідно з п. 1.39 Плану-звіту організаційної роботи 
Держкомархіву, мають бути розроблені у листопаді 2010 року. 

Розпочато консультації щодо реалізації пілотного проекту 
“Електронний читальний зал”. В рамках проекту в читальному залі 
ЦДАВО буде обладнано комп’ютерами кілька робочих місць, з яких 
користувач буде мати доступ до баз даних на документи архіву та їх 
цифрових копій. 

Укладено Колективний договір між адміністрацією та проф-
спілковим комітетом ЦДАВО на 2009–2011 роки, який зареєстровано 
Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської 
районної в м. Києві державної адміністрації 03.06.2009, реєстраційний 
номер 181-09. 

До посадових інструкцій працівників включено питання з охорони 
праці. 

Працівникам, які мають ненормований робочий день, колек-
тивним договором передбачено встановлення щорічної додат-кової 
відпустки тривалістю до 7 календарних днів. 

Комісією ЦДАВО спільно з Інститутом медицини праці АМН 
України проведено атестацію робочих місць. 

Рішення атестаційної комісії затверджено наказом директора 
архіву від 26.08.2009 № 43. В процесі досліджень було виявлено 
важкість і напруженість праці, перевищення гранично-допустимої 
концентрації пилу переважно фіброгенної дії, присутність шкідливих 
хімічних речовин (формальдегід), що підтверджено протоколами 
вимірів та заключенням Інституту медицини праці. Працівники 
(зберігачі фондів) забезпечуються засобами індивідуального захисту – 
рукавичками, халатами, марлевими пов’язками. У 2009 році закуплено 
5 аптечок.  

Заповнено вакантну посаду інженера з охорони праці. Заведено 
журнали зі вступного інструктажу та інструктажів на робочому місці, з 
новоприйнятими працівниками проведено інструктаж. 

З метою перевірки знань з питань охорони праці співробітників 
архіву створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, 
склад якої затверджено наказом від 01.06.2009 № 32.  

Підготовлено та затверджено наказом директора від 03.07.2009 
№ 40 Порядок проведення навчань з питань охорони праці в ЦДАВО, 
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яким визначено співробітників архіву, які можуть здійснювати 
навчання, інструктажі і перевірку знань з питань охорони праці. 

У жовтні 2009 року працівники ЦДАВО взяли участь у 
спеціальному занятті з правил пожежної безпеки для державних 
архівних установ. 

На виконання заходів щодо усунення порушень і недоліків, 
виявлених Рахунковою палатою України архівом, відповідно до нової 
структури, ліквідовано відділ організації впорядкування документів, 
внесено зміни до штатного розпису. 

Станом на 18.03.2010 року залишаються біоураженими 35 справ (з 
68 у минулому році). 

Кількість вакантних посад за рік зменшено з 14 до 9 (з них одна – 
державний службовець). 

Недоліки та порушення вимог нормативно-правових актів з 
питань проходження державної служби в цілому усунено. 

Посилено увагу щодо підвищення кваліфікації державних 
службовців. На ІІ півріччя 2009 року підготовлено план підвищення 
кваліфікації працівників архіву. 

Державні службовці брали участь у семінарах, що проводилися в 
Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 
академії державного управління при Президентові України, щорічному 
Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”. 

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169, розроблено 
та затверджено наказом від 11.06.2009 № 36 Порядок проведення 
конкурсу, Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки 
знання законодавства.  

Згідно з вимогами п. 4.2 Загального порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, 
затвердженого наказом Головдержслужби та Української Академії 
державного управління при Президентові України від 10.05.2002  
№ 30/84 на аркушах з відповідями кандидатів виставляються оцінки з 
кожного питання. 

Заповнюються усі розділи особових карток (форма П-2ДС). 
Заведено журнал реєстрації внутрішніх документів. 
Накази архіву формуються у 4 справи: з основної діяльності, з 

особового складу, про відпустки, про відрядження.  
Працівників архіву ознайомлюють з наказами про призначення на 

посади, присвоєння чергового рангу, надбавки за вислугу років, 
відпустки. 

Водночас, існують недоліки, які не усунуто протягом року. 
Регламент архіву розроблено і затверджено наказом директора 

від 22.12.2009 № 54, але він потребує доопрацювання. 
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Рівень організації роботи колегії ЦДАВО залишається 
недостатнім. 

Не усі планові питання розглянуто на засіданнях колегії. Зокрема, 
не розглянуто питання аналізу фінансової діяльності архіву за 
1 півріччя (липень), про відзначення професійного свята (грудень). 
Причини, за яких питання не було розглянуто не зазначено, корективи 
до плану засідань колегії не внесено. їх розгляд на наступний рік не 
заплановано. 

Не розглядалися на засіданнях колегії архіву питання охорони 
праці і пожежної безпеки, як це передбачено п. 2.5.7. Колективного 
договору. 

Засідання колегії проводилися нерегулярно. 
За 2009 рік видано лише два накази “Про виконання рішення 

колегії ЦДАВО” (від 23.04.2009 № 25, від 26.06.2009 № 39). 
Секретарем колегії призначено головного спеціаліста відділу 

формування НАФ та діловодства ЦДАВО, до посадової інструкції 
якого уключено дану функцію. Водночас, у положенні про відділ 
функція організації роботи колегії відсутня.  

Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється нере-
гулярно. Рішення не містять рекомендації щодо поліпшення діяльності 
архіву або конкретного вирішення тих чи інших питань. 

Існують невиправлені недоліки й у роботі науково-методичної 
ради. Планування роботи науково-методичної ради є нераціональним. 
Так, у 2009 році відбулося 12 засідань науково-методичної ради, на 
яких було розглянуто лише 6 із 13 запланованих питань, натомість 
розглянуто16 позапланових питань. 

Так і не скасовано наказ архіву від 21.08.2002 № 34 щодо 
затвердження складу науково-методичної ради. 

У звіті про виконання плану науково-дослідної та методичної 
роботи архіву (ф. 203) за 2009 рік подано Схему систематизації 
документів ф. 2592 Народне міністерство закордонних справ УНР 
1917–1918 рр. як розроблену. Науково-методичною радою її відправ-
лено на доопрацювання (протокол №8). Її розгляд після доопрацювання 
протоколом науково-методичної ради не зафіксовано. 

Рівень науково-методичної роботи ЦДАВО продовжує зни-
жуватися. За останній рік за кількістю розроблених у 2009 році мето-
дичних посібників архів змістився з шостого на дев’яте (останнє) місце 
серед центральних державних архів. 

 
 Ф.203 Ф.204 Усього 

ЦДАВО  1 0 1 
ЦДАГО  0 4 4 
ЦДІАК 1 2 3 
ЦДІАЛ 0 2 2 
ЦДКФФА  2 2 4 
ЦДНТА  3 3 6 
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 Ф.203 Ф.204 Усього 
ЦДАМЛМ 1 4 5 
ЦДЕА 3 0 3 
ЦДАЗУ 3 1 4 
Потребують подальшого доопрацювання положення окремих 

відділів та посадові інструкції їх працівників. 
Назва посади начальника фінансово-економічного відділу у 

структурі та штатному розписі відрізняються. 
ЦДАВО – єдина архівна установа, де не виконано рішення колегії 

Держкомархіву від 13.02.2007: не завершено складання списків 
юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, списків 
юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ. 

Список № 1, поданий на розгляд ЦЕПК Держкомархіву (лист від 
25.02.2010 № 55) потребує доопрацювання в частині уточнення назв 
деяких установ, форм власності на документи, індексації, уточнення 
джерел формування, вирішення питання виключення зі списку та 
передання до ЦДАГО 15 громадських об’єднань, товариств, рад. 

Так і не укладено список № 2 юридичних і фізичних осіб –
 джерел формування НАФ, які не передають документи до архіву.  

Картотеку обліку робот з установами не приведено у 
відповідність до архівних правил, оскільки не доопрацьовано списки 
джерел у зоні комплектування. 

Номенклатури справ деяких установ (Державного гемологічного 
центру, Верховної Ради України, Укрметртестстандарту) які погоджено 
ЕПК, потребують доопрацювання у зв’язку з порушеним порядку 
розташування справ, неправильно сформульованими заголовками 
справ. 

Залишається проблемою питання укладання договорів про 
співробітництво з організаціями, заснованими на приватній форми 
власності. 

ДЕКС ЦДА не відновила роботи по заміні ліфту 1 відсіку. 
У сховищах не встановлено автоматичну систему пожежогасіння, 

охоронну сигналізацію, систему кондиціювання та вентиляції. 
У 2008 році придбано три установки ультрафіолетового 

опромінювання ОБП 43 ОМ, які заплановано ввести в дію у 2009 році, 
але через недосконалість системи кондиціювання  установки не 
використовуються. 

Залишається питання невідповідності встановленим нормам та 
значного коливання температурно-вологісного режиму в сховищах. 
Рік Температура (°С) Вологість (%) 

 максимальна 
(серпень) 

мінімальна 
(січень) 

максимальна 
(липень) 

мінімальна 
(січень, квітень)

2009 28 14°С 58 24 

Мінімальний показник вологості у 2009 році знизився до 24 % (з 
30–31% у 2006–2008 роках). 
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Зафіксовано факт порушення ведення журналу обліку 
температурно-вологісного режиму в одному із сховищ. 

При перегляді справ з унікальними документами було виявлено 
відсутність у сейфі однієї справи (фонд № 1, оп. 16 спр. № 4630). 
Картки-замінника на цю справу також не було у наявності. 

Хоча за Порядком користування встановлено термін видачі справ 
до читального залу – 10 днів, але, згідно книг видачі справ з 
архівосховищ до читального залу, цей термін, в окремих випадках, 
порушується знов. 

Інформування громадськості архівом здійснюється, зокрема, 
шляхом підготовки тематичних переліків документів. Але, до планово-
звітної документації (ф. 101, 201) дані з виконання цього виду робіт 
другий рік поспіль архівом не подаються. 

Видавнича робота архіву є недостатньою. 
Запити громадян України та іноземців, що надходять на адресу 

ЦДАВО, продовжують реєструватися в єдиному журналі у порушення 
Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового 
характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства, затвердженої спільним наказом Міністерства 
закордонних справ України та Державного комітету архівів України від 
11.06.2001 № 116/53, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 25.06.2001 за № 547/5738. 

Сектор виставкової роботи продовжує виконувати не зазначені в 
його положенні функції (роботи з експлуатації інформаційної системи 
ЦДАВО). 

Особа, яку призначено на посаду інженера з охорони праці не 
пройшла відповідне навчання. 

Колективний договір, укладений між адміністрацією та проф-
спілковим комітетом, продовжує засвідчувати печатка профспілкового 
комітету Центрального державного архіву Жовтневої революції УРСР. 

Кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах 
підприємств, установ і організацій, що є фондоутворювачами ЦДАВО 
понад встановлені строки, за 2009 рік збільшилася з 8,6 тис. до 9,7 тис. 
справ (на 11,3%). 

Крім того, звертаємо увагу на порушення і недоліки, які не було 
зазначено попередньою перевіркою. 

План-звіт роботи відділу забезпечення збереженості та обліку 
документів ЦДАВО (ф. 111) ведеться з порушенням встановленої 
форми планово-звітної документації державних архівів України. 

Не заведено книги обліку відвідування сховищ сторонніми 
особами. 

У порушення Закону України від 22.12.2006 № 534-V “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
протидії незаконному обігу архівних документів”, п. 2 доручення 
Кабінету Міністрів України від 15.01.2007 № 564/1/1-07, наказу 
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Держкомархіву від 23.11.2007 № 11 про організацію виконання 
вищезгаданого Закону, архівом не подано на затвердження Положення 
про ЦДАВО. 

Реєстрація прийому громадян керівництвом архіву на особистому 
прийому взагалі не ведеться.  

Накази від 29.01.2009 № 11 та від 29.01.2009 №12 про 
встановлення надбавок за високі досягнення у журналі реєстрації 
наказів зазначено датою від 08.01.2009 року. Підсумковий запис за рік 
у книзі наказів відсутній. 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

У Держкомархіві України 
 

2 лютого 2010 р. у ЦДАМЛМ України проведено прес-
конференцію з висвітлення офіційної точки зору Держкомархіву щодо 
рішення суду про передачу картин відомого художника М. Глущенка 
його онуці та вилучення їх із фондів архіву. 

Участь у прес-конференції взяли Голова Державного комітету 
архівів України О. П. Гінзбург, перший заступник Голови Держком-
архіву І. Б. Матяш, директор ЦДАМЛМ України Л. В. Скрипка, віце-
президент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, 
проф. І. Д. Безгін. 

* * * 
25–26 лютого 2010 р. у читальному залі Державної наукової 

архівної бібліотеки проведено розширене засідання колегії Державного 
комітету архівів, присвячене підбиттю підсумків роботи державних 
архівних установ у 2009 р. та їх завданням на 2010 р. 

У 2009 р. тривала робота з розробки та вдосконалення чинних 
актів законодавства з питань архівної справи. З метою удосконалення 
нормативної бази, враховуючи пропозиції архівних установ, 
Держкомархівом розроблено 4 законопроекти та 7 проектів постанов та 
розпоряджень Кабінету Міністрів України. Верховною Радою України 
у лютому 2010 р. ухвалено Закон України “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання 
деяких категорій документів”.  

Минулого року архівні установи виконали, а у переважній 
кількості важливих показників перевиконали, планові показники на 
2009 р.  

На високому рівні забезпечено виконання запитів громадян, чим 
реалізовано основну мету діяльності архівної галузі – забезпечення 
конституційного права громадян на отримання архівної інформації.  

Повністю реструктуризовано офіційний веб-портал Держком-
архіву, оновлено його англійську версію.  

Активною була міжнародна діяльність архівних установ. 
Цьогорічну зустріч керівників державних архівних служб України, 
Росії та Білорусі за участі директорів центральних державних архівів 
України, федеральних архівів Росії, директорів національних та 
державних архівів Білорусі було проведено у м. Києві (вересень 
2009 р.). Делегації українських архівістів взяли участь у роботі 
Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA) “Архівіст 
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ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання” (м. Сан-Джуліан, 
Мальта) та 10-й Загальній конференції Євро-Азійського регіонального 
відділення МРА – ЄВРАЗІКА (м. Єреван, Вірменія). 

