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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Про відзначення 20-ї річниці Декларації  
про державний суверенітет України 

від 20 квітня 2010 року № 561/2010 
 
З метою належного відзначення 16 липня 2010 року 20-ї річниці 

Декларації про державний суверенітет України та враховуючи значення 
цього акта в історії творення  незалежної держави,  

п о с т а н о в л я ю:  
 
1. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у 

місячний строк план заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України, передбачивши, 
зокрема, організацію та проведення:  

урочистих та інших тематичних заходів у містах Києві та 
Севастополі, обласних і районних центрах, інших населених пунктах за 
участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, міжнародних, громадських, релігійних організацій, 
політичних партій, діячів освіти, науки та культури;  

наукових конференцій, круглих столів, просвітницьких заходів, 
присвячених історичній ролі Декларації про державний суверенітет 
України та питанням розвитку і зміцнення держави;  

тематичних виставок документів, друкованих видань та фото-
матеріалів;  

культурно-мистецьких та спортивних заходів у рамках 
відзначення 20-ї річниці Декларації про державний  суверенітет 
України.  

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київ-
ській та Севастопольській міським державним адміністраціям:  

затвердити плани заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України та забезпечити їх 
виконання;  

здійснити додаткові заходи щодо благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об'єктів культурної спадщини;  

організувати виступи в засобах масової інформації керівників 
місцевих органів виконавчої влади та представників органів місцевого 
самоврядування, відомих учених, політичних і громадських діячів з 
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висвітлення історичної ролі Декларації про державний суверенітет 
України.  

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
організацію закордонними дипломатичними установами України 
заходів із відзначення 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України за участю представників української діаспори.  

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити висвітлення заходів з підготовки та відзначення 20-ї 
річниці Декларації про державний суверенітет України, організувати 
проведення тематичних радіо- і телепередач.  

5. Кабінету Міністрів України здійснити в установленому 
порядку фінансування видатків на організацію та проведення заходів з 
підготовки та відзначення 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України.  

  
Президент України В. Янукович 
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Про відзначення 19-ї річниці незалежності України 
від 27 квітня 2010 року № 570/2010 

 
З нагоди 19-ї річниці проголошення 24 серпня 1991 року 

незалежності України, з метою гідного відзначення державного свята та 
консолідації суспільства навколо цієї історичної події, виховання у 
громадян почуття патріотизму та гордості за свою державу  

п о с т а н о в л я ю:  
 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 

19-ї річниці незалежності України (далі – Організаційний комітет).  
Призначити АЗАРОВА Миколу Яновича – Прем'єр-міністра 

України головою Організаційного комітету.  
Голові Організаційного комітету внести у десятиденний строк 

пропозиції щодо персонального складу Організаційного комітету.  
2. Організаційному комітету затвердити у двомісячний строк 

план заходів з підготовки та відзначення 19-ї річниці незалежності 
України, передбачивши, зокрема:  

організацію урочистостей з нагоди Дня незалежності України в 
містах Києві та Севастополі, обласних, районних центрах, інших 
населених пунктах за участю представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, діячів освіти, науки та культури, 
міжнародних, громадських, зокрема ветеранських, релігійних 
організацій, політичних партій;  

здійснення 23 серпня 2010 року – у День Державного Прапора 
України передбачених Указом Президента України від 23 серпня 
2004 року № 987 “Про День Державного Прапора України” заходів, 
присвячених, зокрема, історії становлення і утвердження державних 
символів України та спрямованих на формування поваги  до них у 
громадян;  

покладення квітів до пам'ятних знаків та пам'ятників видатним 
діячам українського державотворення, борцям за незалежність України, 
воїнам, полеглим у боях за її свободу;  

організацію всеукраїнських та регіональних виставок досягнень у 
сферах економіки, освіти, науки, культури тощо;  

проведення тематичних наукових конференцій, круглих столів, 
просвітницьких, культурно-мистецьких заходів, присвячених історії 
українського державотворення, питанням розвитку і зміцнення 
держави;  

організацію культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань у 
рамках урочистостей;  

звернення до релігійних організацій з пропозицією провести 
вранці 24 серпня 2010 року молебні за Україну.  
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3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:  

затвердити плани заходів з підготовки та відзначення 19-ї річниці 
незалежності України, забезпечити їх виконання;  

здійснити додаткові заходи щодо благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об'єктів культурної спадщини, пам'ятників та місць 
поховання осіб, які загинули у боротьбі за незалежність України, воїнів, 
полеглих у боях за її свободу.  

4. Міністерству оборони України, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним адміністраціям забезпечити проведення 24 серпня 2010 року 
святкових феєрверків у столиці України – місті-герої Києві, містах-
героях Севастополі, Одесі, Керчі, обласних центрах.  

5. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
організацію закордонними дипломатичними установами України 
заходів з відзначення 19-ї річниці незалежності України за участю 
представників української діаспори, залучення дипломатичного 
корпусу іноземних держав до участі в урочистостях з нагоди 
відзначення 19-ї річниці незалежності України.  

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити висвітлення, в тому числі за кордоном, заходів з 
підготовки та відзначення 19-ї річниці незалежності України, 
організувати проведення тематичних радіо- і телепередач, показ 
кращих фільмів українського кінематографа.  

7. Кабінету Міністрів України:  
забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на 

організацію та проведення заходів з нагоди 19-ї річниці незалежності 
України;  

підготувати і внести у тримісячний строк у встановленому 
порядку пропозиції щодо підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї 
річниці незалежності України.  

  
Президент України  В. Янукович 
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Про додаткові заходи з облаштування кримських татар, 
інших осіб, депортованих за національною ознакою, 
та їх нащадків, які повернулися чи повертаються 

на постійне місце проживання в Україну 
 від 14 травня 2010 р. № 615/2010 

 
З метою вирішення актуальних питань облаштування кримських 

татар, інших осіб, депортованих за національною ознакою, та  їх 
нащадків, які повернулися чи повертаються на постійне місце 
проживання в Україну,  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Кабінету Міністрів України:  
1) проаналізувати в місячний строк стан виконання нормативно-

правових актів, що спрямовані на поліпшення соціально-економічної 
ситуації в Автономній Республіці Крим, облаштування кримських 
татар, інших осіб, депортованих за національною ознакою, та їх 
нащадків, які повернулися на постійне місце проживання в Україну, і за 
результатами такого аналізу забезпечити виконання таких актів;  

2) вжити в установленому порядку заходів щодо прискорення 
затвердження концепції державної етнонаціональної політики і 
програми облаштування кримських татар та інших осіб, депортованих 
за національною ознакою, які повернулися чи повертаються на 
проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське 
суспільство на період до 2015 року;  

3) організувати роботу щодо донесення до суспільства 
об'єктивної інформації про депортацію з Криму кримських татар та 
інших осіб за національною ознакою.  

2. Кабінету Міністрів України разом із Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим:  

1) забезпечити проведення на належному рівні заходів у зв'язку з 
66-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за 
національною ознакою, широке висвітлення цих заходів у засобах 
масової інформації;  

2) опрацювати до 1 липня 2010 року питання щодо надання 
Бахчисарайському державному історико-культурному заповіднику 
статусу національного та внести відповідні пропозиції;  

3) забезпечити до кінця 2010 року завершення формування та 
дальше функціонування зведеного реєстру репатріантів та членів їхніх 
сімей.  

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим сприяти 
вирішенню в установленому порядку питань будівництва у м. Сімфе-
рополі Соборної мечеті.  
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4. Представництву Президента України в Автономній Республіці 
Крим підготувати за участю представників кримських татар та подати 
до 1 липня 2010 року пропозиції щодо вдосконалення роботи Ради 
представників кримськотатарського народу.  

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.  
 

Президент України В. Янукович 
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Про відзначення 14-ї річниці Конституції України 
від 31 травня 2010 року № 646/2010 

 
З метою гідного відзначення у 2010 році 14-ї річниці Конституції 

України, ураховуючи її доленосне значення у розбудові держави та 
консолідуючу роль у розвитку в Україні громадянського суспільства,  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним адміністраціям забезпечити проведення заходів із 
підготовки та відзначення 14-ї річниці Конституції України, зокрема:  

проведення у містах Києві та Севастополі, обласних та районних 
центрах, інших населених пунктах урочистостей за участю 
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, 
народних депутатів України, діячів науки та культури;  

організацію та проведення у закладах культури, військових 
частинах, закладах для дітей та молоді просвітницьких тематичних 
заходів, спрямованих на формування правової культури, поваги до 
Основного Закону держави, отримання знань про свої конституційні 
права, свободи та обов'язки, знань з історії становлення та розвитку 
вітчизняного конституційного права, його ролі в українському 
державотворенні та діяльності видатних правників у цій сфері;  

проведення тематичних науково-практичних конференцій та 
круглих столів;  

організацію виставок фото- та архівних документів, що 
ілюструють процес прийняття Конституції України, історію 
національного законотворення;  

вирішення нагальних соціальних питань;  
забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із 

підготовки та відзначення 14-ї річниці Конституції України.  
2. Кабінету Міністрів України підготувати і внести у тримісячний 

строк у встановленому порядку пропозиції щодо підготовки та 
відзначення у 2011 році 15-ї річниці Конституції України.  

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
проведення закордонними дипломатичними установами України 
заходів з нагоди 14-ї річниці Конституції України із залученням до 
участі в них представників української громадськості за кордоном.  

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити показ тематичних теле- та радіопередач, широке 
висвітлення заходів із підготовки та відзначення 14-ї річниці 
Конституції України).  

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.  
 Президент України В. Янукович 
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Про Організаційний комітет з підготовки та відзначення 
19-ї річниці незалежності України 
від 9 червня 2010 р. № 675/2010 

 
Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та 

відзначення 19-ї річниці незалежності України (додається). 
 

Президент України В. Янукович 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  

від 9 червня 2010 р. № 675/2010  
 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки  

та відзначення 19-ї річниці незалежності України  
  
 
АЗАРОВ    – Прем'єр-міністр України, голова 
Микола Янович   Організаційного комітету  
 
ГЕРМАН    – заступник Глави Адміністрації 
Ганна Миколаївна  Президента України, заступник  
      голови Організаційного комітету  
СЕМИНОЖЕНКО  – Віце-прем'єр-міністр України, 
Володимир Петрович  заступник голови Організаційного  
      комітету  
АВКСЕНТЬЄВ   – заступник Міністра Кабінету 
Юрій Анатолійович  Міністрів України  
 
АНОПРІЄНКО   – перший заступник Керівника 
Євген Якович   Головного управління з питань  
      регіональної та кадрової політики  
      Адміністрації Президента України  
 
БОГУЦЬКИЙ   – Радник Президента України 
Юрій Петрович  
ГАВРИЛЮК   – Керівник Головного управління 
Михайло Іванович  з питань оборонної політики  
      та діяльності правоохоронних  
      органів Адміністрації Президента  
      України  
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ГІНЗБУРГ    – Голова Державного комітету архівів  
Ольга Петрівна   України  
 
ГОНЧАРУК   – начальник Головного управління 
Віктор Олександрович  з питань внутрішньої політики  
      Київської міської державної  
      адміністрації  
 
ГОНЧАРУК   – заступник Керівника Головного 
Олександр Олександрович управління з гуманітарних  
      і суспільно-політичних питань –  
      керівник управління з суспільно–  
      політичних питань Адміністрації  
      Президента України  
 
ГОРБУНОВА   – заступник Міністра юстиції України  
Лідія Миколаївна  
 
 ГУРИЦЬКИЙ   – директор Господарсько-фінансового  
Юрій Олександрович  департаменту Секретаріату Кабінету  
      Міністрів України  
 
ДЕМЧЕНКО   – заступник Міністра закордонних 
Руслан Михайлович  справ України  
 
ДНІПРЕНКО   – начальник Управління у зв'язках 
Наталія Костянтинівна  з громадськістю Секретаріату  
      Кабінету Міністрів України  
 
ДНІПРОВ    – начальник Управління гуманітарної  
Олексій Сергійович  політики Секретаріату Кабінету  
      Міністрів України  
 
ЄЖЕЛЬ    – Міністр оборони України 
Михайло Броніславович  
 
ЄФИМЕНКО   – Міністр транспорту та зв'язку 
Костянтин Олексійович України  
 
ЖЕБРОВСЬКИЙ   – перший заступник Міністра освіти 
Борис Михайлович  і науки України  
 
КРАВЕЦЬ    – Керівник Державного управління 
Андрій Віталійович  справами  
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КРАСИЛЬЩИКОВ  – начальник Управління стратегії 
Анатолій Лаврентійович реформування соціальних відносин  
      Секретаріату Кабінету Міністрів  
      України  
 
КУЛИНЯК    – Міністр культури і туризму України  
Михайло Андрійович  
 
ЛАДНИЙ    – заступник Глави Адміністрації 
Юрій Анатолійович  Президента України – Керівник  
      Головного управління Державного  
      Протоколу і Церемоніалу  
 
МИТНИК    – Міністр охорони здоров'я України 
Зіновій Миколайович  
 
МОГИЛЬОВ   – Міністр внутрішніх справ України 
Анатолій Володимирович  
 
НАДРАГА    – Міністр праці та соціальної 
Василь Іванович   політики України  
 
ПЛАКСЮК   – Голова Державного комітету 
Юрій Олександрович  телебачення та радіомовлення  
      України  
 
ПРИСЯЖНЮК   – голова Київської обласної державної  
Анатолій Йосипович  адміністрації  
 
РИБАК    – заступник Міністра фінансів України  
Сергій Олександрович  
 
САВЧЕНКО   – начальник Управління 
Юрій Васильович  зовнішньоекономічної політики  
      та міжнародного співробітництва  
      Секретаріату Кабінету Міністрів  
      України  
 
СИЗЕНКО    – заступник Міністра України 
Юрій Павлович   у справах сім'ї, молоді та спорту  
      у зв'язках з Верховною Радою  
      України та іншими органами  
      державної влади  
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СКУБАШЕВСЬКИЙ  – заступник Глави Адміністрації 
Станіслав Валеріанович Президента України – Керівник  
      Головного управління з питань  
      регіональної та кадрової політики  
 
СОБОЛЄВ    – начальник Управління протокольного  
Віталій Михайлович  забезпечення та організації прийому  
      офіційних делегацій Секретаріату  
      Кабінету Міністрів України  
 
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ   – голова Київської міської державної  
Леонід Михайлович  адміністрації  
 
ШЕВЧЕНКО   – начальник Управління політики 
Володимир Федорович  у правоохоронній сфері  
      та забезпечення правосуддя  
      Секретаріату Кабінету Міністрів  
      України  
 
ШУФРИЧ    – Міністр України з питань 
Нестор Іванович   надзвичайних ситуацій та у справах  
      захисту населення від наслідків  
      Чорнобильської катастрофи  
 
ЯЦУБА    – Міністр регіонального розвитку та  
Володимир Григорович будівництва України  
 
ЯЦЮК    – начальник Управління регіональної  
Володимир Андрійович політики Секретаріату Кабінету  
      Міністрів України  
 
ЯЩУК    – начальник Управління фінансової 
Валентина Віталіївна  політики Секретаріату Кабінету  
      Міністрів України.  
  

 Глава Адміністрації  
 Президента України С. Льовочкін 
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Про відзначення 1000-річчя 
заснування Софійського собору 
від 11 червня 2010 року № 682/2010 

  
Ураховуючи вагому роль Софійського  собору у розвитку й 

становленні Києва як духовного, культурного і політичного центру 
української держави та беручи до уваги резолюцію 35-ї сесії Ге-
неральної конференції ЮНЕСКО щодо відзначення у 2011 році 1000-
річчя заснування цієї видатної пам'ятки,  

п о с т а н о в л я ю:  
 
1. Кабінету Міністрів України:  
1) утворити у місячний строк організаційний комітет з підготовки 

та проведення заходів, присвячених 1000-річчю заснування Софій-
ського собору (далі – організаційний комітет) і затвердити його 
персональний склад;  

2) забезпечити розроблення організаційним комітетом за участю 
Київської міської державної адміністрації та Національної академії 
наук України і затвердити план заходів із підготовки та відзначення 
1000-річчя заснування Софійського собору, передбачивши, зокрема:  

проведення урочистостей з нагоди 1000-річчя заснування 
Софійського  собору, а також міжнародної науково-практичної конфе-
ренції з питань дослідження, збереження та популяризації цієї 
унікальної пам'ятки;  

здійснення підготовки і випуску повного видання корпусу графіті 
Софії Київської, а також видань, пов'язаних з історією Софійського 
собору, наукових та науково-популярних праць з питань історії, 
архітектури, монументального мистецтва, реставрації архітектурного 
ансамблю собору;  

виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та бань 
Софійського собору, у тому числі з позолоти бань і хрестів, реставрації 
та відновлення ікон у барабанах маківок бань,  а також завершення 
реставрації південної в'їзної башти і брами Заборовського;  

реконструкцію мереж електрозабезпечення, художнього освіт-
лення  інтер'єрів та екстер'єрів собору і дзвіниці, ремонт інженерних 
мереж та заходи з благоустрою території  архітектурного ансамблю 
Софійського собору;  

карбування та введення в обіг у встановленому порядку 
ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта, 
присвячених 1000-річчю Софійського собору, здійснення спец по-
гашення поштової марки;  

створення та транслювання серії відеосюжетів, тематичних теле– 
і радіопрограм про історію Софійського собору, його архітектуру, 
живопис та написи-графіті;  
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3) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів, 
присвячених 1000-річчю заснування Софійського собору.  