V з'їзд САУ, покликаний стати новим етапом у діяльності Спілки, 
проведено у жовтні 2009 р. 

Невирішеними залишилися проблеми фінансування архівної 
галузі, забезпечення архівними приміщеннями, зміцнення матеріально-
технічної бази та збільшення штатної чисельності працівників архівних 
установ. 

* * * 
19 березня 2010 р. проведено засідання редакційної колегії науково-
практичного журналу “Архіви України”. Члени редколегії обговорили і 
затвердили зміст чергового номера видання, розглянули проект 
тематичного плану випуску наступного числа журналу. Головний 
редактор “Архівів України” І. Б. Матяш, члени редколегії Н. О. То-
пішко, Г. В. Папакін, Н. В. Маковська, Ю. А. Прилепішева внесли 
пропозиції щодо посилення тематичної спрямованості номера, значна 
частина публікацій якого присвячуватиметься 65-річчю Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. 

* * * 
30 березня 2010 р. перший заступник Голови Державного комітету 

архівів України І. Б. Матяш виступила у прямому ефірі програми 
“Місце зустрічі: Хрещатик, 26” (КДРТРК), присвяченій 110-й річниці 
від дня народження українського актора театру та кіно М. Ф. Яков-
ченка. 

У березні 2010 р. тривали зйомки телеканалом “ГЛАС” 
документального фільму про М. Ф. Яковченка, який готується спільно з 
Державним комітетом архівів та центральними державними архівами. 

 
 

У державних архівних установах 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО) 

 
18 та 23 лютого 2010 р. провідний науковий співробітник відділу 

довідкового апарату архіву К. І. Криворучко прочитала лекції у 
загальноосвітніх школах м. Києва №№ 78, 87 ім. О. Довженка за те-
мами “Олена Теліга, О. Ольжич – поети і національні герої” та “Тарас 
Шевченко у творчості О. Теліги, О. Ольжича, Є. Маланюка”. 

* * * 
20 лютого 2010 р. провідний науковий співробітник відділу 

довідкового апарату архіву К. І. Криворучко виступила на радіо 
“Культура” у програмі “Мистецька вітальня” з темою “На пісках 
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емігрантських Сахар” та розповіла про табори інтернованих вояків 
Армії УНР у Польщі в 1920–1923 рр. за архівними документами 
ЦДАВО України. 

* * * 
26 лютого – 10 березня 2010 р. з нагоди 120-ї річниці від дня 

народження історика, археографа, архівіста, джерелознавця В. О. Рома-
новського (1890–1971) у читальному залі ЦДАВО експо-нувалася 
тематична документальна виставка, основу якої склали документи з 
фонду Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, що 
висвітлюють діяльність В. О. Романовського на посаді директора 
Київського центрального Архіву давніх актів. 

* * * 
12 березня 2010 р. за участі представників Верховної Ради, 

Кабінету Міністрів, Держкомархіву проведено розширене засідання 
колегії ЦДАВО, на якому розглянуто підсумки роботи архіву в 2009 р. 
та пріоритети на 2010 р., організаційну роботу архіву, його роботу з 
фондоутворювачами у 2009 р., дотримання співробітниками вимог 
Закону України “Про державну службу”. 

В обговоренні взяли участь заступник директора – головний 
зберігач фондів А. В. Обжелян, начальник управління діловодства, 
формування та зберігання НАФ Держкомархіву С. В. Сельченкова, 
заступник керівника Управління діловодства Головного управління 
документального забезпечення апарату Верховної Ради – завідувач 
відділу організації діловодства Н. В. Никифорова, завідувач Сектором 
архівного зберігання урядових документів Управління документ-
тального забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України 
Т. М. Кулаковська.   

* * * 
12 березня 2010 р. у випуску новин на Першому Національному 

каналі Українського телебачення вийшов сюжет про документальні 
фонди ЦДАВО. Директор архіву Н. В. Маковська та провідний 
науковий співробітник відділу довідкового апарату К. І. Криворучко 
розповіли про унікальний комплекс документів під умовною назвою 
“Український Празький архів”, що увібрав у себе здобутки наукової і 
культурної праці української еміграції в період між двома світовими 
війнами.  

* * * 
З 17 по 28 березня 2010 р. у читальному залі ЦДАВО розгорнуто 

виставку архівних документів, присвячену 115-річчю від дня 
народження українського поета, перекладача, публіциста і громад-
ського діяча М. Т. Рильського (1895–1964). Документи з фондів 
Верховної Ради Української РСР, Ради Міністрів Української РСР, 
Українського товариства дружби і культурного зв'язку із зарубіжними 
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країнами, Радіотелеграфного агентства України при Раді Міністрів 
УРСР (РАТАУ) та Державного комітету УРСР з телебачення та 
радіомовлення (Держтелерадіо УРСР) надали можливість відвідувачам 
виставки ознайомитися з діяльністю М. Т. Рильського на посаді 
директора Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН 
УРСР. Основний акцент зроблено на документах про нагородження 
М. Т. Рильського урядовими нагородами за видатні заслуги в області 
розвитку радянської літератури. 

* * * 
19 березня 2010 р. у приміщенні ЦДАВО відкрито документальну 

виставку до 71-ї річниці проголошення державної самостійності 
Карпатської України. В експозиції представлено копії документів 
ЦДАВО, ЦДКФФА, архівів Закарпатської та Чернівецької областей. 
Документи розкривають політичне, культурне, соціально-економічне 
становище в Карпатській Україні та діяльність державних діячів 
Карпатської України, Організації Народної Оборони “Карпатська Січ”. 

 
У Центральному державному архіві громадських об'єднань 

України (ЦДАГО) 
 

22 січня 2010 р. у ЦДАГО відкрито документальну виставку “З 
історії Української комуністичної партії: до 90-ї річниці створення”, на 
якій представлено маловідомі широкому загалу матеріали про 
створення УКП, її діяльність, взаємини із закордонною групою УКП та 
з ЦК КП(б)У тощо. 

 
У Центральному державному історичному архіві 

України, м. Львів (ЦДІАЛ) 
 
15 січня 2010 р. директор ЦДІАЛ Д. І. Пельц надала інтерв’ю 

польському телеканалу “Полонія”, в якому розповіла про проблемні 
питання, що виникають під час наведення довідок біографічного та 
генеалогічного характер. 

* * * 
9 лютого 2010 р. в архіві проведено одноденну практику для 

студентів ІІІ курсу факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, які навчаються за 
спеціальністю “Історія та теорія культури”.  

* * * 
10 лютого 2010 р. начальником відділу використання інформації 

документів архіву І. Р. Смольським для представників МЗС України у 
м. Львові проведено екскурсію навчально-методичними кабінетами 
сектору допоміжних історичних дисциплін. 
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* * * 
24 лютого 2010 р. молодшим науковим співробітником відділу 

використання інформації документів архіву Б. І. Петришак проведено 
оглядову екскурсію для студентів ІІІ курсу гуманітарного факультету 
Українського католицького університету. 

* * * 
2 лютого 2010 р. завідувач сектору релігієзнавства відділу 

використання інформації документів архіву О. В. Гайова взяла участь у 
проведенні громадського конкурсу на встановлення пам’ятника 
митрополиту Андрею Шептицькому у Львові. 

* * * 
25 лютого 2010 р. начальник відділу використання інформації 

документів архіву І. Р. Смольський та провідний спеціаліст відділу 
В. В. Кіт взяли участь у презентації документального фільму “Не-
вигідний Шептицький” (реж. Г. Лінковський), що відбулася у при-
міщенні Українського католицького університету. 

 
У Центральному державному науково-технічному 

архіві України (ЦДНТА) 
 

28 січня 2010 р. у рамках творчої співпраці з Асоціацією 
випускників, викладачів і друзів Харківського національного 
університету імені В. Н. Карабіна працівники архіву взяли участь в 
урочистому засіданні Редакційної ради, редакційної колегії та 
авторського колективу журналу “Universitates. Наука і освіта”, 
присвяченому 10-річчю видання. 

 
5 лютого 2010 р. у ЦДНТА проведено екскурсію для студентів 

ІІ курсу факультету документознавства та інформаційної діяльності 
Харківської державної академії культури, що проходять виробничу 
практику на базі архіву.  

* * * 
11 лютого 2010 р. відбулася зустріч працівників архіву з 

представником сім’ї архітектора О. М. Бекетові, чий особовий фонд 
зберігається у ЦДНТА. Йому було презентовано примірник журналу 
“Universitates. Наука і освіта” зі статтею наукового співробітника 
відділу використання інформації документів архіву О. В. Малишевої 
“…Дать человеку більше телесного и душевного покоя”. 

* * * 
 
26 лютого 2010 р. у рамках Міжнародної наукової конференції 

“Краєзнавство і учитель”, що проходила у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, співробітниками 
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відділу використання інформації документів ЦДНТА організовано 
документальну виставку “Розвиток м. Харкова у ХХ ст. (за доку-
ментами ЦДНТА України” та проведено день архівної інформації 
“Архівна спадщина з історії м. Харкова: науково-технічна документація 
та матеріали особових фондів у ЦДНТА України” для доповідачів 
секції “Історія науки і техніки в краєзнавчих дослідженнях”. 

Начальник відділу держархіву А. А. Алєксєєнко виступила на 
пленарному засіданні конференції з доповіддю “Особливості 
інформаційного потенціалу науково-технічної документації та специ-
фіка її використання у краєзнавчих дослідженнях”. 

* * * 
17 березня 2010 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА розміщено 

он-лайнову документальну виставку “Газотранспортні шляхи Росія – 
Україна – Європа: проекти газопроводів у ЦДНТА України”. На 
виставці представлено матеріали проектів, розроблених у Всесоюзному 
науково-дослідному і проектному інституті по транспорту природного 
газу “ВНІПІтрансгаз” Міністерства газової промисловості СРСР, 
м. Київ. 

* * * 
25 березня 2010 р. в архіві проведено День архівної інформації 

“Документи ЦДНТА України як база для наукових досліджень” та 
тематичну екскурсію архівом для студентів кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності Національного аерокосмічного універ-
ситету імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. 

 
У Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) 
 
5 січня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку до 

130-річчя від дня народження українського композитора, диригента, 
хореографа, фольклориста, етнографа В. М. Верховинця (1880–1938), 
на якій представлено рукописи музичних творів композитора, перші 
видання та рукопис дослідження “Теорії народнього українського 
танка” (1920), фотографії В. Верховинця з І. Нечуєм-Левицьким, 
П. Козицьким серед учасників народного хору (1910-і рр.), артистами 
ансамблю “Жінхоранс” під час репетиції над хореографічними 
постановками та на Декаді українського мистецтва у Ленінграді (1936). 

* * * 
8 січня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку до 

75-річчя від дня народження видатного українського поета 
В. А. Симоненка. 

* * * 
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25 лютого 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку 
до 110-річчя від дня народження видатної української співачки 
О. А. Петрусенко (1900–1940) “А голос був – із щирого срібла…”. На 
виставці представлено численні світлини співачки в житті та на сцені, 
листування, програмки та афіші виступів за її участю, спогади друзів, 
колег, матеріали вшанування пам’яті О. Петрусенко. 

* * * 
10 березня 2010 р. у ЦДАМЛМ розгорнуто документальну 

виставку до 170-річчя першого видання та 10-річчя другого видання 
“Кобзаря” Т. Г. Шевченка. 

* * * 
 19 березня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку 

до 115-річчя від дня народження видатного українського художника 
театру А. Петрицкого, де представлено ескізи театральних декорацій, 
костюмів, особові документи, світлини, листи митця, публікації, 
присвячені його життю і творчості. 

 
У Державному архіві в Автономній Республіці Крим 

 
3 березня 2010 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву в АР Крим, присвячене підсумкам роботи архівних установ 
АР Крим у 2009 р. та завданням на 2010 р. У роботі колегії взяли участь 
керівники та спеціалісти архівних відділів міських рад, архівних 
відділів, секторів районних державних адміністрацій АР Крим.  

На засіданні колегії розглянуто питання щодо виконання 
державними архівними установами АР Крим плану розвитку архівної 
справи на 2009 р., створення умов для збереженості та використання 
документів НАФ, співробітництва із засобами масової інформації, 
створення трудових архівів, надання платних послуг, обговорено 
пріоритетні напрями роботи з розвитку архівної справи на 2010 р. 

 
Завідувач сектором кадрової роботи 

та правового забезпечення Держархіву в АРК 
С. А. Шаляєва 

 
У Держархіві Вінницької області 

 
21 січня 2010 р. у Держархіві Вінницької області відкрито 

документальну виставку,  присвячену Дню Соборності України. Під 
час відкриття виставки заступник директора з науково-методичної 
роботи архіву, к. і. н. Ф. А. Винокурова та провідний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів архіву, к. і. н.  К. В. Завальнюк 
надали інтерв’ю представникам засобів масової інорфмації 
(телерадіокомпанії ВДТ -6, обласного радіомовлення, радіокомпаній 
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“Місто над Бугом”, “ Хвиля”, газет “Вінницька газета”, “Подільська 
зоря”). 

* * * 
26 січня 2010 р. заступник директора держархіву області 

Ф. А. Винокурова виступила з доповіддю “Голокост на Вінниччині 
1941–1944 рр. Огляд архівних джерел” перед присутніми на Він-
ницькому обласному дні інформування населення, що проходив у 
Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім. Тімірязєва, а також надала 
інтерв’ю представникам засобів масової інформації (телерадіокомпанії 
ВДТ-6, телестудії “Віта”, радіостанції “Місто над Бугом”). 