2. Міністерству культури і туризму України разом  із Міні-
стерством  регіонального розвитку та будівництва України, Міні-
стерством закордонних справ України опрацювати питання форму-
вання та експонування в Україні і Французькій  Республіці, зокрема у 
штаб-квартирі ЮНЕСКО, виставок, присвячених історії та розвитку 
Софійського собору.  

3. Міністерству освіти і науки України забезпечити проведення у 
навчальних закладах тематичних заходів із висвітлення історії 
створення Софійського собору, його ролі в духовному та політичному 
житті української держави з метою виховання у молоді почуття поваги 
до культурної спадщини.  

4. Міністерству закордонних справ України забезпечити 
здійснення закордонними дипломатичними установами України за 
участю українських  науковців тематичних заходів, присвячених 1000-
річчю заснування Софійського собору.  

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з 
підготовки та відзначення 1000-річчя Софійського собору.  

 
 Президент України В. Янукович 
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Про Координаційну раду з питань 
підготовки та відзначення 200-річчя 
від дня народження Т.Г. Шевченка 
від 11 червня 2010 р. № 683/2010 

 
З метою забезпечення належної підготовки та відзначення у 2014 

році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка  
п о с т а н о в л я ю:  
1. Утворити Координаційну раду з питань підготовки та 

відзначення  200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка (далі – 
Координаційна рада).  

2. Основними завданнями Координаційної ради є забезпечення 
ефективної взаємодії центральних та місцевих органів влади у 
вирішенні питань, пов'язаних із підготовкою і  проведенням в Україні 
та за її межами ювілейних заходів із відзначення 200-річчя від дня 
народження Т. Г. Шевченка.  

3. Визначити, що Координаційну раду очолює Президент 
України. Затвердити персональний склад Координаційної ради 
(додається).  

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.  
 

Президент України В. Янукович  
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  

від 11 червня 2010 року N 683/2010  
 
 

СКЛАД 
Координаційної ради з питань 

підготовки та відзначення 200-річчя 
від дня народження Т. Г. Шевченка 

 
ЯНУКОВИЧ   – Президент України, Голова 
Віктор Федорович  Координаційної ради  
 
АЗАРОВ     – Прем'єр-міністр України 
Микола Янович  
 
БЕНКЕНДОРФ   – генеральний директор  
Єгор Андрійович   Національної телекомпанії  
                                                         України  (за згодою) 
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ГЕРМАН    – заступник Глави Адміністрації 
Ганна Миколаївна  Президента України, секретар  
      Координаційної ради  
 
ГРИЩЕНКО   – Міністр закордонних справ  
Костянтин Іванович   України 
 
ДРАЧ     – письменник, голова Товариства 
Іван Федорович   зв'язків з українцями за межами  
      України “Україна – Світ”  
      (за згодою)  
 
ЖУЛИНСЬКИЙ    – директор Інституту літератури  
Микола Григорович  імені Т. Г. Шевченка НАН України,  
      Голова Комітету з Національної  
      премії України імені Тараса  
      Шевченка 
 
КУЛИНЯК    – Міністр культури і туризму  
Михайло Андрійович   України 
 
ЛЬОВОЧКІН   – Глава Адміністрації Президента 
Сергій Володимирович  України  
 
МОГИЛЬОВ    – Міністр внутрішніх справ  
Анатолій Володимирович  України 
 
ОЛІЙНИК    – письменник, голова правління 
Борис Ілліч    Українського фонду культури  
      (за згодою)  
 
ПАТОН    – президент Національної академії 
Борис Євгенович   наук України (за згодою)  
 
ПЛАКСЮК    – Голова Державного комітету 
Юрій Олександрович  телебачення та радіомовлення  

України  
 
ПРИСЯЖНЮК-   – Голова Київської обласної  
Анатолій Йосипович  державної адміністрації  
 
РЕНЬКАС    – генеральний директор 
Ігор Олександрович  Шевченківського національного  

заповідника (за згодою)  
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СЕМИНОЖЕНКО  – Віце-прем'єр-міністр України 
Володимир Петрович  
 
СМОЛІЙ    – директор Інституту історії  
Валерій Андрійович  України НАН України, академік (за  
      згодою) 
 
ТАБАЧНИК   – Міністр освіти і науки України 
Дмитро Володимирович  
 
ТУЛУБ    – голова Черкаської обласної 
Сергій Борисович  державної адміністрації  
 
ХОМЕНКО    – голова Чернігівської обласної 
Володимир Миколайович державної адміністрації  
 
ЦУШКО    – Міністр економіки України 
Василь Петрович  
 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ   – голова Київської міської  
Леонід Михайлович  державної адміністрації  
 
ЯРОШЕНКО   – Міністр фінансів України 
Федір Олексійович  
 
ЯЦУБА     – Міністр регіонального розвитку  
Володимир Григорович  та будівництва України.  
 

 Глава Адміністрації  
 Президента України С. Льовочкін 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 
Про затвердження плану загальнодержавних заходів  

щодо проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни  
1941–1945 років 

14 квітня 2010 р. № 919-р 
 

1. Затвердити план загальнодержавних заходів щодо проведення 
Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (далі – план 
заходів), що додається.  

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям:  

забезпечити виконання  плану заходів у межах відповідних 
видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах;  

подати до 23 червня, 23 вересня і 23 грудня 2010 р. Міністерству 
праці та соціальної політики інформацію про хід виконання плану 
заходів для її узагальнення та подання відповідно до 30 червня, 30 
вересня і 31 грудня Кабінетові Міністрів України.  

3. Міністерству праці та соціальної політики здійснювати 
координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, пов'язаної із забезпеченням виконання плану заходів.   

 
Прем'єр-міністр України М. Азаров  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 14 квітня 2010 р. № 919-р  
 

 
ПЛАН 

загальнодержавних заходів 
щодо проведення Року ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 років 
  
1. Забезпечити виконання законів з питань соціального захисту 

ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (далі – ветерани), 
зокрема Закону України “Про встановлення прожиткового мінімуму та 
мінімальної заробітної плати”.  

Центральні органи  
виконавчої влади,  

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

Протягом 2010 року.  
 
2. Розглянути під час формування місцевих  бюджетів  на  

2010 рік питання щодо передбачення коштів для:  
надання фінансової підтримки громадським організаціям ве-

теранів та фінансування регіональних програм соціального захисту 
ветеранів;  

забезпечення ветеранів медичними препаратами та фінансування 
госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни.  

Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Протягом 2010 року.  
 
3. Здійснити заходи щодо:  
виявлення, впорядкування, збереження, запобігання актам 

вандалізму та руйнуванню місць поховань осіб, які загинули на 
території України під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
(далі – Велика Вітчизняна війна).  

Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації,  

Мінжитлокомунгосп,  
Міноборони,  

Держкомветеранів,  
МОН, МВС.  
Постійно;  

 
збереження та впорядкування на територіях іноземних держав 

місць поховань громадян України, які загинули під час Другої світової 
війни.  

МЗС, МКТ, Держкомветеранів.  
Постійно;  

 
активізації роботи закордонних дипломатичних установ України з 

висвітлення ролі українського народу у Великій Вітчизняній війні і 
Другій світовій війні та його внеску в перемогу антигітлерівської 
коаліції.  

МЗС, МКТ, МОН,  
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Держкомархів разом  
з Національною академією  

наук.  
Протягом 2010 року;  

 
першочергового забезпечення автомобілями інвалідів Великої 

Вітчизняної війни I групи, які тривалий час перебувають на обліку для 
їх отримання.  

Мінпраці, Мінфін,  
Мінекономіки.  

Протягом 2010 року;  
 
забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, 

які потребують поліпшення житлових умов та тривалий час 
перебувають на квартирному обліку.  

Мінрегіонбуд,  
Держкомветеранів,  

Мінпраці.  
Протягом 2010 року;  

 
відзначення Дня закінчення Другої світової війни, Дня 

партизанської слави, 66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників.  

Держкомветеранів,  
МКТ, Мінпраці, Рада  
міністрів Автономної  

Республіки Крим,  
обласні, Київська  

та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Вересень–жовтень 2010 року.  
 
4. Організувати здійснення у військових частинах та навчальних 

закладах заходів, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни, з 
метою донесення до молоді об'єктивної інформації про Велику 
Вітчизняну війну, виховання у неї почуття патріотизму та поваги до 
ветеранів.  

Міноборони, МОН, МКТ,  
Мінсім'ямолодьспорт,  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Держкомветеранів.  
Протягом 2010 року.  
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5. Забезпечити:  
збільшення мінімального розміру пенсії, розміру підвищень до 

пенсій ветеранам відповідно до Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту” і розміру мінімальних пенсійних 
виплат інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій з 
урахуванням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, установленого Законом України “Про Державний 
бюджет України на 2010 рік”.  

Мінпраці, Пенсійний  
фонд України, Мінфін,  
Мінекономіки, Мін'юст.  

Протягом 2010 року;  
 
належне фінансування заходів щодо санаторно-курортного 

лікування ветеранів у санаторіях, які належать до сфери управління 
Мінпраці, та проведення громадськими організаціями ветеранів Року 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (далі – Рік 
ветеранів) і виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам 
відповідно до розмірів, установлених Кабінетом Міністрів України.  

Мінфін, Мінпраці,  
Державне казначейство,  

Держкомветеранів.  
Протягом 2010 року;  

 
широке висвітлення  державними засобами масової інформації 

заходів щодо проведення Року ветеранів, зокрема питань підвищення 
соціальної захищеності ветеранів, урочистостей з нагоди відзначення 
65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, сторінок історії 
Великої Вітчизняної війни.  

Держкомтелерадіо,  
Міноборони.  

Протягом 2010 року;  
 
виплату згідно з даними інформаційно-аналітичної системи 

“Реєстр вкладників заощаджень громадян” ветеранам компенсації втрат 
від знецінення грошових заощаджень, які її не отримали.  

Мінфін разом  
з ВАТ “Ощадбанк”.  
Протягом 2010 року;  

 
проведення капітальних і поточних ремонтів квартир та 

індивідуальних житлових будинків ветеранів.  
Рада міністрів  

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

Протягом 2010 року;  
 
першочергове безоплатне зубопротезування та одержання 

ветеранами ліків за пільговими рецептами, а також створення мережі 
безкоштовних (пільгових) аптек і відкриття спеціальних відділень у 
лікарнях.  

МОЗ, Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Постійно;  
 
здійснення культурно-мистецьких заходів, присвячених Року 

ветеранів.  
МКТ, Рада міністрів  

Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Протягом 2010 року.  
 
6. Сприяти забезпеченню розвитку системи надання пільгових 

транспортних послуг ветеранам (для перевезення до закладів охорони 
здоров'я, місцевих органів виконавчої влади, установ соціального захисту).  

Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Протягом 2010 року.  
 
7. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекти Концепції Державної програми 
медико-соціального забезпечення ветеранів війни на 2011–2015 роки і 
плану заходів щодо увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної 
війни та її учасників на 2011–2015 роки.  

Мінпраці,  
Держкомветеранів,  

МОЗ, Мінжитлокомунгосп,  
Мінфін, Мін'юст,  
Мінекономіки.  

Протягом 2010 року.  
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8. Запобігати виселенню громадських організацій ветеранів із 
займаних приміщень, які відповідно до законодавства надані для 
провадження їх статутної діяльності.  

Рада міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 

та Севастопольська міські 
держадміністрації, 
Держкомветеранів. 

Постійно. 
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Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї 
річниці Декларації про державний суверенітет України 

від 2 червня 2010 р. № 1166-р 
 

1. Затвердити план  заходів з підготовки та відзначення 20-ї 
річниці Декларації про державний суверенітет України, що додається.  

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям за участю Національної 
академії наук забезпечити виконання затвердженого цим розпо-
рядженням плану заходів у межах відповідних видатків, передбачених 
у державному та місцевих бюджетах.  

 
Прем'єр-міністр України М. Азаров  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 2 червня 2010 р. N 1166-р  
 

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України  

 
1. Організувати та провести:  
за участю представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, міжнародних, громадських, релігійних 
організацій, політичних партій, діячів освіти, науки та культури 
урочисті збори, присвячені 20-й річниці Декларації про державний 
суверенітет України, у мм. Києві та Севастополі, обласних і районних 
центрах, інших населених пунктах.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Мінрегіонбуд.  
Липень 2010 року;  

 
покладення квітів до пам'ятників князю Володимиру, 

Т. Г. Шевченку та Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.  
Київська міська  

держадміністрація.  
16 липня 2010 року;  
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святковий концерт, присвячений 20-й  річниці Декларації про 
державний суверенітет України.  

МКТ.  
16 липня 2010 року;  

 
тематичну документальну виставку у приміщенні комплексу 

споруд центральних державних архівів у м. Києві.  
Держкомархів.  

16 липня 2010 року;  
 
наукові конференції, засідання за круглим столом, семінари, 

просвітницькі заходи, присвячені історичній ролі Декларації про 
державний  суверенітет України та вирішенню питань розвитку і 
зміцнення держави.  

МОН, Держкомтелерадіо,  
Мінсім'ямолодьспорт,  

Національна академія наук,  
Держкомнацрелігій, Інститут  

національної пам'яті, Рада  
міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
2010 рік;  

 
виступи у засобах масової інформації керівників місцевих органів 

виконавчої влади та представників органів місцевого самоврядування, 
відомих вчених, політичних та громадських діячів.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

2010 рік;  
 
тематичні виставки документів, друкованих видань та фото-

матеріалів, що висвітлюють історичні етапи здобуття  Україною неза-
лежності.  

Держкомархів, МОН,  
Мінсім'ямолодьспорт,  

Держкомтелерадіо.  
2010 рік;  

 
культурно-мистецькі та спортивні заходи у рамках відзначення 

20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України  
Рада міністрів Автономної  
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Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації  
Мінсім'ямолодьспорт, МКТ,  

МОН.  
2010 рік.  

 
2. Забезпечити:  
широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з від-

значення 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України  
Держкомтелерадіо, Рада  

міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Червень-липень 2010 року;  
 
показ в ефірі державних телерадіокомпаній документальних 

фільмів та тематичних програм.  
Держкомтелерадіо.  

Червень-липень 2010 року;  
 
розміщення в ефірі державних телерадіокомпаній вітань 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра 
України Українському народові з нагоди ювілею.  

Держкомтелерадіо.  
Липень 2010 року.  

 
3. Створення і розміщення в ефірі тематичних теле- і радіо-

передач, що присвячені історії прийняття Декларації про державний 
суверенітет України та її значенню для здобуття Україною неза-
лежності, зокрема проведення 16 липня 2010 р. теле- і радіо-марафону з 
нагоди відзначення 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет 
України  

Держкомтелерадіо.  
Липень 2010 року.  

 
4. Сприяти проведенню урочистих богослужінь та участі 

представників релігійних і громадських організацій, національних 
культурних товариств в інших святкових заходах.  

Держкомнацрелігій.  
Липень 2010 року.  

 
5. Створити на веб-сайті “Укрінформ” тематичну рубрику “20-а 

річниця Декларації про державний суверенітет України”.  
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Держкомтелерадіо, Укрінформ.  
Червень 2010 року.  

 
6. Забезпечити організацію закордонними дипломатичними 

установами України за участю представників української діаспори 
заходів з відзначення 20-ї  річниці Декларації про державний 
суверенітет України.  

МЗС.  
2010 рік. 
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Про затвердження плану заходів з підготовки  
та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі  

від 30 червня 2010 р. № 1288-р  
 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя 
хрещення Київської Русі, що додається.  

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

  
Прем'єр-міністр України М. Азаров  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 30 червня 2010 р. № 1288-р  
 

 
ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення 
1025-річчя хрещення Київської Русі 

 
 
1. Організувати і провести урочисті заходи з нагоди 1025-річчя 

хрещення Київської Русі.  
Держкомнацрелігій, Держкомтелерадіо,  
МКТ, МОН, МЗС, Мінрегіонбуд, Рада  

міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації за участю  
християнських конфесій.  

Липень 2013 року.  
 
2. Забезпечити проведення:  
зустрічей з духовенством християнських конфесій та відомими 

християнськими богословами, науково-практичних конференцій, 
колоквіумів, засідань, присвячених історії християнства в Київській 
Русі та Україні.  