* * * 
18 лютого 2010 р. за участі представників місцевих засобів 

масової інформації проведено спільне засідання редакційної колегії та 
робочої групи Карти визволення Вінницької області від нацистських 
загарбників, які розглянули питання про відповідні уточнення щодо дат 
звільнення населених пунктів, підпільного, партизанського та  
оунівського  рухів на території області. Керівництво Держархіву 
Вінницької області поінформувало про джерела, які були використані 
при підготовці Карти. 

* * * 
22 лютого 2010 р. у Головному управлінні внутрішньої політики 

Вінницької облдержадміністрації проведено прес-конференцію за 
участі директора  архіву Ю. В. Легуна, який розповів про роботу 
архівної мережі області, зокрема, з виконання запитів громадян 
соціально-правового характеру. 

* * * 
3 березня 2010 р. директор Держархіву Вінницької області, 

д. і. н. Ю. В. Легун та провідний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів архіву, к. і. н. К. В. Завальнюк надали 
інтерв'ю представникам засобів масової інформації під час презентації 
краєзнавчого нарису “Вінниця у 1917 році. Революція у провінційному 
місті”, який проходив у Вінницькому державному педагогічному 
університеті ім. М. Коцюбинського. 

* * * 
 17 березня 2010 р. директор Держархіву Вінницької області 

Ю. В. Легун взяв участь у відкритті у Вінницькому обласному  
краєзнавчому  музеї виставки фотографій, представлених жителями 
області на конкурс “Вінниця у старих світлинах”, та поінформував 
представників засобів масової інформації та громадськості про 
численні фотодокументи, які зберігаються у фондах архіву. 

* * * 
26  березня 2010 р. директор Держархіву Вінницької області, д. і. 

н. Ю. В. Легун виступив у прямому ефірі телерадіокомпанії ВДТ-6 з 
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інформацією про склад та зміст документів архіву, у яких 
відображаються події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

* * * 
31 березня 2010 р. спільно з Вінницькою міською радою та за 

участі представників засобів масової інформації проведено  день 
інформування населення про склад та зміст архівних джерел, які 
містяться у фондах Вінницького місцевого самоврядування, та 
розширене засідання експертно-перевірної комісії держархіву з 
розгляду описів справ постійного зберігання, з особового складу та 
актів про виділення до знищення документів Вінницької міської ради за 
2003–2004 рр. 

У рамках традиційного для ЕПК заходу – навчальної години 
голови ЕПК – проведено також семінар щодо основних принципів 
експертизи цінності документах в міських радах. Учасникам семінару з 
метою обміну досвідом передано електронну версію описів, розроблену 
архівом. 

 
У Держархіві Волинської області 

 
13 січня 2010 р. для студентів IV курсу інституту розвитку 

людини Університету “Україна” проведено екскурсію Держархівом 
Волинської області та ознайомлено з роботою та правилами 
використання документів держархіву, експозиціями документальних 
виставок “Українські державники” та “Волинська область – сторінками 
історії”. 

* * * 
21 січня 2010 р. з метою зйомок архівних документів фонду 

“Волинського товариства приятелів наук” Держархів Волинської 
області відвідала знімальна група Волинського обласного телебачення, 
якій надано інформацію про унікальні документи фонду.  

* * * 
29 січня 2010 р. на засіданні колегії держархіву області 

розглядалося питання про роботу архівних установ Старовижівського 
району з надання громадянам та органам місцевого самоврядування 
довідок та копій архівних документів про передачу у власність 
земельних ділянок. 

* * * 
12 лютого 2010 р.  за участі начальників архівних відділів 

райдержадміністрацій та міськрад області, першого заступника Голови 
Державного комітету І. Б. Матяш, представників облдержадміністрації 
та Волинської національної спілки краєзнавців проведено розширене 
засідання Держархіву Волинської області. 
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У рамках засідання присутні ознайомилися з підготовленими 
працівниками архіву виставками “Нові видання” та “Архів у 
друкованих виданнях”. Перший заступник Голови Державного комітету 
І. Б. Матяш та директор Держархіву Волинської області В. Гика надали 
інтерв’ю Волинському обласному телебаченню та розповіли про 
основні досягнення та проблеми архівної галузі, актуальні завдання 
державних архівних установ області. 

* * * 
9 березня 2010 р. у Держархіві Волинської області розгорнуто 

документальну виставку “Шевченко і Волинь”, яку оглянули 
працівники архіву, відвідувачі читального залу, представники засобів 
масової інформації.  

* * * 
У Держархіві Волинської області діє постійна документальна 

виставка “Українські державники”, яку у І кварталі 2010 р. доповнено 
документами про діяльність політичного ідеолога українського 
національного руху, Голови Проводу ОУН С. Бандери.  

 
У Держархіві Дніпропетровської області 

 
1 лютого 2010 р. директор Держархіву Дніпропетровської області 

Н. В. Киструська провела у приміщенні Служби безпеки України у 
Дніпропетровській області презентацію оновленої бази даних 
інформаційно-довідкової зали Галузевого державного архіву СБ 
України. Захід відвідали представники Дніпропетровської облдерж-
адміністрації, Дніпропетровського національного університету, 
обласного осередку партії “Наша Україна”, ін. 

* * * 
11 березня 2010 р. у Держархіві Дніпропетровської області 

проведено розширене засідання колегії архіву, присвячене підбиттю 
підсумків роботи архівних установ області в 2009 р. та завданням на 
2010 р. 

 
У Держархіві Житомирської області 

 
13 січня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

документальну виставку “Вибори Президента України на Жито-
мирщині: 1991, 1994, 1999, 2004”, присвячену перебігу виборчих 
президентських перегонів. 

Бібліотечний фонд представлено законодавчою базою виборчого 
процесу, починаючи з першого Закону Української РСР “Про вибори 
Президента Української РСР”, прийнятого у серпні 1991 р., Закону 
України “Про вибори Президента України” 2004 р. Газети “Урядовий 
кур’єр”, “Віче”, Володарсько-Волинська “Прапор”, Бердичівська 
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районна демократична газета “Радянський шлях” продемонстрували 
передвиборчі програми кандидатів у Президенти України,  результати 
Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України. 

Чільне місце в експозиції виставки посіли матеріали передвиборчої 
агітації кандидатів у Президенти України: Л. Кравчука, В. Чорновола, 
Г. Удовенка, Ю. Костенка, І. Плюща, О. Мороза, В. Ланового, 
Л. Кучми, П. Симоненка, В. Ющенка, В. Януковича. 

* * * 
17 лютого 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

документальну  виставку “До 1305-ї річниці від Першої літописної 
згадки про м. Коростень (945 рік)”, на якій представлено архівні 
документи з історії міста, датовані ХІХ  ХХ ст.      

Перший блок виставки документів представлено Посімейним 
списком дворянина Я. Гурського (1833 р.), Ревізькими сказками 
(1857 р.), кліровою відомостю (1854 р.) та метричними книгами Свято-
Покровської церкви м-ка Іскорость. Другий блок – це документи 
Волинського губернського правління, Волинського по селянських 
справах присутствія, які відображають розвиток промисловості, освіти, 
будівництво залізниці на початку ХХ століття тощо. 

Документи 20-х років ХХ ст. демонструють рівень Інду-
стріалізації, будівництва житла, торгівлі, культури, кількісний та 
національний склад населення у м.Коростень. Великий масив 
документів відображає життя коростенців у важкі роки: Голодомору 
1932–1933 років (актові записи про смерть внаслідок голоду), 
політичних репресій 1937–1938 років (архівно-слідчі справи репре-
совани: заступника голови Коростенського міськвиконкому 
А. М. Тутка., секретаря райкому партії КП(б)У Г. Д. Бєлошапка, 
вченого секретаря Т. Г. Макоди), Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років (про діяльність робітничо-підпільних організацій) та 
Чорнобильської трагедії 1986 року.  

Періодичні видання “Киевлянин” (1902 р.), “Правда Коростен-
щини” (1945, 1952 рр.) висвітлюють нелегку працю залізничників. 

* * * 
З 22 по 26 березня 2010 р. у Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
проведено навчання начальників архівних відділів райдерж-
адміністрацій, міських рад за програмою тематичного коротко-
термінового семінару “Організація роботи архівних підрозділів 
державних установ”. 

У рамках програми проведено лекції, обмін досвідом, тематичні 
зустрічі з питань  формування НАФ, використання документів, 
виконання запитів соціально-правового характеру; забезпечення 
гарантованої збереженості документів НАФ в архівних установах; 
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планування роботи архівних відділів райдержадміністрацій, міських 
рад, складання звітів; практичне заняття на базі архівного відділу 
Житомирської міськради. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
28 січня 2010 р. за участі начальників архівних відділів 

райдержадміністрацій і міських рад, народного депутата України 
С. М. Аржевітіна проведено розширене засідання колегії Держархіву 
Закарпатської області, присвячене підсумкам роботи державних 
архівних установ області у 2009 р. та пріоритетним завданням на 
2010 р. У рамках розширеного засідання працівниками держархіву 
підготовлено тематичні виставки, присвячені міжнародній та 
видавничій діяльності архіву у 2009 р., а також “Фотохроніка архівного 
життя – 2009”. 

* * * 
2 лютого 2010 р. у приміщенні Управління Служби безпеки 

України в Закарпатській області за участі Державного архіву Закар-
патської області, науковців і представників засобів масової інформації 
офіційно презентовано перший том двотомного видання архівних 
документів і матеріалів “Карпатська Україна”, яке готується за участі 
Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатської облради, Галузевого 
державного архіву СБ України, Архіву Управління Служби безпеки 
України в Закарпатській області та Державного архіву Закарпатської 
області. Передбачається, що другий том збірника архівних документів і 
матеріалів “Карпатська Україна” вийде у світ у 2010 р. 

* * * 
15 лютого 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

документальу виставку “Воїни – інтернаціоналісти  у вогняному 
Афганістані”, присвячену 21-й річниці виведення військ колишнього 
СРСР з Афганістану. На виставці представлено спогади молодих 
юнаків з сонячного Закарпаття про перебування в Афганістані та 
повернення в батьківську хату, фотографії учасників бойових дій та 
газетні статті, присвячені цій трагічній події. На окремому стенді 
розміщено художньо – документальні видання. 

* * * 
24 лютого 2010 р. у приміщенні Національної спілки 

письменників України (м. Київ) проведено презентацію літератури 
Закарпаття, приурочену до 100-ліття видатних закарпатців Зореслава 
(Степана Сабола) і Федора Потушняка. Державним архівом 
Закарпатської області на презентації представлено виданий у 2009 р. з 
нагоди 70-річчя Карпатської України збірник архівних документів і 
матеріалів “Карпатська Україна. 1938–1939” та книгу “Освіта 
Закарпаття”. 
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* * * 
1 березня 2010 року у Держархіві Закарпатської області відкрито 

документальну виставку з нагоди 100-річчя від дня народження 
видатного культурно-освітнього діяча, історика, фольклориста, 
філософа, письменника Ф. М. Потушняка. 

* * * 
10 березня 2010 р у Держархіві Закарпатської області та Відділі 

держархіву у м. Берегові відкрито документальні виставки “Карпатська 
Україна і Августин Волошин” з нагоди відзначення 71-ї річниці подій, 
пов’язаних із проголошенням Карпатської України. 

* * * 
18 березня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області 

провів“пряму” телефонну лінію з громадянами області з питань 
отримання архівної інформації.  

* * * 
25 березня 2010 р. у Відділі держархіву у м. Берегові відкрито 

документальну виставку “Музей Берегівщини. Історія будівництва 
музею.” 

* * * 
30 березня 2010 р. у Держархіві Закарпатскої області та Відділі 

держархіву у м. Берегові з нагоди святкування у 2010 році 300-річчя 
Першої конституції України гетьмана Пилипа Орлика відкрито 
документальні виставки “Пакти і Конституція прав і вольностей 
Війська Запорозького”.  

 
У Держархіві Запорізької області 

 
У І кварталі 2010 р. розпочав свою роботу офіційний веб-сайт 

Державного архіву Запорізької області (beta-версія). 

* * * 
У І кварталі 2010 р. Науково-методичною радою Держархіву 

Запорізької області розроблено і схвалено методичні рекомендації 
“Передавання виборчих документів з виборів Президента України на 
зберігання до архівних установ” та “Упорядкування документів 
окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних 
депутатів України та із всеукраїнського референдуму”. 

* * * 
28 січня 2010 р. в ефір Запорізького обласного радіо вийшла 

радіопередача “Архіви розкривають таємниці” з циклу “Розсекречена 
історія”. 
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* * * 
11 березня 2010 р. у Держархіві Запорізької області проведено 

розширене засідання колегії держархіву, у якому взяли участь 
заступник голови – керівник апарату Запорізької облдержадміністрації 
Р. В. Дригинич, декан історичного факультету Запорізького 
Національного університету В. Г. Ткаченко, доктор історичних наук, 
професор кафедри історії України Запорізького Національного універ-
ситету О. М. Ігнатуша, керівники архівних відділів райдержадміні-
страцій та міськрад, трудових архівів області.  

На засіданні колегії розглянуто підсумки роботи  архівних 
установ області за 2009 р. та завдання на 2010 р., підсумки роботи 
архівних установ області для зберігання документів, які не належать до 
складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) за 
2009 р., підведено підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи 
колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 
2009 р. та нагороджено кращі колективи архівних відділів райдерж-
адміністрацій та міськрад.  

По закінченню засідання колегії у Держархіві Запорізької області 
проведено семінар-нараду за участю працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів області з основних 
напрямків діяльності.  

 
У Держархіві Івано-Франківської області 

 
4 березня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області 

проведено розширене засідання колегії держархіву, присвячене 
підведенню підсумків роботи архівних установ області за 2009 р. та їх 
завданням на 2010 р.  

Директор держархіву області І. І. Гриник поінформував про 
актуальні питання розвитку архівної галузі на сучасному етапі та 
підсумки роботи архівних установ області за 2009 р. Заступник 
директора – начальник фінансового відділу держархіву області 
Г. С. Чопик звітувала про фінансову діяльність архівних установ 
області. Начальник відділу формування НАФ, діловодства, обліку та 
довідкового апарату В. Ю. Фецинець доповів про обласну Програму 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 
2010 – 2014 роки. 