Держкомнацрелігій, Держкомтелерадіо,  
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації за участю  
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християнських конфесій.  
2011–2013 роки;  

 
бесід і тематичних заходів, присвячених 1025-річчю хрещення 

Київської Русі та утворення першої школи, у навчальних закладах.  
МОН, інші заінтересовані центральні  
та місцеві органи виконавчої влади за  

участю християнських конфесій.  
2013 рік;  

 
виставок церковно-богословської та історичної літератури, 

художніх творів, присвячених історії християнства, релігійного 
портрета, церковних реліквій, зокрема тематичної виставки, прис-
вяченої 1025-річчю хрещення Київської Русі, в Національному музеї 
історії України, виставки “Молитва за Україну” в Меморіальному 
комплексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”.  

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

міські держадміністрації за участю  
християнських конфесій.  

2011–2013 роки;  
 
тематичних конференцій  та  книжкових виставок, присвячених 

історії християнства в Київській Русі та Україні, в бібліотеках, 
конференції на тему “Хрещення Київської Русі та Кирило-Мефодіївські 
традиції” в Національному музеї літератури України.  

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

міські держадміністрації за участю  
християнських конфесій.  

2011–2013 роки;  
 
тематичного кінофестивалю, фестивалю духовної християнської 

музики та співу.  
МКТ, Держкомнацрелігій за участю  

християнських конфесій.  
2013 рік;  

 
виставок церковних реліквій, що зберігаються у фондах музеїв 

мм. Києва та Львова, за кордоном.  
МКТ, МЗС, Держкомнацрелігій, Київська  

міська та Львівська обласна  
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 держадміністрації за участю  
християнських конфесій.  

2011–2013 роки;  
 
заходів з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі закор-

донними дипломатичними установами України.  
МЗС, Держкомнацрелігій за участю  

християнських конфесій та  
української громадськості за  

кордоном.  
2013 рік.  

 
3. Забезпечити:  
ведення обліку, належне збереження та використання пам'яток 

християнської культури.  
МКТ, Мінрегіонбуд, Держкомнацрелігій,  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації за участю  

християнських конфесій.  
2011–2013 роки;  

 
висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та 

відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі.  
Держкомтелерадіо, МОН, МКТ,  
Держкомнацрелігій за участю  

християнських конфесій.  
2011–2013 роки;  

 
карбування та введення в обіг у встановленому порядку 

ювілейних монет.  
Національний банк (за згодою).  

2013 рік;  
 
виготовлення ювілейної атрибутики (емблема, значок, пам'ятна 

медаль)  
МКТ, Держкомнацрелігій.  

2011–2013 роки;  
 
виготовлення та введення в обіг ювілейних художнього немар-

кованого конверта та поштової марки з проведенням їх спец-
погашення.  

Мінтрансзв'язку.  
2013 рік;  
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видання наукових  та  науково-популярних праць, присвячених 
історії християнства в Київській Русі та Україні.  

Національна академія наук, МОН,  
Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій.  

2011–2013 роки;  
 

підготовку та видання Української православної енциклопедії та 
Енциклопедії християнського мистецтва України.  

Держкомтелерадіо, МКТ,  
Держкомнацрелігій за участю  

християнських конфесій.  
2011–2013 роки;  

 
підготовку та видання каталогу зруйнованих храмів і монастирів 

України.  
Інститут національної пам'яті, МКТ,  

Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій,  
Держкомархів, СБУ, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  

держадміністрації за участю  
християнських конфесій та  

Всеукраїнської ради церков і  
релігійних організацій.  

2011–2013 роки;  
 
створення художніх та документальних фільмів про історію 

християнства в Київській Русі та Україні, визначні пам'ятки хри-
стиянської культури в Україні.  

МКТ, Держкомтелерадіо,  
Держкомнацрелігій.  

2011–2013 роки.  
 
4. Сприяти:  
проведенню ремонтних та реставраційних робіт на пам'ятках 

архітектури, пов'язаних з історією християнства.  
Мінрегіонбуд, МКТ, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
2010–2013 роки;  

 
активізації роботи з повернення (передачі) релігійним органі-

заціям культового майна.  
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Держкомнацрелігій, інші  
заінтересовані центральні та місцеві  

органи виконавчої влади, Національна  
академія наук за участю органів  

місцевого самоврядування,  
християнських конфесій та  

Всеукраїнської ради церков і  
релігійних організацій.  

2010–2013 роки;  
 
відкриттю туристичних маршрутів та організації подорожей і 

екскурсій місцями, пов'язаними з історією християнства.  
МКТ, МЗС, Держкомнацрелігій за участю  

християнських конфесій.  
2011–2013 роки. 
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Про затвердження нового складу Організаційного комітету 
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження 
Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання 

від 30 червня 2010 р. № 1282-р 
 
На часткову зміну абзацу першого пункту 1 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  27 січня 2010 р. № 134 затвердити 
новий склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 200-
річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його 
перепоховання згідно з додатком.  

 
Прем'єр-міністр України М. Азаров  

 
 
 

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 30 червня 2010 р. № 1282-р  
 

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення 

200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 
та 150-річчя від дня його перепоховання 

  
 
АЗАРОВ     – Прем'єр-міністр України, голова 
Микола Янович   Оргкомітету  
 
СЕМИНОЖЕНКО  – Віце-прем'єр-міністр України,  
Володимир Петрович  перший заступник голови  
  Оргкомітету 
 
ЯЦУБА    – Міністр регіонального розвитку та 
Володимир Григорович будівництва, заступник голови 

  Оргкомітету  
 
БЕНКЕНДОРФ   – генеральний директор  
Єгор Андрійович   Національної телекомпанії  
 
БІЛЕНКО    – заступник головного редактора  
Володимир Васильович газети “Сільські вісті” (за згодою)  
 
БОГУЦЬКИЙ   – радник Президента України (за  
Юрій Петрович    згодою) 
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ГАЛЬЧЕНКО   – заступник директора Інституту 
Сергій Анастасійович  літератури імені Т. Г. Шевченка  

  Національної академії наук  
 
ГРИЩЕНКО    – Міністр закордонних справ 
Костянтин Іванович  
 
КУЛИНЯК    – Міністр культури і туризму 
Михайло Андрійович  
 
МИТНИК    – Міністр охорони здоров'я 
Зіновій Миколайович  
 
МОГИЛЬОВ   – Міністр внутрішніх справ 
Анатолій Володимирович  
 
ОЛІЙНИК    – голова правління Українського 
Борис Ілліч    культури (за згодою)  
 
ОНИЩЕНКО   – генеральний директор  
Олексій Семенович   Національної бібліотеки України  
                             імені В. І. Вернадського  
 
ПАТОН    – президент Національної академії  
Борис Євгенович    наук 
 
ПЛАКС ЮК   – Голова Держкомтелерадіо 
Юрій Олександрович  
 
ПОПОВ    – перший заступник голови  
Олександр Павлович  Київської міськдержадміністрації  
 
САФІУЛЛІН   – Міністр у справах сім'ї, молоді та 
Равіль Савович   спорту  
 
ТАБАЧНИК   – Міністр освіти і науки 
Дмитро Володимирович  
 
ТУЛУБ    – голова Черкаської 
Сергій Борисович  облдержадміністрації  
 
ХОМЕНКО     – голова Чернігівської 
Володимир Миколайович облдержадміністрації  
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ЦУШКО    – Міністр економіки 
Василь Петрович  
 
ЧЕБИКІН    – президент Національної академії 
Андрій Володимирович мистецтв  
 
ЧЕПЕЛИК    – голова Національної спілки  
Володимир Андрійович художників(за згодою)  
 
ШЕВЧЕНКО   – голова Національної спілки  
Євген Ігорович   майстрів народного мистецтва (за  
      згодою) 
 
ЯРОШЕНКО   – Міністр фінансів 
Федір Олексійович 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
 
 

Про внесення змін  
до Положення про Нормативно-методичну комісію 

Держкомархіву 
від 6 квітня 2010 р. № 52 

 
З метою удосконалення методичної і науково-інформаційної 

діяльності архівних установ 
НАКАЗУЮ: 
1. Пункт 3 Положення про Нормативно-методичну комісію 

Державного комітету архівів України, затвердженого наказом Держ-
комархіву від 14.06.2006 № 96 викласти у такій редакції: 

“Комісія розглядає: 
проекти таких документів з питань архівної справи, організації 

діловодства та інших питань діяльності архівних установ: 
– нормативно-правових актів, які у встановленому порядку 

Держкомархів вносить на розгляд Президентові України, Кабінету 
Міністрів України; 

– актів нормативного характеру, що підлягають держреєстрації; 
– положень про архівні установи, що підлягають затвердженню 

Держкомархівом чи погодженню з ним; 
– наукових звітів, правил, національних та галузевих стандартів, 

інструкцій, нормативів, збірників форм документів, концепцій, 
навчальних програм, положень, методичних рекомендацій та інших 
методичних розробок УНДІАСД; 

– наукових звітів та інших результатів досліджень науково-
методичних центрів з питань архівної справи; 

– правил, інструкцій, методичних рекомендацій та навчальних 
програм, розроблених іншими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, установами, організаціями та підпри-
ємствами, що надійшли до Держкомархіву на погодження; 

– договорів, протоколів та інших угод про співробітництво з 
іншими, в тому числі міжнародними установами та організаціями; 

– методичних документів загальногалузевого або міжгалузевого 
значення, розроблених державними архівними установами; 

– роботи, подані на конкурс науково-методичних і науково-
інформаційних робіт”. 
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2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Прись Т. П. 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 

Про створення комісії з приймання-передавання  
архіву Держкомархіву 
від 8 квітня 2010 р. № 53 

 
Відповідно до зміни у структурі Держкомархіву України та з 

метою передавання архіву Держкомархіву відділом формування НАФ 
управління діловодства, формування та зберігання НАФ до сектора 
організації діловодства в центральному апараті 

НАКАЗУЮ: 
1. Створити комісію з приймання-передавання архіву Держ-

комархіву у складі: 
 
Музичук    – заступник Голови Державного  
Ольга Володимирівна  комітету, голова комісії 
 
Члени комісії 
Кузнєцова    – начальник відділу формування НАФ  
Марина Ігорівна   управління діловодства,  

формування та 
      зберігання НАФ; 
 
Баранова     – начальник відділу правового та  
Олена Вячеславівна  кадрового забезпечення управління 
      організаційно-аналітичного,  

правового та кадрового 
забезпечення; 

 
Гриневич    – завідувач сектора організації  
Вікторія Володимирівна діловодства в центральному апараті; 
 
Савлук    – заступник директора  
Світлана Анатоліївна              ЦДАВО України 
 
2. Передачу оформити актом приймання-передавання до 

14.04.2010 р. в установленому порядку. 
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету Музичук О. В. 

 
Голова Державного комітету 

архівів України  О. П. Гінзбург 
 
 

Про проведення щорічної всеукраїнської акції  
з благоустрою “За чисте довкілля” 

від 14 квітня 2010 р. № 55 
 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
31.03.2010 р. № 777-р “Деякі питання проведення щорічної все-
української акції з благоустрою “За чисте довкілля” 

НАКАЗУЮ: 
1. Директорам центральних державних архівних установ України 
– забезпечити проведення прибирання закріплених територій та 

підтримання їх в належному стані; 
– здійснити очищення приміщень, сходових клітин, запасних 

виходів та дахів від зайвих предметів та сміття; 
– забезпечити подання Держкомархіву щороку до 5 та 20 квітня 

та 5 травня звіту про результати проведеної роботи. 
2. Заступнику Голови Держкомархіву (Музичук О. В.) забезпе-

чити подання звіту про результати проведеної роботи Міністерству з 
питань житлово-комунального господарства України щороку до 5 та 20 
квітня та до 5 травня 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету 
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 
 

Про проведення перевірки стану фінансової діяльності Державного 
центру збереження документів НАФ 

від 21 квітня 2010 р. № 56 
 

Відповідно до п. 1.27 Плану-звіту організаційної роботи Держ-
комархіву на ІІ квартал 2010 року, 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести перевірку стану фінансової діяльності Державного 

центру збереження документів НАФ за 2008–2009 роки і І квартал 
2010 року з 26 квітня по 21 травня 2010 року. 
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2. Затвердити робочу групу із фахівців Держкомархіву та 
центральних архівних установ для проведення перевірки Державного 
центру збереження документів НАФ у складі: 

Гончарук Неллі Михайлівна – головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Держкомархіву (керівник групи); 

Прохоренко Тетяна Анатоліївна – начальник фінансово-еконо-
мічного відділу Центрального державного електронного архіву 
України; 

Співак Олеся Олександрівна – головний бухгалтер Державної 
наукової архівної бібліотеки; 

Крайчук Олена Геннадіївна – провідний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України. 

3. Робочій групі до 30 травня 2010 року подати на затвердження 
Голові комітету АКТ про стан перевірки фінансової діяльності 
Державного центру збереження документів НАФ. 

4. Контроль за виконанням залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 
 

Про участь у всеукраїнському суботнику  
з благоустрою територій населених пунктів 

від 23 квітня 2010 р. № 57 
 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
31.03.2010 р. № 777-р “Деякі питання проведення щорічної все-
української акції з благоустрою “За чисте довкілля”, доручення 
Прем’єр-міністра України від 16.04.2010 р. № 20580/1/1-10 та з метою 
належної підготовки до святкування Дня Перемоги 

НАКАЗУЮ: 
1. Про участь 24 квітня 2010 року суботник з благоустрою 

територій, закріплених за центральними державними архівними 
установами України. 

2. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву, 
директорам УНДІАСД (Мага І. М.), ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДІАК 
(Кисіль І. М.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ЦДЕА (Лавренюк А. Г.), 
ДНАБ (Порохнюк Г. В.), ДЦЗД НАФ (Терещук Л. В.) 

– до 23.04.2010 подати директору ДЕКС ЦДАУ списки 
працівників, які будуть задіяні у суботнику; 

– визначити приміщення, що підлягатимуть прибиранню; 
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– провести інструктажі з техніки безпеки для учасників 
суботника. 

3. Директору ДЕКС ЦДАУ (Гузев І. С.) 
– забезпечити проведення прибирання закріплених за архівними 

установами територій, периметра Комплексу споруд та прилеглих до 
нього територій; 

– провести інструктаж з техніки безпеки для учасників суботника. 
4. Директорам ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДАМЛМ 

(Скрипка Л. В.), ЦДАЗУ (Берковський В. Г.), ЦДІАЛ (Пельці Д. В.), 
ЦДНТА (Семенов Є. В.) 

– забезпечити проведення прибирання архівних приміщень та 
закріплених за архівними установами територій; 

– провести інструктажі з техніки безпеки для учасників 
суботника. 

5. Звіти про проведення суботника (кількість учасників, обсяги 
виконаних робіт) надіслати 26.04.2010 в електронній формі за адресою 
omuzychuk@archives.gov.ua. 

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

 
Голова Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург 
 

 
 

З оголошенням рішення колегії  
Держкомархіву України від 23 березня 2010 року  

“Про забезпечення підтримки та наповнення веб-порталу 
Держкомархіву і державних архівних установ” 

від 23 квітня 2010 р. № 58 
 

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держ-
комархіву України від 23 березня 2010 року “Про забезпечення 
підтримки та наповнення веб-порталу Держкомархіву і державних 
архівних установ” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 
 

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

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
м. Київ 23 березня 2010 р. 

 
“Про забезпечення підтримки та наповнення веб-порталу 

Держкомархіву і державних архівних установ” 
 
Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу ін фор-

маційних технологій Держкомархіву Ю. І. Забенька, колегія визначає, 
що в цілому підтримка та наповнення веб-порталу Держкомархіву 
здійснюється на належному рівні. Портал відповідає усім вимогам 
нормативно-правових актів щодо змісту, наповнення та наявності 
обов’язкових розділів. 

Веб-портал Держкомархіву розроблено наприкінці 2000 року на 
платформі відкритої безкоштовної операційної системи FreeBSD класу 
UNIX та веб-серверу Apache. При розробці та публікації, як і при 
подальшому супроводі сайту, не використовується комерційне прог-
рамне забезпечення з закритим кодом. Рекомендується використати цей 
досвід державним архівам, у тому числі з метою економії бюджетних 
коштів. 

Статистика відвідування порталу Держкомархіву у порівнянні 
січень 2006 р. – січень 2010 р. свідчить про зростання кількості 
відвідувачів з 1352 до 3013 осіб, кількість переглянутих сторінок за 
добу з 5157 до 14504, кількості місць, з яких відвідували веб-портал 
Державного комітету, з 24700 до 72967, обсягу отриманої інформації за 
місяць (Гігабайт) з 26 до 165. 