У роботі колегії взяли участь заступник голови – керівник 
апарату Івано-Франківської облдержадміністрації О. В. Коржак та 
голова обкому профспілки працівників держустанов Н. Н. Гушпіт. 
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У Держархіві Київської області 

30 березня 2010 р. у Держархіві Київської області проведено 
практичний семінар для начальників архівних відділів  райдерж-
адміністрацій та міських рад області з питань виконання Плану  заходів 
щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів  
НАФ на 2010–2014 роки. 

 

У Держархіві Кіровоградської області 

 15 лютого 2010 р. начальник відділу інформації та використання 
документів Держархіву Кіровоградської області виступила з доповіддю 
“За свої права, за кращу долю... (Національно – визвольна боротьба 
1917–1921 рр. на теренах Єлисаветградщини) на ІІІ обласних 
краєзнавчих “Куценківських читаннях”, присвячених 155-річчю від дня 
народження відомого історика, вченого, краєзнавця В. Ястребова.  

Організаторами заходу  виступили Кіровоградська обласна 
організація національної спілки краєзнавців  України, Кіровоградський 
міський літературно-меморіальний музей І. К. Карпенка-Карого та 
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені В. Сухомлинського. 

 
 

У Державному архіві Луганської області 

12 лютого 2010 р. в ефір Луганської ОДТРК у рамках 
телесюжету, присвяченого визволенню Луганщини від німецько-
фашистських загарбників, вийшло інтерв’ю директора Держархіву 
Луганської області М. М. Старовойтова. Директор архіву, звернув 
увагу, зокрема, на те, що у Книзі Пам’яті України є відомості про 
М. Д. Сердюк, яка у 1941 р. була призвана до лав Червоної армії 
старшим сержантом і загинула 11 грудня 1943 р. у Керчі. Насправді 
М. Д. Сердюк жива імешкає на Луганщині. У 1965 р. вона стала однією 
з не багатьох нагороджених міжнародною медаллю Флоренс 
Найтингейл. 

* * * 
14 лютого 2010 р. в ефір Луганської ОДТРК вийшла 

радіопередача “Архіви свідчать”, присвячена визволенню Луганщини 
від німецько-фашистських загарбників. Працівники Держархіву 
Луганської області мовою архівних документів розповіли про трагічні 
сторінки історії Великої Вітчизняної війни на Луганщині 1941–
1945 років та відновлення зруйнованого народного господарства у 
повоєнні роки. 

* * * 
17 лютого 2010 р. у держархіві проведено засідання Нормативно-

методичної ради архіву, яка є науково-дорадчим органом, створеним 
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для розгляду питань організації, визначення основних напрямків та 
оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи. 

На засіданні НМК заслухано звіт про роботу ради за 2009 р., 
обговорено та затверджено план роботи ради на 2010 р. Розглянуто та 
обговорено зміст Статистичного збірника та Інформаційного збірника 
Державного архіву Луганської області. За результатами обговорення 
внесено доповнення до змісту збірників та рекомендовано їх до друку. 

* * * 
3 березня 2010 р. за участі Голови Держкомархіву О. П. Гінзбург, 

представника Служби безпеки України в Луганській області, 
заступників голів райдержадміністрацій та міськрад,  відповідальних за 
архівну справу, начальників архівних відділів РДА та керівників 
трудових архівів проведено розширене засідання Держархіву 
Луганської області, на якому розглянуто підсумки роботи державних 
архівних установ області у 2009 р. та їх завдання на 2010 р. 

* * * 
25 березня 2010 р. для учнів 11 класу спеціалізованої школи І–

ІІІ ступенів Луганської ЗОШ “Бейт Менахем” проведено оглядову 
екскурсію Держархівом Луганської області. 

 
У Держархіві Львівської області 

 
16, 23 та 30 січня 2010 р. в ефірі Львівського обласного радіо 

прозвучали радіопередачі з циклу “З історії Львівського радіо” за 
матеріалами Державного архіву Львівської області. 

* * * 
28 січня 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Львівської області, на якому розглянуто питання підготовки до 
проведення розширеного засідання колегії Державного архіву 
Львівської області за підсумками роботи у 2009 р. та завдання архівних 
установ області на 2010 р., заходи щодо забезпечення своєчасного 
розгляду в держархіві звернень громадян та вирішення порушених у 
них проблем, роботу офіційного веб-сайту Держаного архіву Львівської 
області у 2009 р. 

* * * 
22 лютого 2010 р. директор Держархіву Львівської області 

В. І. Куцинда надав кореспонденту Львівського обласного телебачення 
інтерв’ю та розповів про документи держархіву з тематики Голодомору 
в Україні у 1932–1933 рр. Інтерв’ю вийшло в ефір 26 лютого, 28 лютого 
та 3 березня  2010 р.  

* * * 
5 березня 2010 року в читальному залі Державного архіву 

Львівської області проведено розширене засідання колегії держархіву, 
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на якому розглянуто підсумки роботи Державного архіву Львівської 
області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад у 2009 
р. та основні планові завдання на 2010 р. 

* * * 
5 березня 2010 р. працівниками відділу формування НАФ та 

діловодства Держархіву Львівської області проведено нараду з 
керівниками архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
щодо виконання завдань “Регіональної програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 
фонду в архівних установах Львівської області на 2010–2014 роки”. 

* * * 
17–18 березня 2010 р. головний спеціаліст організаційно-

аналітичного відділу Держархіву Львівської області О. А. Рак взяла 
участь у семінарі для спеціалістів з питань кадрової роботи 
структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації на тему 
“Організація роботи кадрової служби” у Львівському регіональному 
інституту державного управління НАДУ при Президентові України. 

 
У Держархіві Миколаївської області 

 
27 січня 2010 р. у приміщенні Миколаївського обласного 

товариства єврейської культури Держархівом Миколаївської області 
відкрито документальну виставку “Трагедія Голокосту на Мико-
лаївщині”, де представлено документи про кількість жертв та місця 
поховання розстріляних євреїв Миколаївщини, Одещини, Молдови та 
Бесарабії на території Миколаївської області, створення гетто та 
трудових комун, у яких утримувалися мирні жителі, у тому числі євреї.  

На виставці також експонувалися документи державної комісії з 
розслідування злодіянь нацистів на території Миколаївської області у 
роки Великої Вітчизняної війни 1941–94 років.  

Директор Держархіву Миколаївської області Л. Л. Левченко 
надала інтерв’ю представникам засобів масової інформації та розповіла 
про роботу держархіву області з виявлення документів про знищення 
нацистами мирних жителів Миколаївщини у роки війни. 

* * * 
16 березня 2010 р. за участю першого заступника Голови 

Державного комітету І. Б. Матяш, заступників голів райдерж-
адміністрацій, міських голів, начальників архівних відділів та трудових 
архівів проведено розширене засідання колегії Держархіву 
Миколаївської області, присвячене виконанню плану розвитку архівної 
справи в області у 2009 р. та завданням на 2010 р.  

Перший заступник Голови Державного комітету архівів України 
І. Б. Матяш ознайомилася з роботою архівних установ м. Миколаєва, 
Миколаївського та Очаківського районів.  
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16 березня на обласному телеканалі “Миколаїв” відбулася “гаряча 
лінія” за участю першого заступника Голови Державного комітету 
архівів України І. Б. Матяш та директора держархіву області 
Л. Л. Левченко. Під час прямого ефіру висвітлювалися питання 
розвитку архівної справи в Україні та у Миколаївській області, 
найактуальніші проблеми архівної галузі, зокрема, фінансування, 
кадрові питання, забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду України, їх використання для соціально-правового 
захисту громадян та у науково-історичних дослідженнях тощо. 

Під час колегії у приміщенні науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва експонувалася документальна виставка до 65-річчя 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

* * * 
26 березня 2010 р. на базі Держархіву Миколаївської області 

проведено семінар “Архівна справа та діловодство на сучасному етапі”, 
під час якого опрацьовано основні принципи побудови індивідуальних 
номенклатур справ та формування справ поточного діловодства, 
організаційно-правовий статус архівного підрозділу та експертної 
комісії установи, організації, підприємства, підготовку закінчених 
діловодством справ для подальшого зберігання та використання в 
архівах підприємств, установ і організацій,  забезпечення збереженості 
документів та передавання їх на державне зберігання.  

Проведено практичне заняття з питань опрацювання підзаконних 
нормативних актів архівної справи та діловодства.  

* * * 
30 березня 2010 р. з метою обміну досвідом роботи архівних 

установ на базі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ і організацій Херсонської та 
Миколаївської областей проведено “круглий стіл” у форматі web-
конференції за темою “Проблеми та перспективи розвитку архівної 
справи у південному регіоні” за участю директорів, заступників 
директорів та начальників відділів державних архівів Миколаївської та 
Херсонської областей.  

За результатами конференції прийнято рішення про направлення 
спільного звернення державних архівів Миколаївської та Херсонської 
областей до Держкомархіву України про підготовку Державним 
комітетом головам обласних державних адміністрацій рекомендацій 
щодо ініціювання перед обласними радами питання про прийняття до 
кінця 2010 р. місцевих (обласних, районних) програм збереження 
архівних фондів на 2011–2015 рр., з обов’язковим включенням до неї 
розділу “Фінансування трудових архівів” з відповідними видатками на 
їх утримання з місцевих бюджетів.  
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У Держархіві Одеської області 
 

10 січня 2010 р. на історичному факультеті Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова проведено 
презентацію книги “Одеські історики. Том І (початок XIX – середина 
ХХ ст.)”. Сторінки нового енциклопедичного видання обіймають 
біографії більш ніж двохсот представників вітчизняної історичної 
науки, діяльність яких була пов’язана з Одесою.  

До збірки увійшли статті наукового співробітника Держархіву 
Одеської області С. Є. Березіна про життя і творчість В. І. Модестова і 
В. М. Пирогова, а також написані у співавторстві з Т. О. Ізбаш-Гоцкан 
нариси про Л. Ф. Воєводського, О. М. Деревицького, М. І. Мандеса, 
О. В. Нікітського, Ф. А. Струве. Важливим джерелом біографічної 
інформації про цих відомих науковців, викладачів Новоросійського 
(Одеського) університету, стали документи, що зберігаються у фондах 
Державного архіву Одеської області.  

 * * * 
12 січня 2010 р. старший науковий співробітник відділу 

інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків 
держархіву М. Г. Батуріна дала інтерв’ю журналістам газети “Газета 
по-одеськи”, телекомпанії “ГЛАС” і радіокомпанії “Радіо-ГЛАС” про 
методику проведення генеалогічного пошуку за матеріалами 
держархіву та проведення генеалогічних досліджень за архівними 
документами відомих людей, зокрема, про дослідження родоводу 
відомого голівудського актора Сильвестра Сталлоне і британського 
оглядача Джона Сержанта.  

В інтерв’ю спростовується думка про родинні зв’язки 
голівудського актора Джонні Деппа з родиною Деппа Миколи 
Олександровича, почесного члена Одеського відділення Російського 
технічного товариства, в зв’язку з тим, що виявлення архівних 
документів, які б підтвердили цей факт, не проводилось.  

* * * 
13 січня 2010 р. на веб-сайті інформагенції “Ревізор” вийшли дві  

статті Сандри Сорокіної. У статті “Та Одеса. Бродська синагога в черзі 
на знищення” розповідається про приміщення Бродської синагоги, у 
якому розташовано Держархів Одеської області. Стаття “Свинячий 
грип чи слоняча діарея? Як заробити на епідемії” використовує архівні 
документи 1955 р., які освітлюють професійну роботу медичних служб 
серед населення у вогнищі інфекційних захворювань.  

* * * 

14 січня 2010 р. директор Держархіву Одеської області 
І. І. Ніточко виступив на засіданні Ради представників Національно-
культурного товариства Одеської області з доповіддю про перспективи 
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досліджень історії міжнаціональних культурних відносин на архівних 
матеріалах.  

* * * 

19 січня 2009 р. директор Держархіву Одеської області 
І. І. Ніточко взяв участь у прямому ефірі програми “Парус” на 
Державному телебаченні “38-й канал”, під час якого обговорено 
питання про відзначення 90-річного ювілею Держархіву Одеської 
області, перспективи розвитку архівної справи та досягнення архівних 
установ області за 2009 р.  

* * * 
27 січня 2010 р. директор Держархіву Одеської області 

І. І. Ніточко, головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів 
НАФ держархіву О. А. Корецька, провідний спеціаліст відділу 
інформації і зовнішніх зв‘язків Г. М. Паніван та старший науковий 
співробітник відділу інформації і зовнішніх зв‘язків М. Г. Батуріна 
надали інтерв‘ю Інтернет-виданню “Таймер” та розповіли про цікаві 
події в архівній галузі, унікальні документи архіву, специфіку роботи 
архівістів та дослідників і про роботу відділу інформації держархіву зі 
зверненнями громадян. 

* * * 

28 січня 2010 р. на сайті інформагенції “Таймер” опубліковано 
статтю “Одесский архив делится секретами”.   

* * * 

28–29 січня 2010 р. на історичному факультеті Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова проведено Другу 
Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 
молодих вчених “Одеські Читання”, в якій взяли участь представники 
навчальних закладів та наукових установ України, Молдови, Румунії, 
Польщі, Російської Федерації. Тематика доповідей охоплювала широке 
коло актуальних питань сучасної науки – археології, етнології, історії 
стародавнього світу та середніх віків, нового та новітнього часу, 
історіографії та джерелознавства.  

Головний науковий співробітник Державного архіву Одеської 
області С. Є. Березін увійшов до складу Організаційного комітету 
“Одеських Читань” та виголосив доповідь за темою “Антикознавство в 
Новоросійському університеті (1865–1884 рр.): “молодші викладачі” – 
Д. П. Лебедєв, А. І. Солонікіо, Н. О. Короваєв, В. М. Пирогов”.  

* * * 
17 лютого 2010 р. заступник директора держархіву 

Л. Г. Білоусова надала інтерв’ю журналістам телекомпаній “ГРАД” і 
“АРТ” для підготовки сюжету, присвяченого річниці від дня 
народження лейтенанта П. П. Шмідта, уродженця Одеси, першого 
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офіцера Російського флоту, який приєднався до революційного руху 
1905 р. Архівом надано документи про проживання батьків 
П. П. Шмідта в Одесі, матеріали про політичний процес, засудження та 
розстріл П. П. Шмідта та його соратників, перевезення останків 
П. П. Шмідта з Очакова до Севастополя через Одесу, присвоєння його 
імені вулицям Одеси.  

* * * 
2 березня  2010 р. заступник директора держархіву Л. Г. Білоу-

сова надала інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії “ГРАД”, в якому 
розповіла про визначних одеських діячів культури та науки, життя і 
діяльність яких пов’язана з Одесою: російську поетесу А. А. Ахматову 
(Горенко), радянського естрадного артиста Л. О. Утьосова (Вайсбейна), 
радянського та американського фізика-теоретика Г. А. Гамова (Джорд-
жа Гамова), радянського астронома М. В. Циммермана, радянського 
письменника Ю. К. Олешу, доктора історичних наук професора 
П. Й. Каришковського.  

Журналісти ознайомилися з метричними книгами, студентськими 
особовими справами, іншими архівними документами, що висвітлюють 
життя та діяльність видатних одеситів. Матеріали зйомки увійдуть до 
серії випусків телепередач “Архівна Одісея”.  

* * * 
4 березня 2010 р. в Одеській філії Грецького Фонду Культури за 

участі керівників архівних установ районів, міст обласного значення та 
трудових архівів, керівників відомчих архівів і відповідальних за 
діловодну справу, представників ЗМІ проведено розширене засідання 
колегії Державного архіву Одеської області, присвячене 90-річчю 
держархіву.  

Розглянуто питання розвитку архівної справи на Одещин, 
підсумки роботи Державного архіву області у 2009 р. та планування на 
2010 р., роботу відділів Державного архіву Одеської області та 
архівних відділів райдержадміністрацій і трудових архівів області, 
підготовку до передачі на державне зберігання метричних книг та книг 
реєстрації цивільного стану, ін. 

4 березня 2010 р. керівництво держархіву надало інтерв’ю ТРК 
“ГРАД” та “АРТ” про підсумки роботи Державного архіву області за 
2009 р. та перспективи розвитку архівної галузі на 2010 р. 

* * * 
5 березня 2010 р. Держархів Одеської області відвідали професор 

Афінського університету пан Спірос Флогаїтіс та голова Одеської філії 
Грецького Фонду Культури пан Софроніс Парадісопулос, які 
ознайомилися з документами Національного архівного фонду, що 
стосуються історії грецької громади в Україні та греко-українських 
відносин, зокрема, діяльності першого бургомістра Одеського міського 
магістрату, уродженця о. Левкада Теодора (Федора) Флогаїтіса.  
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Візит грецьких гостей до архіву висвітлено в окремому сюжеті 
новин телекомпанії “ГРАД”. 

* * * 
9 березня 2010 р. заступник начальника відділу інформації, 

використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків держархіву 
С. А. Желясков виступив на черговому засіданні секції книги 
Одеського будинку вчених з доповіддю на тему “З історії органів 
цензури в Одесі у першій половині XIX ст.”.  

* * * 
10 березня 2010 р. заступник директора держархіву Л. Г. Білоу-

сова надала інтерв’ю телекомпанії “ГРАД” та розповіла про документи 
особової справи відомого радянського письменника Ю. К. Олеші, які 
зберігаються в фонді Новоросійського університету держархіву. 

* * * 
11 березня 2010 р. заступник начальника відділу інформації, 

використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків держархіву 
С. А. Желясков виступив на обласному семінарі керівників гуртків 
(історичного, географічного, літературного, етнографічного крає знав-
ства, народознавства) в Одеському обласному гуманітарному центрі 
позашкільної освіти та виховання з доповіддю “Основні вимоги до 
роботи з архівними документами”.  

* * * 
18 березня 2010 р. проведено прес-конференцію Держархіву 

Одеської області, присвячену 90-річчю держархіву, під час якого 
висвітлено діяльність архіву, зокрема, роботу зі зверненнями громадян, 
наукові проекти та видавничу діяльність архіву, роботу читального 
залу, створення електронного архіву, співпрацю з міжнародними 
організаціями, а також окремо звернено увагу на аварійність архівного 
приміщення і необхідність проведення ремонтних робіт.  

Прес-конференцію відвідали Одеська обласна телерадіокомпанія 
“38-й канал”, ТРК “Град”, ТРК “АРТ”, ТРК “Глас”, “Нова Одеса”“, ТРК 
+ АТВ, 100%, GTV, Інтернет-видання: “Reporter.сom.ua.”, “Odessa 
Daily”, “Контект-Причерноморье”, ін. 

 

* * * 
Напередодні Міжнародного Дня Астрології заступник директора 

держархіву Л. Г. Білоусова надала інтерв’ю журналістам 
телерадіокомпанії “ГРАД” про досвід Національного архіву Республіки 
Непал у зберіганні давніх манускриптів у департаменті астрології.  

* * * 
Заступник начальника відділу інформації держархіву 

С. А. Желясков надав інтерв’ю ТРК “Круг”, в якому розповів про 
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документи держархіву, що висвітлюють життя і діяльність радянського 
естрадного артиста Л. О. Утьосова. 

* * * 

20 березня 2010 р. провідний спеціаліст відділу інформації 
використання документів НАФ і зовнішніх зв‘язків Держархіву 
Одеської області Г. М. Паніван взяла участь у Міжнародній науково-
практичній конференції, присвяченій 200-річчю театрального життя в 
Одесі. Вона ознайомила присутніх з оглядом фондів за матеріалами 
дорадянського, окупаційного то радянського періодів держархіву, які 
висвітлюють історію Одеського академічного театру опери і балету, 
розповіла про документальні факти з історії Одеського міського театру 
та продемонструвала унікальні документи з фондів “Одеський міський 
оперний театр”, “Одеська міська управа”, “Одеський будівельний 
комітет”, “Одеський театр опери та балету Дирекції культури 
Губернаторства Трансністрії, м. Одеса”, “Губернський комітет 
сприяння відновленню оперного театру” та ін.  

* * * 
22 березня 2010 р. директор держархіву І. І. Ніточко виступив у 

програмі “Тема Дня”  ТРК “ГРАД” і “АРТ” з інформацією про основні 
напрямки діяльності архіву, роботу із зверненнями громадян, видавничі 
проекти, проблеми аварійного будинку архіву.  

 
 

У Держархіві Полтавської області 
 
2 березня 2010 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву Полтавської області, присвячену підсумкам роботи 
державних архівних установ області за 2009 рік та завданням на 
2010 рік. У роботі колегії взяли участь начальники архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад.  

Колегія вирішила вжити заходів щодо виконання  у повному 
обсязі Державної та регіональних програм розвитку архівної справи на 
2006–2010 роки; забезпечення виконання Програми здійснення  
контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного 
архівного фонду та таких, що підлягають включенню до нього, на 
2010–2019 роки; проведення технічного аудиту функціонування 
системи управління якістю; вирішення питання щодо оплати послуг, 
які надаються іноземним користувачам; проведення протягом 
2010 року комплексних перевірок в установах, які не перевірялися 
протягом останніх п'яти років; активізації оприлюднення архівних 
документів шляхом проведення документальних виставок, радіо-
передач, проведення екскурсій та уроків. 

Учасники колегії заслухали інформацію начальника відділу 
координації архівної справи в області, організаційно-аналітичної та 
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кадрової роботи О. А. Бігдан про функціонування системи управління 
якістю (СУЯ) у Державному архіві Полтавської області. За 
результатами внутрішніх аудитів, проведених протягом 2009 р., 
виявлено чотири невідповідні послуги, які вчасно усунено. Колегія 
вирішила схвалити програму проведення внутрішніх аудитів у 
підрозділах держархіву на 2010 р. 

 
У Держархіві Рівненської області 

 
19 січня 2010 р. у Держархіві Рівненської області Рівненською 

телерадіокомпанією проведено зйомки телепередачі “Так було” про 
виселення з території Рівненщини німецьких колоністів у 1940 р. 

* * * 
26 січня 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Рівненської області, на якому розглянуто затвердження організаційних 
заходів  щодо проведення святкування 70-річчя створення держархіву. 
За результатами засідання колегії розроблено проект розпорядження 
голови облдержадміністрації “Про відзначення 70-річчя створення 
Державного архіву Рівненської області, державних архівних установ”, 
яке було прийнято 19 лютого 2010 р. за № 60. 

* * * 
16 лютого 2010 р. в  обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій працівниками Держархіву Рівненської області проведено 
лекцію для спеціалістів відділів та управлінь Держкомзему у 
Рівненській області з питань діловодства та архівної справи. 

* * * 
17 лютого 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито 

документальну виставку “Рівненський період Уласа Самчука”, 
присвячену 105-річниці від дня народження письменника. Експо-
нувалися документи з архівного фонду “Українське видавництво 
“Волинь” у м. Рівне” та матеріали газети “Волинь” за 1941–1943 рр. 

Як відомо, з початку виходу газети “Волинь” (перший номер 
датований 1 вересня 1941 р.) по березень 1942 р., У. Самчук був її 
редактором. Матеріали, пов’язані з цим періодом життя У. Самчука, 
хоч і в незначному обсязі, але все ж таки виявлені у фонді видавництва 
“Волинь”. 

Серед документів виставки також – машинописи двох його 
статей. Це текст статті “Так було, так буде”, опублікованої 22 березня 
1942 р., яка була голосом доведеного до відчаю страшною війною, але 
нескореного українського народу. Саме після опублікування цього 
матеріалу Уласа Самчука було заарештовано і ув’язнено до Рівненської 
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тюрми, де він знаходився місяць. Наступним є машинопис 
неопублікованої  статті “Рік “Волині”. Підсумовуючи в цій статті рік 
роботи газети, автор висловлює думку,  що будучність зрозуміє і 
оцінить його наміри якраз так, як їх треба зрозуміти, а газета буде 
сприяти пробудженню і нагромадженню національно-патріотичних 
сил.  Безперечно, що така стаття в газеті, яка не могла проводити 
незалежну від окупаційної влади лінію, не пройшла цензури, а 
6 вересня 1942 р. була надрукована стаття Василя Штуля під такою ж 
назвою, але вона повністю відрізнялась від статті У. Самчука, була 
дуже нейтральною.  

Представлені на виставці матеріали є безцінним, унікальним 
джерелом для вивчення творчості Уласа Самчука, розуміння 
внутрішньої еволюції його творчої особистості. Загалом же “воєнний 
доробок” Уласа Самчука налічує, за неповними підрахунками, понад 
100 оригінальних матеріалів, серед яких – більше 30 передовиць, 
4 нарисові серіали,  інші різнопланові та різножанрові публікації 
(статті, огляди, рецензії, замітки, критика, репортажі), 4 уривки з 
художніх творів ( “Крізь бурю і сніг”, “У світі приблизних вартостей”, 
“У світі упадку та руїн” тощо.). 

* * * 
18 лютого 2010 р. працівниками Держархіву Рівненської області 

проведено лекцію для слухачів магістратури факультету менеджменту 
спеціалізації “державна служба” Національного університету водного 
господарства та природокористування. 

* * * 
4 березня 2010 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву Рівненської області, на якому розглянуто стан виконання в 
області розпорядження голови облдержадміністрації від 15 липня 
2009 року № 255 “Про хід виконання в області розпорядження 
Президента України від 13 квітня 2005 року № 957 “Про невідкладні 
заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, 
розпорядження голови облдержадміністрації від 24 березня 2006 року 
№ 166 “Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області 
на 2006–2010 роки”  та підсумки роботи державних архівних установ 
області за 2009 р., їх завдання на 2010 р., ін. 

У розширеному засіданні колегії держархіву області взяли участь 
заступник голови Рівненської облдержадміністрації С. І. Павлюк, 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад, 
керівники трудових архівів, відповідальні за архівні підрозділи та 
діловодні служби окремих архівних установ.  

* * * 
15–17 березня 2010 р. в обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
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місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій працівниками Держархіву Рівненської області спільно з 
викладачами  Рівненського державного гуманітарного університету,, 
відповідальними працівниками обласного центру підвищення 
кваліфікації проведено навчання спеціалістів архівних відділів 
райдержадміністрацій, міськрад за 20-годинною програмою тема-
тичного семінару “Організація архівної справи в Україні: тенденції, 
проблеми, перспективи”. 

Лекції та практичні заняття з архівної справи охопили основні 
напрямки діяльності державних архівних установ, зокрема, стан 
архівної справи в області, шляхи вирішення проблемних питань, 
правову базу функціонування архівів, вдосконалення архівної справи, 
організацію роботи архівного відділу райдержадміністрацій та 
трудового архіву району, ін. 

* * * 
18 березня 2010 р. у Держархіві Рівненської області проведено 

семінар з керівниками та спеціалістами трудових архівів з питань 
організації та діяльності трудового архіву, на якому розглянуто 
нормативно-правову базу та діяльність трудових архівів в Україні та 
Рівненській області, забезпечення збереженості та облік документів 
трудового архіву, використання інформації документів трудового архів, 
проблемні питання в діяльності трудових архівів області. 

 
У Держархіві Сумської області 

 
3 березня 2010 р. директор держархіву Сумської області 

Г. М. Іванущенко надав інтерв’ю кореспонденту Сумського обласного 
прес-клубу та розповів про роботу держархіву з розсекречення 
архівних документів. 

* * * 
17 березня 2010 р. у Держархіві Сумської області проведено 

розширене засідання колегії держархіву за участі начальників відділів 
Держархіву Сумської області, 25 начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад, директорів трудових архівів. 