Показники ілюструють зростання в рази як кількісного, так і 
якісного попиту на архівну інформацію з боку громадськості та 
активізацію ролі архівів у суспільному житті. Практично попит на 
інформацію, опубліковану на веб-порталі Державного комітету 
підвищився більше ніж на 200%. 

Найбільшою популярністю користуються розділи “Публікації”, 
“Електронні виставки”, “Нормативна база” та “Архівні установи”. На ці 
розділи припадає половина всіх відвідувань на 75% обсягу в 
Гігабайтах. Зареєстровано відвідування зі 114 країн світу. 

Держкомархівом та держархівами використовуються ін фор-
маційно-комунікаційні технології для удосконалення державного 
управління у сфері архівної справи, відносин між архівними уста-
новами і громадянами, становлення електронних форм спілкування між 
Держархівом і юридичними та фізичними особами. Веб-сайти належать 
до ключової складової електронного урядування, якому приділяється 
постійна увага з боку Президента та Уряду. 
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З метою реалізації пункту 47 Плану заходів з виконання завдань, 
передбачених Законом України “Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, який 
вимагає постійного розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади 
про перелік, умови та порядок надання адміністративних послуг, 
Держкомархівом розпочато впровадження системи надання адмі-
ністративних послуг через мережу Інтернет. Для цього держкомархів 
розмістив на своєму веб-сайті розділ “Державні послуги”, який містить 
перелік державних послуг, що надає Держкомархів. Водночас на веб-
сайті відсутня систематизація послуг за сферами їх надання – 
громадянам України, юридичним особам України, державним 
службовцям, міжнародній спільноті. 

Наприкінці 2009 року на виконання наказу Державного комітету 
від 03.12.2009 № 205 змінено дизайн і структуру веб-сайту 
Держкомархіву, оновлено Регламент роботи та супроводу сайту. За 
2009 рік сайт відвідали 849 (у 2008 р. – 661) тисяч осіб. Відвідувачі 
отримали з сайту 1,45 терабайтів (у 2008 р. – 0,91) інформації, 
прочитали 4,7 мільйонів веб-сторінок, завантажили на свої комп’ютери 
близько 12 мільйонів файлів, зверталися до сайту 14,7 мільйонів разів. 
Постійної уваги потребує якість виконання програмної складової й 
перевірка цілісності перехресних посилань на порталі та актуальність 
посилань на зовнішні ресурси. 

Важливим інструментом інформаційної діяльності державних 
архівів є веб-сайт. Необхідними є постійна увага з боку керівника та 
наявність штатних співробітників, відповідальних за розвиток, 
інформаційне наповнення й постійний супровід веб-сайту. Функції з 
публікації матеріалів, технічного редагування та захисту інформації від 
спотворення або знищення (технічний захист сайту) мають здійснювати 
співробітники окремого підрозділу з інформаційних технологій. Такі 
підрозділи створені лише в дев’яти державних архівах – ЦДАГО, 
ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, держархівах АР Крим, 
Волинської, Донецької областей та м. Києва. 

Решта архівних установ не створили підрозділи, відповідальні у 
тому числі за розробку та супровід веб-сайтів. Хоча детальніший аналіз 
дає приклади створення підрозділів з інформаційних технологій і 
наповнення їх співробітниками, далекими від профільних питань, які до 
того ж використовуються не за призначенням – виконують загальні 
архівні функції. Є також і протилежні приклади – покладання 
обов’язків з впровадження інформаційних технологій та супроводу веб-
сайтів на співробітників інших структурних підрозділів, що також не 
може вважатись прийнятною практикою. 

П’ятнадцять державних архівів (ЦДНТА, ЦДЕА, Дніпро-
петровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Харківської, Чернігівської областей та м. Севастополя) 
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мають власні веб-сайти (у 2008 році їх було одинадцять), на яких 
регулярно оприлюднюються архівні документи, інформація про 
діяльність установ тощо. 

Аналіз змісту та супроводу наявних веб-сайтів державних 
архівних установ дає підстави для висновків про те, що, наприклад, на 
сайті Державного архіву Дніпропетровської області відсутні 
обов’язкові розділи “Вакансії”, “Державні закупівлі”, “Звернення 
громадян” та інші, новини, анонси не публікуються, сайт не 
наповнюється актуальною інформацією, у тому числі про діяльність 
архіву. 

На сайті Державного архіву Донецької області відсутній розділ 
“Державні закупівлі”, недостатньо уваги приділяється висвітленню 
діяльності архіву – за 2009 рік, опубліковано всього 6 новин в розділі 
“Про нас”, немає окремого розділу “Новини” та “Анонси”. 

Сайт Державного архіву Житомирської області відкрився 
22 лютого 2010 року, але 2/3 розділів порожні, в тому числі 
“Новини/Анонси” та усі обов’язкові розділи не наповнені інформацією. 

Сайт Державного архіву Івано-Франківської області не відповідає 
вимогам про обов’язкові розділи, має також проблеми з захистом 
інформації. 

На сайті Державного архіву Львівської області відсутні 
обов’язкові розділи, недостатньо відображається діяльність архіву. Є 
перехід на англійську версію сайту, але в ній усі розділи порожні. 

На сайті Державного архіву Миколаївської області відсутні 
обов’язкові розділи “Вакансії”, в розділі “Державні закупівлі” – 
застаріла інформація, на головній сторінці чомусь публікуються новини 
з російського серверу новин, що неприпустима для державної установи. 

На сайті Державного архіву Одеської області активно 
публікуються новини, але відсутні обов’язкові розділи “Державні 
закупівлі” та “Звернення громадян”, є переходи на російську та 
англійську версії, але самі версії відсутні. 

На сайті Державного архіву Полтавської області відсутні 
обов’язкові розділи “Державні закупівлі” та “Вакансії”, за І квартал 
2010 року опубліковано лише 3 новини, анонси відсутні, в цілому 
малоінформативний. 

На сайті Державного архіву Рівненської області відсутні 
обов’язкові розділи, за 2010 рік опубліковано всього дві новини, 
складається враження, що з 17 лютого сайт не оновлюється – в розділі 
“Анонси” знаходиться повідомлення від 25 січня 2010 року. 

Сайт Державного архіву Сумської області – відсутні всі 
обов’язкові розділи, дати новин чомусь відображаються англійською 
мовою. 

На сайті Державного архіву Харківської області відсутні всі 
обов’язкові розділи, в розділі “Ціни на послуги” опубліковано багато 
інформації, яка не стосується власне цін. 
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Сайт Державного архіву м. Севастополя – відсутні всі обов’язкові 
розділи за виключенням “Звернення громадян”, остання новина від 
15 лютого 2010 року. 

Лише сайт Державного архіву Чернігівської області відповідає 
усім вимогам і працює з 2004 року. 

Загальне зауваження практично до усіх державних архівів – 
інформація рубрик веб-сайтів оновлюється не частіше одного-двох 
разів на рік. Частіше публікуються новини та виставки он-лайн. Це 
свідчить про те, що інформаційна діяльність, спілкування з 
громадськістю через веб-сайти ще не стала одним з основних напрямків 
повсякденної роботи державних архівних установ. 

Аналіз стану виконання державними архівами Указів Президента 
України від 14.07.2000 р. № 887 “Про вдосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення Президента України та органів державної 
влади”, від 31.07.2000 р. № 928 “Про заходи щодо розвитку 
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 “Про порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади” та інших дає можливість зробити висновок, що 
протягом 10 років вимоги цих документів не виконали УНДІАСД, 
ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАЗУ, держархіви АР Крим, 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 
Київської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької областей та м. Києва. 

Основними причинами є недостатній рівень організаційної 
роботи у сфері впровадження інформаційних технологій, відсутність 
належного матеріально-технічного та кадрового забезпечення цього 
напрямку діяльності. 

З метою виконання вимог вищенаведених Указів Президента 
України та Постанов Кабінету Міністрів України з питань ін фор-
матизації колегія вирішує: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
– УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, 

ЦДАЗУ, держархівів АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпро-
петровської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Тернопільської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та 
м. Києва до кінця 2010 року забезпечити створення та публікацію 
власних веб-сайтів; 

– організувати постійний супровід, інформаційне наповнення та 
літературне редагування рубрик, опублікованих на власних веб сайтах; 

– забезпечити технічний та технологічний захист інформації 
власних веб-сайтів; 
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– дотримуватись вимог нормативно-правових актів в частині 
вимог до веб-сайтів органів державної влади, у тому числі щодо 
публікації обов’язкових рубрик/розділів; 

– розглянути питання щодо можливості створення структурних 
підрозділів з інформаційних технологій. 