 
У Держархіві Тернопільської області 

 
15 січня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку до 100-річчя вченого, колекціонера екслібрисів, д-ра мед. наук 
Е. Бергера “Життя, віддане науці”. 29 січня 2010 р. у газеті “20 хвилин” 
опубліковано статтю Л. Заморської про документальну виставку 
“Медик, який збирав екслібриси”. 
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* * * 
22 січня 2010 р. директор архіву Б. В. Хаварівський як голова 

наглядової ради виступив на урочистій церемонії вручення 
Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної 
премії імені Братів Богдана та Левка Лепких за 2009 р., що проходила у 
виставковій залі  Національної спілки художників України. 

27 січня 2010 р. у газеті “Нова Тернопільська газета” опублі-
ковано статтю “Роман Півторак: “Премія імені братів Лепких цікава не 
лише Тернополю, а й всій Україні”. 

* * * 
22 січня 2010 р. директор архіву Б. В. Хаварівський та академік 

О. К. Федорук (м. Київ) обговорили проблемні питання з повернення 
культурних цінностей в Україну. 

* * * 
27 січня 2010 р. за участі представників засобів масової 

інформації у Держархіві Тернопільської області урочисто відкрито 
документальну виставку до 95-річчя від дня народження графіка, 
живописця, скульптора Я. Гніздовського “Аристократ української 
графіки”.  

1 лютого 2010 р. у газеті “20 хвилин” опубліковано статтю  
Л. Заморської “Яків Гніздовський – один із найвидатніших майстрів 
образотворчого мистецтва українського зарубіжжя, який досягнув 
великих успіхів у графіці та малярстві”, у якій розповідається про 
відкриту у держархіві документальну виставку. 

* * * 
27 січня 2010 р. співробітники держархіву виступили з 

доповідями на науково-практичній конференції “Мистецтво екслібрису 
– історія, традиції, колекції (До 100-річчя від дня народження проф. 
Еммануїла Бергера)”. 

* * * 
27 січня 2010 р. у газеті “Вільне життя” опубліковано статтю 

І. Ваврик, М. Ониськіва “Гостював Олександр Федорук”, у якій 
розповідається про візит до м. Тернополя академіка, професора, члена 
Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка 
О. Федорука, його зустріч з директором архіву Б. Хаварівським та 
передачу до архівної бібліотеки серії нових наукових видань 
О.Федорука. 

* * * 
29 січня 2010 р. у газеті “Вільне життя” опубліковано статтю 

спеціаліста держархіву М. Ониськіва “Корінь і крона одного роду” (про 
видання монографічного дослідження С. Дорош, В. Слюзар “Родина 
Качалів в історії Галичини” у серії “Корінь і крона”, № 56). 
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* * * 
2 лютого 2010 р. за участі представників засобів масової 

інформації у Держархіві Тернопільської області урочисто відкрито 
документальну виставку до 165-річчя від дня народження вченого-
фізика І. Пулюя “Мандрівник у незвідане”.  

Того ж дня директор архіву Б. В. Хаварівський та архівіст І-ї 
категорії І. Крочак взяли участь в урочистостях з нагоди 165-річчя від 
дня народження І. Пулюя, що проходили у Тернопільському 
державному технічному університеті імені І. Пулюя. 

* * * 
4 лютого 2010 р. для  учнів Галицького інституту та комерційного 

коледжу м. Тернополя проведено екскурсії архівом за матеріалами 
документальних виставок. 

* * * 
4 лютого 2010 р. підготовлено до друку книгу “Тернопіль: 

сторінки минулого і сьогодення” (автори: О. Петровський, О. Гав-
рилюк, І. Крочак), у якій використано документи з фондів держархіву 
області. 

* * * 
13 лютого 2010 р. директор Б. В. Хаварівський взяв участь у 

літературно-мистецькому вечорі “І докличеться він. Дохрипить. 
Долетить!” та презентації книги М. Литвина “Лелека Пелазг”, що 
проходили у Тернопільській обласній філармонії і були присвячені 
присвячений пам’яті науковця-археолога, мистецтвознавця, 
музеєзнавця, громадського діяча І. П. Герети. 

* * * 
19 лютого 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку до 105-річчя від дня народження письменника 
У. Самчука “Улас Самчук. 1905–1987)”.   

22 лютого 2010 р. у газеті “20 хвилин” опубліковано статтю 
Л. Заморської “Рідкісні документи, що розповідають про життя і 
творчість Уласа Самчука, а також книги письменника представлені на 
виставці в обласному архіві”. 

* * * 
23 лютого 2010 р. працівники держархіву області взяли участь у 

презентації історико-документальної виставки “Зламані долі: 
комуністичний терор в Україні 1920–1950-х років”, що проходила у 
Тернопільській обласній картинній галереї. Авторами експозиції 
виступили Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000”, Галузевий 
державний архів Служби безпеки України, Київська міська організація 
Всеукраїнського товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса, Державний 
архів Тернопільської області. 
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* * * 
27 лютого 2010 р. в ефір місцевого телеканалу ТТБ вийшов 20-

хвилинний документальний фільм “Моя професія”, присвячений 
діяльності Державного архіву Тернопільської області. 

 
3 березня 2010 р. проведено розширене засідання колегії 

Держархіву Тернопільської області, на якому розглянуто підсумки 
виконання  архівними установами області плану розвитку архівної 
справи за 2009 р. та їх завдання на 2010 р., роботу експертно-перевірної 
комісії (ЕПК) держархіву області. 

* * * 
9 березня 2010 р. за участі засобів масової інформації у 

Держархіві Тернопільської області урочисто відкрито документальну 
виставку до 196-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка “Шевченкове 
Слово і Слава”. 

12 березня 2010 р. у газеті “20 хвилин” опубліковано статтю 
Л. Заморської “В архіві – “Шевченкове Слово і Слава (про відкриття 
виставки в держархіві області)”. 

* * * 
10 березня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку “Русалка Дністрова” в Тернополі (до 100-річчя 
перевидання альманаху в Тернополі і в Україні)”. 

* * * 
10 березня 2010 р. Держархів Тернопільської області виступив 

одним з організаторів фотовиставки “Краса, яка може зникнути”, 
присвяченої архітектурним пам’яткам Тернопільщини.   

* * * 
23 березня 2010 р. проведено заняття з підвищення кваліфікації 

для працівників архіву на тему “Нові надходження до науково-
довідкової бібліотеки держархіву області”. 

 
У Держархіві Харківської області 

 
29 січня 2010 р. директор Держархіву Харківської області 

Л. М. Момот взяла участь в урочистих заходах, присвячених 205-річчю 
від заснування Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна. 

У дарунок Харківському національному університету 
ім. В. Н. Каразіна передано комплект оцифрованих документів 
Державного архіву Харківської області, які стосуються перших кроків 
історії вищого навчального закладу.  
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* * * 
30 січня 2010 р. у читальному залі держархіву організовано 

документальну виставку “Сторінками історії Харківського універ-
ситету за архівними документами (до 205-ї річниці утворення 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна)”. Відпо-
0відну он-лайнову тематичну виставку розміщено також на веб-сайті 
держархіву. 

* * * 
З 22 лютого до 27 лютого 2010 р. у Держархіві Харківської 

області проведено семінар з підвищення кваліфікації працівників 
діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і 
організацій Харкова. У рамках семінару слухачі отримали теоретичні 
знання та практичні навички роботи з архівними документами. 

* * * 
23 лютого 2010 р. начальник відділу Держархіву Харківської 

області О. С. Гнезділо прочитала лекцію для курсантів Інституту 
підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого про 
склад системи науково-довідкового апарату держархіву та особливості 
дослідження колекції документів “Карні справи громадян, 
репресованих позасудовими органами”. Відповідно до Плану основних 
заходів виховної роботи з особовим складом Інституту на 2009–
2010 навчальний рік, шість курсантів розпочали пошукову роботу щодо 
встановлення персональних даних жертв політичних репресій в Україні 
1932–1933 рр. за документами Державного архіву Харківської області. 

* * * 
9 березня 2010 р. з метою ознайомлення громадськості з історією 

відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку у м. Харків у читальному залі 
держархіву відкрито документальну виставку “Пам’ятник Кобзарю” (до 
196-річчя від народження Т. Г. Шевченка та 75-річчя відкриття 
пам’ятника поетові у Харкові). 

* * * 
11 березня 2010 р. з метою ознайомлення громадськості з 

діяльністю Держархіву Харківської області, зокрема, з роботою архіву 
зі зверненнями громадян, у газеті “Слобідський край” (№ 27) 
опубліковано статтю заступника начальника відділу держархіву 
М. І. Ельскніт “Де можна отримати довідки про трудовий стаж”. 

* * * 
12 березня 2010 р. за участю працівників архівних відділів 

райдержадміністрацій та міськрад області проведено розширене 
засідання колегії Держархіву Харківської області, на якому розглянуто 
підсумки роботи архівних установ області за 2009 р. та визначено 
завдання на 2010 р., роботу ЕПК держархіву області, стан роботи з 
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контролю за виконанням рішень колегії Держархіву області, роботу 
архівного відділу Богодухівської райдержадміністрації, ін.  

* * * 
З 18 січня до 18 березня 2010 р. у держархіві області проходили 

стажування 13 викладачів кафедри історії держави і права України та 
зарубіжних країн Національної юридичної академії України ім. 
Ярослава Мудрого, які на базі архівних документів досліджували 
особливості діяльності органів суду, прокуратури та підлеглих їм 
установ Харківської губернії другої половини XVIII ст. – початку 
XX ст.  

* * * 
18 березня 2010 р. з метою ознайомлення громадськості з 

історією німецьких поселень на Харківщині у Держархіві Харківської 
області відкрито документальну виставку “Німецькі поселення на 
Харківщині”. 

* * * 
24 березня 2010 р. директор Держархіву Харківської області 

Л. М. Момот надала інтерв’ю журналістам Харківського обласного 
телебачення, в якому розповіла про роботу читального залу архіву та 
виявлені однією із дослідниць архіву документи про відкриття першої у 
Харкові (1910 р.) безкоштовної неврологічної лікарні. 

* * * 
24 – 25 березня 2010 р. у держархіві області проведено семінар 

для працівників архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 
темою “Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та 
міськрад Харківської області щодо формування Національного 
архівного фонду”. 

 
У Держархіві Херсонської області 

 
11 березня 2010 р. у Держархіві Херсонської області проведено 

розширене засідання колегії держархіву, на якому розглянуто підсумки 
роботи державних архівних установ області за 2009 рік та окреслено 
завдання на 2010 рік. У засіданні взяли участь голова обласної 
державної адміністрації Б. Сіленков, начальники архівних відділів 
районних державних адміністрацій, міських рад, керівники трудових 
архівів, відповідальні за архів і діловодство установ і організацій 
Херсонської області. У рамках заходу Державним архівом Херсонської 
області організовано документальну виставку “Історія Херсонщини в 
документах державного архіву області”, що експонується у приміщенні 
Херсонської облдержадміністрації. 
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* * * 
12 березня 2010 р. Держархівом Херсонської області проведено 

семінар з питань розвитку архівної справи для начальників архівних 
відділів районних державних адміністрацій, міських рад, керівників 
трудових архівів області. Розглянуто питання роботи з підприємствами-
банкрутами, виконання заходів Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ в області на 2010–
2014 роки; упорядкування документів установ – джерел формування 
НАФ державними архівними установами області. 

* * * 
У Держархіві Херсонської області завершено тривалу роботу з 

розсекречення архівних документів. За майже двадцять років комісією з 
розсекречування переглянуто і розсекречено 595 фондів – 19684 справи 
за 1902–1994 рр. Зокрема, у 2007–2009 рр. розсекречено 60 фондів 
1980 справ, з них 608 справ – у 2009 р. Це документи обласних установ: 
Херсонського облвиконкому, відділу юстиції, відділу охорони здоров'я, 
управління фінансів, ДОСААФ, а також документи міських і районних 
рад депутатів трудящих. На спеціальному зберіганні залишилося 
122 справи: з них  16 справ, яким присвоєно гриф відповідно до Зводу 
відомостей, що становлять державну таємницю, та 106 справ 
вищестоящих організацій. 

 
У Держархіві Чернівецької області 

 
У І кварталі 2010 р. з метою надання методичної допомоги для 

приведення облікової документації трудових архівів у відповідність до 
Основних правил роботи державних архівів України, з урахуванням 
внесених змін, відділом обліку та довідкового апарату Держархіву 
Чернівецької області розроблено Інструкцію з обліку документів 
трудового архіву. 

 
У Держархіві Чернігівської області 

 
14 січня 2010 р. у приміщенні Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка проведено 
презентацію збірника документів і матеріалів “Батурин: сторінки 
історії”, підготовленого науковцями та фахівцями Держархіву 
Чернігівської області, Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка, Батуринського національного 
історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”.  

На презентації виступили директор Інституту історії, етнології та 
правознавства імені О. Лазаревського Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка професор О. Кова-
ленко, директор держархіву області Р. Воробей, заступник директора 
Батуринського національного історико-культурного заповідника 
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“Гетьманська столиця” Л. Кіяшко та ін. У заході взяли участь 
відповідальні працівники Чернігівської облдержадміністрації, наукових 
та культурних установ області, громадськість.  

* * * 
26 січня 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Чернігівської області, на якому розглянуто питання про стан виконання 
плану роботи колегії у 2009 р., роботи з кадрами та ефективність 
використання кадрового резерву, охорону праці в держархіві області.  

Колегія прийняла рішення про необхідність забезпечення дієвого 
контролю за виконанням порушених нею питань, неухильного 
виконання нормативних документів з питань проведення конкурсу, 
атестації та щорічної оцінки  державних службовців, формування 
кадрового резерву для державної служби, а також визначила строки 
проведення перевіряння знань з питань техніки безпеки та охорони 
праці в архіві, занять із зазначеної тематики та удосконалення питань з 
охорони праці в колективному договорі. 

* * * 
19 лютого 2010 р. директор Держархіву Чернігівської області, 

кандидат наук з державного управління Р. Б. Воробей взяла участь у 
засіданні круглого столу “Чи є ще “білі плями” у вивченні радянського 
періоду історії України?”, що відбувся у Центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. На 
засіданні обговорено теми розсекречення документів радянських 
спецслужб та їх значення для об’єктивного висвітлення історії України 
ХХ ст., вклад Джеймса Мейса в дослідження історії України, нові 
видання з історії України Видавничого доку “Києво-Могилянська 
академія”. 

* * * 
23 лютого 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву 

Чернігівської області, на якому розглянуто питання про стан 
забезпечення збереженості документів в держархіві області та відділі 
держархіву у м. Ніжині, архівних установах області, виконання 
антикорупційного законодавства, запитів та звернень громадян, рішень 
колегії архіву та пожежної безпеки. 

* * * 
У І кварталі 2010 р. відповідно до наказу директора Держархіву 

Чернігівської області від 4 лютого 2009 р. № 15 у держархіві підведено 
підсумки огляду-конкурсу роботи архівних відділів райдерж-
адміністрацій, міських рад та трудових архівів області у 2009 р.  

Оцінювання результатів здійснювалося комісією за різними 
напрямами діяльності вищезазначених архівних установ: організація 
роботи архівної установи, заходи щодо покращення стану збереженості 
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документів, контроль за організацією роботи архівних, діловодних та 
експертних служб установ у сфері комплектування; використання 
інформації, комп'ютеризація архівної справи в районі (місті), ін. 

Керівники архівних відділів та трудових архівів – переможці 
огляду-конкурсу – були відзначені Почесними грамотами держархіву 
області та Подяками директора архіву, які вручено 4 березня 2010 р. під 
час розширеного засідання колегії Державного архіву Чернігівської 
області. 

* * * 
13 березня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області проведено 

заняття з підвищення кваліфікації працівників архіву за напрямами: 
порядок організації та проведення особистого прийому громадян у 
держархіві області, організація фондування документів НАФ за 
методичними рекомендаціями Держкомархіву України “Фондування 
документів НАФ”.   

* * * 
16 березня 2010 р. директор Держархіву Чернігівської області 

Р. Б. Воробей взяла участь у засіданні організаційного комітету з 
відзначення в області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 – 1945 років.  

 * * * 
 

16 березня 2010 р. в держархіві області підведено підсумки 
навчання у 2009 році новопризначених працівників архівної галузі. 
Слухачами однорічних заочних курсів підвищення кваліфікації 
працівників архівних установ області складено іспит за напрямами 
роботи; співробітниками держархіву області проведено аналіз їхніх 
контрольних робіт та надано практичні рекомендації щодо виконання 
покладених на архівні установи  завдань. За результатами іспиту 
слухачі отримали посвідчення про підвищення кваліфікації.  

* * * 
18 березня 2010 р. в ефір Чернігівського обласного телебачення 

вийшов телесюжет із серії “Історія одного експонату”, присвячений 
170-річчю від дня народження білоруського поета Ф. К. Богушевича, 
підготовлений з використанням документів та за участю працівників 
Держархіву Чернігівської області.  

* * * 
         18 березня 2010 р. директор Держархіву Чернігівської області 
Р. Б. Воробей та спеціалісти архіву взяли участь у презентації альбому 
автографів “Качанівка” – художньо-документального видання, 
підготовленого працівниками Чернігівського історичного музею 
ім. В. В. Тарновського. Упорядники альбому висловили щиру подяку 
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держархіву області за суттєву допомогу, надану під час підготовки 
видання. 

* * * 
З метою організації і вдосконалення роботи архівних відділів, 

трудових архівів та надання їм організаційно-методичної допомоги 
Держархів Чернігівської області здійснює комплексні, тематичні та 
контрольні перевіряння. Зазначені  методичні рекомендації 
підготовлено з метою викладення основних засад з організації, 
проведення, оформлення результатів перевірянь. 

Методичні рекомендації висвітлюють організаційні заходи щодо 
проведення перевірянь, надають основні рекомендації, за якими 
напрямами здійснюється перевіряння та яким чином оформлюються їх 
результати. 

До методичних рекомендацій додається Запитальник з 
проведення комплексного перевіряння стану архівної справи в 
архівному відділі райдержадміністрації, міськради, трудовому архіві. 

 
У Держархіві м. Севастополя 

 
27 січня 2010 р. співробітники Держархіву м. Севастополя взяли 

участь у міській науково-практичній конференції “О некоторых 
подходах к изучению и преподаванию истории Крыма и Севастополя в 
Великой Отечественной войне”, присвяченій 65-річчю Перемоги у 
Великої Вітчизняної війні та представили 6 доповідей: “Обзор 
документов Севастопольского ГКО октября 1941-июня 1942 годов (по 
материалам ГААРК)”, “Оккупационная политика немецко-фашистских 
захватчиков в Севастополе в 1942–1944 годах”, “Адресные листки 
немецкой ортскомендатуры как исторический источник по изучению 
оккупационного режима в городе Севастополе 1942–1944 годов”, 
“Документы о Великой Отечественной войне из фондов личного 
происхождения Госархива г. Севастополя”, “Динамика восстано-
вительных работ в послевоенном Севастополе (1944–1949 годы)”, 
“Детство, опаленное войной (по воспоминаниям детей осажденного и 
оккупированного Севастополя в 1941–1944 годах)”. 

* * * 
4–11 лютого 2010 р. головний спеціаліст відділу зберігання та 

обліку документів НАФ Держархіву м. Севастополя В. Р. Авакян 
виступив з допровіддю “Визит Клементины Черчилль в Севастополь” 
на міжнародній науково-практичні конференції, присвяченій 65-річчю 
зустрічі лідерів трьох великих держав антігітлеровської коаліції 
“Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года: 65 лет спустя”. 
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* * * 
15 лютого 2010 р. на веб-сайті Держархіву м. Севастополя 

розміщено доккументальну виставка “65 лет Великой Побелы. Визит 
Клементины Черчилль в Севастополь”. 

* * * 

24 лютого 2010 р. начальник відділу інформації і  використання 
документів держархіву А. А. Фесенко виступила в прямому ефірі 
програми “За чашкою чаю” (ТК “Народний канал”)  та розповіла про 
створення фільму “Адмирал Лазарев. Архивные истории”.  
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади  
та управління України (ЦДАВО) 

 
4 березня 2010 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська та 

заступник директора О. Б. Пащенко мали зустріч з представником 
Документаційного центру Об'єднання “Саксонські меморіали” (ФРН) 
О. Харитоновим. В ході зустрічі обговорено стан виконання ЦДАВО 
України Угоди про міжнародне співробітництво в рамках гума-
нітарного проекту, пов'язаного з опрацюванням відомостей про долі 
радянських і німецьких військовополонених та інтернованих; 
перспективи та формат участі ЦДАВО України в зазначеному проекті; 
технічні питання створення бази даних та можливі шляхи прискорення 
темпів створення бази даних. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
24 березня 2010 р. у м. Берегові (Закарпатська область) проведено 

зустріч керівників Державного архіву Закарпатської області України та 
Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву (Ніредьгаза) 
Угорщини, під час якого обговорено питання спільної участі двох 
державних архівних установ України і Угорщини у міжнародному 
грантовому проекті у 2010–2011 роках, а також перспективи співпраці 
архівних установ. 

* * * 
31 березня, 2010 р. під час зустрічі директора Держархіву 

Закарпатської області М. В. Делегана з науковим співробітником 
повітового музею Сату Маре (Румунія) Л. Горват обговорено питання 
співпраці обох установ у 2010 р., зокрема, презентацію в Ужгороді у 
квітні п. р. спільного видання “Церква св. Миколая. Історія та 
сучасність.” (т. 1). Розглянуто питання можливого внесення змін та 
доповнень до існуючої Угоди про співробітництво. 

 
У Держархіві Харківської області 

 
У I кварталі 2010 р. Держархівом Харківської області продовжено 

роботу щодо створення цифрових копій документів генеалогічного 
характеру, яку розпочато в січні 2007 р. за договором між Держархівом 
Харківської області та Генеалогічним товариством Штату Юта (США).  
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За I квартал 2010 р. зроблено 19681 цифрову копію архівних 
документів (11 справ з фонду Харківська казенна палата). 

* * * 
12 лютого 2010 р. проведено зустріч керівництва держархіву з 

професором філологічного факультету Стамбульського університету 
Фахрі Мехметом Фуратом, який перебував на стажуванні у 
Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна. 

У ході зустрічі йшлося про дослідження історії становлення 
українсько-турецьких міжнародних відносин у період створення 
української державності за документами архівних установ України та 
Туреччини. 
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Заходи державних архівних установ з відзначення 
 Дня Соборності України та пам’яті Героїв Крут 

 
22 січня 2010 р. у Центральному державному кінофотофоноархіві 

України ім. Г. С. Пшеничного відкрито документальну виставку з 
нагоди 91-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР. Виставка 
стала спільним проектом Державного комітету архівів України, 
ЦДАВО та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, підготовленим у 
рамках відзначення Дня Соборності України.    

* * * 
26 січня 2010 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим 

відкрито документальну виставку “Пам'яті Героїв Крут”. 

* * * 
21 січня 2010 р. у Держархіві Вінницької області відкрито 

документальну виставку,  присвячену Дню Соборності України. Під 
час відкриття виставки заступник директора з науково-методичної 
роботи архіву, к. і. н. Ф. А. Винокурова та провідний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів архіву, к. і. н.  К. В. Завальнюк 
надали інтерв’ю представникам засобів масової інформації 
(телерадіокомпанії ВДТ-6, обласного радіомовлення, радіокомпаній 
“Місто над Бугом”, “ Хвиля”, газет “Вінницька газета”, “Подільська 
зоря”). 

22 січня 2010 р. у рамках Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Хмельницьк) “День Соборності України й уроки 
української національної революції (1917–1920 рр.): сучасний 
контекст” презентовано книгу “Провісники долі” співробітника 
Держархіву Вінницької області, к. і. н. К. В. Завальнюка. 

26 січня 2010 р. у Держархіві Вінницької області відкрито 
документальну виставку, присвячену 91-й річниці подвигу Героїв Крут. 

* * * 
20 січня 2010 р. у Держархіві Волинської області відкрито 

документальну виставку “Україна Соборна”. 
27 січня 2010 р. у держархіві відкрито документальну виставку 

“Вшанування Героїв Крут на Волині”. Виставку, зокрема, відвідали 
студенти Волинської духовної семінарії, які також ознайомилися з 
архівними документами релігійної тематики. 
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* * * 
21–22 січня 2010 р. в ефірі Дніпропетровського обласного радіо у 

програмі “Вісник” прозвучав підготовлений спеціалістами Держархіву 
Дніпропетровської області цикл радіопередач, присвячений Дню 
Соборності України. 

* * * 
22 січня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

документальну виставку “До Дня Соборності України”, присвячену                 
91-й річниці проголошення Акту злуки Української Народної 
Республіки і Західно-Української Народної Республіки. 

На виставці представлено документи 1917–1921 рр., що 
висвітлюють організацію Української Центральної Ради, її державо-
творчу діяльність, прагнення українського народу до створення єдиної 
соборної України. Універсали Центральної Ради, фотокопії Першого 
Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, Директорії, 
відомих діячів М. Грушевського, І. Огієнка, В. Винниченка віддзер-
калили етапи боротьби за незалежність українського народу. 

* * * 
19 січня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

документальну виставку з нагоди 91-ї річниці проголошення Акта 
злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної 
Республіки “Соборність української держави”. 

20 січня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області та Відділі 
держархіву у м. Берегові відкрито документальні виставки з нагоди 64-ї 
річниці утворення Закарпатської області Української РСР у складі 
СРСР (22 січня).  

20 січня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 
документальну виставку, присвячену річниці подвигу героїв Крут, 
широко ілюстровану фотодокументами та матеріалами періодичної 
преси. 

* * * 
21 січня 2010 р. до Дня Соборності України у Держархіві 

Запорізької області проведено день інформування працівників за темою 
“Історія національно-визвольних змагань початку ХХ століття в 
Україні”; 

Держархівом Запорізької області до Дня Соборності України 
підготовлено документальну виставку “До історії становлення 
української державності на Запоріжжі”, що експонувалася в 
читальному залі архіву та була оприлюднена на офіційному веб-сайті 
держархіву у рубриці “Виставки”. 

28 січня 2010 р. проведено день інформування працівників за 
темою “Мужність та слава Крут”, присвячений подвигу героїв Крут. 
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* * * 
20 січня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області 

відкрито документальну виставку “До Дня Соборності України”, 
присвячену 91-й річниці проголошення Акту злуки Української 
Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. 

* * * 
22 січня 2010 р. на офіційному  веб-сайті  Держархіву  

Кіровоградської області розміщено он-лайнові документальні виставки 
“Втілення соборницької ідеї (до Дня Соборності України)” та “Пам'яті 
Героїв Крут”. 

* * * 
29 січня 2010 р. у Держархіві Львівської області оновлено 

документальну виставку “Пам’яті героїв Крут”. 

* * * 
20 січня 2010 р. тематичну документальну виставку Держархіву 

Львівської області “Відроджена державність” доповнено розділом, 
присвяченим Дню Соборності України. 

* * * 
21 січня 2010 р. у Держархіві Полтавської області відкрито 

документальну виставку “22 січня – День Соборності України”, де 
представлено документи та видання періоду української революції 
1917–1921 років: копії ІV Універсалу Центральної Ради, Акту злуки 
Західно-Української Народної республіки з Наддніпрянською Україн-
ською Народною республікою в “одноцільну суверенну народну 
республіку”, світлини членів Директорії, уродженців Полтавщини – 
Симона Петлюри та Андрія Макаренка.  

29 січня 2010 р. у Держархіві Полтавської області відкрито 
виставку документів та друкованих видань, присвячену пам'яті Героїв 
Крут. Експонувалися ІV Універсал Української Центральної Ради на 
Софійській площі в Києві 9 січня 1918 р., наказ особливого коменданта 
м. Києва М. Ковенка та голови Українського революційного комітету 
гарнізону м. Києва Березняка про організацію добровільного 
українського війська 22 січня 1918 р., схема бою під Крутами, наказ 
про створення слідчої комісії для з'ясування обставин бою з 
більшовиками під Крутами від 5 березня 1918 р. та ін. Представлена 
також інформація про учасників бою: уродженця Полтавщини сотника 
Аверкія Гончаренка, Леоніда Буткевича, Миколи Ганкевича, список 
загиблих героїв-крутянців. 

Окремий розділ присвячено пошануванню пам'яті Героїв Крут: 
публікації періоду Української Народної Республіки, оголошення про 
Святкову академію 1956 р. в Торонто (Канада) з нагоди річниці бою під 
Крутами, вірші О. Олеся, М. Щербака. 
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* * * 
20 січня 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито 

документальну виставку до Дня Соборності України, на якій 
представлено копії унікальних документів, що зберігаються в 
центральних державних архівах України в м. Києві та м. Львові та 
характеризують історичний перебіг подій 1917–1921 рр., пов’язаних зі 
спробами встановлення політичної незалежності України. 

21 січня 2010 р. Рівненською телерадіокомпанією проведено 
зйомки телепередачі про документальну виставку архіву, організовану 
до Дня Соборності України. 

25 січня 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито 
документальну виставку, присвячену вшануванню пам’яті юнаків, які 
героїчно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 р.  

Рівненським обласним радіо підготовлено радіопередачу про 
відкриття у держархіві документальної виставки “Бій під Крутами – 
символ героїзму і жертовності”. 

* * * 
19 січня 2010 р. у Держархіві Сумської області відкрито 

тематичну документальну виставку, присвячену Дню Соборності 
України. 

29 січня 2010 р. у Держархіві Сумської області розгорнуто 
документальну виставку, присвячену пам'яті Героїв Крут. 

* * * 
21 січня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто 

відкрито виставку до Дня Злуки “Україна: один народ, одна держава”.  
29 січня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто 

відкрито документальну виставку до 92-ї річниці бою під Крутами “На 
Аскольдовій могилі український цвіт”.  Того ж дня архівіст І-ї категорії 
держархіву І. Я. Крочак виступив в ПК “Березіль” на вечорі, 
присвяченому пам’яті Героїв Крут, з історичною довідкою  про 
військово-тактичні аспекти Крутівського бою”. Того ж дня у газеті 
“Вільне життя” опубліковано статтю І. Олещука “Велич і безсмертя 
Героїв Крут”. 

* * * 
22 січня 2010 р. у Держархіві Харківської області відкрито 

документальну виставку, підготовлену за матеріалами ЦДАВО 
України, ЦДКФФА України ім. Пшеничного, ДНАБ, Інституту історії 
України НАН України, Національного музею історії України, та 
Держархіву Харківської області “22 січня – День Соборності України”.  

29 січня 2010 р. у Держархіві Харківської області відкрито 
документальну виставку, підготовлену за матеріалами ЦДАВО 
України, ЦДКФФА України ім. Пшеничного, ДНАБ, Інституту історії 
України НАН України, Національного музею історії України “29 
січня – День пам'яті подвигу Героїв Крут”.  
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З виставками ознайомилися студенти Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський  
авіаційний  інститут”, відвідувачі читального залу, працівники архіву.  

* * * 
21 січня 2010 р. у Держархіві Херсонської області, обласній 

державній адміністрації та Херсонському обласному центрі туристсько-
краєзнавчої творчості молоді відкрито документальні виставки до Дня 
Соборності України, присвячені етапам державотворення в Україні та 
області у 1917–1921 рр.  

27 січня 2010 р. Держархівом Херсонської області спільно з 
обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Гончара підго-
товлено виставку, присвячену річниці подвигу героїв Крут. У виставці 
використані копії архівних документів центральних державних архівів 
України та книжкові видання з фондів бібліотеки. Виставка 
експонувалася в читальному залі обласної універсальної бібліотеки 
ім. О. Гончара.  

Співробітниками держархіву підготовлено анотований перелік 
справ “З історії українського державотворення на Херсонщині. 1917–
1921”. Довідник містить анотації до справ періоду 1917–1922 рр., що 
характеризують події з історії національної революції та українського 
державотворення за документальними джерелами, які зберігаються у 
Держархіві Херсонської області. Анотації документальних пам’яток 
характеризують як дії центральних органів влади, так і місцевих 
установ доби національних змагань. Довідник передано до друку. 

* * * 
18 січня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області з нагоди Дня 

Соборності України відкрито тематичну документальну виставку “За 
Україну, за її волю!”. 

28 січня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 
тематичну документальну виставку “Крути: шлях у вічність”. 

* * * 
20 січня 2010 р. у Держархіві Черкаської області відкрито 

виставку архівних документів та періодичної преси “День Соборності 
України. 1919–2010”. 

27 січня 2010 р. у Держархіві Черкаської області розгорнуто 
виставку архівних документів та матеріалів “Пам'яті героїв Крут. 

* * * 
22 січня 2010 р. у Державному архіві Чернівецької області 

відкрито документальну виставку “22 січня – День Соборності 
України”. 

* * * 
22 січня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито 

документальну виставку “Шляхами державотворення”, присвячену 91-
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й річниці проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і 
Західно-Української Народної Республіки. 

26 січня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області організовано 
фотодокументальну виставку “Пам’яті Героїв Крут”. 

26 січня 2010 р. в Борзнянській районній газеті опубліковано 
статтю начальника архівного відділу райдержадміністрації “У полі над 
Крутами”. 

28 січня 2010 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо 
прозвучала радіопередача “Пам`яті героїв Крут”, підготовлена 
працівниками Держархіву Чернігівської області.  

29 січня 2010 р. директор Держархіву Чернігівської області взяла 
участь в урочистих заходах та мітингу біля Меморіального комплексу 
“Пам`яті героїв Крут” поблизу станції Крути з нагоди 92-ї річниці 
пам`ятного бою. 

В архівному відділі Корюківської райдержадміністрації підготовлено 
тематичну добірку до 90-річчя подій української революції 1917–1920 рр. та 
вшанування пам’яті її учасників, яка доступна для користувачів з 10 лютого 2010 р. 

 
 
У Центральному державному архіві зарубіжної україніки  

(ЦДАЗУ) 
 
Утворений у 2007 р. Центральний державний архів зарубіжної 

україніки є (поряд з Центральним державним електронним архівом) 
наймолодшою державною архівною установою України. Тим не менш, 
спектр завдань, покладених на архів, зумовлюють наполегливу роботу 
співробітників архіву щодо виявлення, комплектування, обліку і 
зберігання документів Національного архівного фонду. Одним з 
результатів такої роботи стало поповнення архіву документами 
видатних представників української діаспори протягом 2007–2009 рр.  

Непроста історія України упродовж багатьох століть 
породжувала хвилі політичних, економічних, соціальних міграцій 
українського народу. Поразка визвольних змагань 1917–1921 рр. 
призвела до виїзду з країни визначних представників української нації, 
які вважали свою еміграцію тимчасовою, тому з дбайливістю зберігали 
документи, які після здобуття Україною незалежності повинні були 
повернутися на батьківщину. ЦДАЗУ став профільною установою для 
зберігання саме таких документів української діаспори та документів з 
історії України іноземного походження, які становлять частину 
культурного надбання України.  

У грудні 2007 р. на державне зберігання до архіву були передані 
документи (оригінали та копії) української політичної та воєнної 
еміграції у Румунії міжвоєнного періоду, які започаткували архівне 
зібрання ЦДАЗУ. У наступному 2008 р. через Генеральне консульство 
України у Пряшеві (Словаччина) до ЦДАЗУ передано велику колекцію 
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документів української еміграції у Чехо-Словаччині у міжвоєнний та 
післявоєнний період.  

Зараз дослідникам доступні документи українських політичних 
діячів в еміграції: міністра закордонних справ УНР, представника УНР 
в Румунії К. Мацієвича, діяча Української соціал-демократичної 
робітничої партії та члена Української Центральної Ради К. Ніщеменка; 
військовиків Г. Порохівського та С. Антоненка; українських 
літераторів, науковців, діячів освіти і культури О. Кобилянської, 
М. Секретара, А. Артимовича, Д. Геродота, І. Гаврилюка, М. Захар-
ченка, І. Горбачевського, Ю. Сірого. Ці документи є важливим 
джерелом вивчення політичної діяльності, громадської, літературної, 
театральної активності української еміграції, діяльності Союзу 
визволення України в таборах для військовополонених, Українського 
громадського допомогового комітету в Бухаресті, Української 
господарської академії в Подєбрадах, Українського вільного 
університету, Українського національного театру в Пряшеві тощо. 
Надзвичайно цікавими для дослідників є також цінні стародруки та 
рукописні книжки XVI – початку ХХ ст., зібрані українцями 
Пряшівщини, а також рідкісні газети, журнали, альманахи, бюлетені, 
які видавалися українськими емігрантами в міжвоєнний період у Чехо-
Словаччині, Польщі, Австрії, Німеччині, Франції, США та Канаді.  

У 2009 р. архівне зібрання ЦДАЗУ поповнилося особистим 
архівом відомої української письменниці і поетеси Ганни Черінь, члена 
літературних об’єднань США і Канади, члена Спілки письменників 
України. Серед документів – автобіографії, творчі матеріали Г. Черінь з 
автографами, листування з видатними діячами української культури, 
організаціями, видавництвами, представниками родин Грибінських і 
Паньків, особисті та сімейні фотографії Г. Черінь тощо. У архіві 
містяться також зібрані письменницею україномовні журнали, видані у 
США та Канаді.  

Знаковою подією для архіву у 2009 р. стало передання на 
зберігання до ЦДАЗУ частини родинного архіву Валентина Кохно, 
голови Українського Православного Братства імені В. Липківського зі 
США. Архів містить цінні матеріали з історії УАПЦ, її парафій та 
інших українських релігійних громад у США, Канаді та Європі. Чимало 
документів присвячено життю та діяльності першого Митрополита 
УАПЦ Василя (Липківського), зокрема, в колекції містяться його 
проповіді, праці, зображення. У складі переданої до ЦДАЗУ частини 
архіву є також періодичні та неперіодичні видання релігійних громад за 
кордоном: “Православний українець”, “Церква і життя”, 
“Православний вісник” та ін., а також чимало книг релігійної тематики, 
індивідуальних фотографій діячів УАПЦ, груп представників 
духовенства Української Православної церкви як в Україні, так і за 
кордоном, а також зображень культових будівель. Частину архіву 
В. Кохно містять документи про діяльність окремих діячів УПЦ в 
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Україні та на вигнанні – архієпископа Степана (Біляка), протодиякона 
Василя Потієнка, його сина Юрія Потієнка та ін.  

Наразі продовжується робота над інформуванням громадськості в 
Україні та за її межами щодо цілей та завдань ЦДАЗУ, ведуться 
переговори про передачу до архіву колекцій архівних матеріалів, що є 
частиною культурного надбання закордонного українства. Крім того, 
від Міністерства закордонних справ архів постійно отримує періодичні 
та неперіодичні видання української тематики, які поповнюють 
бібліотечний фонд ЦДАЗУ.  

Іншим пріоритетним напрямком діяльності архіву є виявлення 
документів культурної спадщини України в іноземних архівосховищах. 
За результатами цієї роботи в архіві складається реєстр архівної 
україніки. Внаслідок тривалого перебування українських земель у 
адміністративному і політичному підпорядкуванні іноземних держав, 
існування чисельних українських громад за кордоном, в архівних 
установах інших країн утворився великий масив документів, що 
стосуються України та української діаспори. Реєстр зарубіжної 
україніки дозволить вітчизняним дослідникам знайти інформацію про 
документи з іноземних архівних установ і приватних зібрань, що 
висвітлюють цікаві, маловивчені та маловідомі аспекти вітчизняної 
історії. 

Зокрема, триває укладання реєстру архівної україніки у Польщі – 
державі, з якою Україна мала якнайтісніші зв’язки протягом багатьох 
століть. Також у 2009 р. було здійснено виявлення документів з історії 
України та української меншини у двох архівних установах Білорусі – 
Національному архіві Республіка Білорусь та Національному 
історичному архіві Білорусі. Вони складуть основу реєстру зарубіжної 
україніки в архівах Білорусі. Колектив ЦДАЗУ щиро вдячний 
іноземним архівним установам за допомогу у пошуку важливих для 
вивчення вітчизняної історії документів.  
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НЕКРОЛОГ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Анатолій Вікторович Кентій  
(1937–2010) 

 
Колектив Державного комітету архівів України та Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України невимовно сумують 
та висловлюють щирі співчуття родині у зв’язку з передчасною смертю 
видатного вченого-історика, архівіста, Заслуженого працівника 
культури України, кавалера ордену “За заслуги” ІІІ ступеня 
А. В. Кентія. 

Все своє життя Анатолій Вікторович присвятив архівній справі, 
понад 43 роки працював на наукових та керівних посадах в державних 
архівах та Головному архівному управлінні при Раді Міністрів України. 
Він був не лише професійним архівістом, а й талановитим істориком. 
Його творчий доробок нараховує низку монографій, збірників 
документів, понад 80 наукових статей, повідомлень і публікацій на 
сторінках українських газет та журналів. Його дослідницький інтерес 
охоплював проблеми партизанського руху України у період Другої 
світової війни (1939–1945 рр.) та національно-визвольних змагань 20–
50-х рр. ХХ ст. 

Анатолій Вікторович залишиться в нашій пам’яті чесною, 
справедливою, оптимістичною, життєрадісною, цікавою і талановитою 
людиною. Низько схиляємо голови в глибокій повазі і тузі перед 
вічною пам’яттю Анатолія Вікторовича Кентія. 
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Обсяг документів Національного архівного фонду 
 

Станом на 01.01.2010 року в Україні зберігається 59240083 од. зб. 
управлінської документації, 25652144 од. зб. особового походження, 
892506 од. зб. науково-технічної документації, 74895 од. зб. 
кінодокументів, 1460116 од. зб. фотодокументів, 37130 од. зб. 
фонодокументів, 1734 од. зб. відеодокументів, що загалом складає 
87358608 од. зб.  
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