2. Начальнику відділу інформаційних технологій Держ-
комархіву (Забенько Ю. І.): 

– забезпечити постійне надання методичної допомоги державним 
архівним установам у питаннях ведення власних веб-сайтів та 
технічного захисту інформації; 

– здійснювати постійний контроль за своєчасною публікацією на 
веб-порталі Держкомархіву інформації, отриманої працівниками 
відділу від структурних підрозділів Державного комітету та державних 
архівних установ; 

– організувати і провести у червні 2010 року на базі Держ-
комархіву семінар з впровадження інформаційних технологій у 
діяльність державних архівних установ та створення і підтримки 
власних веб-сайтів. 

3. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву за без-
печити неухильне виконання наказу Державного комітету від 3 грудня 
2009 року № 205 у частині постійного та своєчасного оновлення 
інформації, опублікованої у рубриках на веб-порталі Держкомархіву. 

4. ЦДЕА (Лавренюк А. Г.) до початку червня 2010 року внести до 
Держкомархіву пропозиції щодо оновлення дизайну веб-порталу 
Держкомархіву. 

5. Першому заступнику Голови Державного комітету (Ма-
тяш І. Б.) щомісяця, в останній четвер місяця, забезпечити проведення 
засідань робочої групи, відповідальної за супровід веб-порталу 
Держкомархіву та подання матеріалів до урядового веб-порталу. 

 
Голова колегії, 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 
Секретар колегіїТ. В. Галицька 

 
Довідка 

Про забезпечення підтримки та наповнення веб-порталу 
Держкомархіву і державних архівних установ 

 
Веб-портал Держкомархіву був розроблений наприкінці 

2000 року на платформі відкритої безкоштовної операційної системи 
класу UNIX FreeBSD та веб-серверу Apache. При розробці та 
публікації, як і при подальшому супроводі сайту, не використовувалось 
комерційне програмне забезпечення з закритим кодом. Пропонується 
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використати цей досвід державним архівам, у тому числі з метою 
економії бюджетних коштів. 

Коротка статистика використання порталу за наявними 
статистичними даними у порівнянні:  

Ці показники в динаміці яскраво ілюструють зростаючий в рази 
як кількісний, так і якісний попит на архівну інформацію з боку 
громадськості та зростаючу роль архівів у суспільному житті. 

Найбільшою популярністю користуються розділи “Публікації”, 
“Електронні виставки”, “Нормативна база” та “Архівні установи”. На ці 
розділи припадає половина всіх відвідувань та 75% обсягу в Гігабайтах. 
Зареєстровано відвідування із 114 країн світу. 

Станом на 22 березня 2010 р. власні сайти не мають 6 з 
9 центральних державних архівів та 13 з 28 місцевих державних архівів. 
Більшість сайтів були створені протягом 2006-2008 років. 

П’ятнадцять державних архівів мають власні веб-сайти (у 2008 
році їх було одинадцять), на яких регулярно оприлюднюються архівні 
документи, інформація про діяльність установ тощо. Не мають власних 
сайтів УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, 
ЦДАЗУ, держархіви АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпро-
петровської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Тернопільської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та 
м. Києва. 

Оскільки веб-сайт архіву є важливим інструментом інформаційної 
діяльності державної установи, необхідними є постійна увага з боку 
керівника та наявність штатних співробітників, відповідальних за 
розвиток і постійний супровід сайту. Як правило, функції з публікації 
матеріалів, технічного редагування та захисту інформації від 
спотворення або знищення (технічний захист сайту) мають здійснювати 
співробітники окремого підрозділу з інформаційних технологій. Такі 
підрозділи створені лише в дев’яти державних архівах: ЦДАГО, 

Параметр 
січень
2006 
року 

січень 
2007 
року 

січень 
2008 
року 

січень 
2009 
року 

січень 
2010 
року 

Відвідувачів на 
добу 

1352 2018 2261 1826 3013 

Переглянуто 
сторінок на добу 

5157 6440 14471 11129 14504 

Кількість місць, з 
яких відвідували 
портал, за місяць 

24700 32481 38580 44642 72967 

Обсяг отриманої 
інформації за 
місяць, Гігабайтів 

26 59 64 103 165 
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ЦДІАК, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, держ-
архівів АР Крим, Волинської, Донецької областей та м. Києва. 

Відповідно, в решті архівних установ відсутні підрозділи, 
відповідальні у тому числі за розробку та супровід веб-сайтів. Хоча 
більш детальний аналіз дає приклади створення підрозділів з 
інформаційних технологій і наповнення їх співробітниками, далекими 
від профільних питань, які до того ж використовуються не за 
призначенням – виконують загальні архівні функції. Є також і 
протилежні приклади – покладання обов’язків з впровадження ін фор-
маційних технологій та супроводу веб-сайтів на співробітників інших 
структурних підрозділів, що також не може вважатись прийнятною 
практикою. 

Аналіз змісту та супроводу наявних веб-сайтів державних 
архівних установ дає підстави зробити висновки, що, наприклад, на 
сайті Державного архіву Дніпропетровської області відсутні 
обов’язкові розділи “Вакансії”, “Державні закупівлі”, “Звернення гро-
мадян” та інші, новини, анонси не публікуються, сайт не наповнюється 
актуальною інформацією, у тому числі про діяльність архіву. 

На сайті Державного архіву Донецької області відсутній розділ 
“Державні закупівлі”, недостатньо уваги приділяється висвітленню 
діяльності архіву – за 2009 рік, опубліковано всього 6 новин в розділі 
“Про нас”, немає окремого розділу “Новини” та “Анонси”. 

Сайт Державного архіву Житомирської області відкрився 
22 лютого 2010 року, але 2/3 розділів порожні, в тому числі 
“Новини/Анонси” та усі обов’язкові розділи не наповнені інформацією. 

Сайт Державного архіву Івано-Франківської області не відповідає 
вимогам про обов’язкові розділи, має також проблеми з захистом 
інформації. 

На сайті Державного архіву Львівської області відсутні 
обов’язкові розділи, недостатньо відображається діяльність архіву. Є 
перехід на англійську версію сайту, але в ній усі розділи порожні. 

На сайті Державного архіву Миколаївської області відсутні 
обов’язкові розділи “Вакансії”, в розділі “Державні закупівлі” – 
застаріла інформація, на головній сторінці чомусь публікуються новини 
з російського серверу новин, що неприпустима для державної установи. 

На сайті Державного архіву Одеської області активно публі-
куються новини, але відсутні обов’язкові розділи “Державні закупівлі” 
та “Звернення громадян”, є переходи на російську та англійську версії, 
але самі версії відсутні. 

На сайті Державного архіву Полтавської області відсутні 
обов’язкові розділи “Державні закупівлі” та “Вакансії”, за І квартал 
2010 року опубліковано лише 3 новини, анонси відсутні, в цілому 
малоінформативний. 

На сайті Державного архіву Рівненської області відсутні 
обов’язкові розділи, за 2010 рік опубліковано всього дві новини, 
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складається враження, що з 17 лютого сайт не оновлюється – в розділі 
“Анонси” знаходиться повідомлення від 25 січня 2010 року. 

Сайт Державного архіву Сумської області – відсутні всі 
обов’язкові розділи, дати новин чомусь відображаються англійською 
мовою. 

На сайті Державного архіву Харківської області відсутні всі 
обов’язкові розділи, в розділі “Ціни на послуги” опубліковано багато 
інформації, яка не стосується власне цін. 

Сайт Державного архіву м. Севастополя – відсутні всі обов’язкові 
розділи за виключенням “Звернення громадян”, остання новина від 
15 лютого 2010 року. 

Лише сайт Державного архіву Чернігівської області відповідає 
усім вимогам і працює з 2004 року. 

Підсумовуючи можна відмітити, що інформація рубрик веб-сайтів 
держархівів оновлюється не частіше одного-двох разів на рік. Частіше 
публікуються новини та виставки он-лайн. Це свідчить про те, що 
інформаційна діяльність, спілкування з громадськістю через веб-сайти 
ще не стала одним з основних напрямків повсякденної роботи 
державних архівних установ. 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 20 квітня 2010 року  

“Про стан архівної справи в Житомирській області” 
від 23 квітня 2010 р. № 59 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 20 квітня 2010 року “Про стан архівної справи в Жито-
мирській області” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 

м. Київ 20 квітня 2010 р. 
Про стан архівної справи в Житомирській області 

Розглянувши результати комплексної перевірки діяльності 
Державного архіву Житомирської області, колегія зазначає, що 
держархівом приділяється певна увага щодо організації діяльності 
архівних установ та виконання основних показників розвитку архівної 
справи в області. 

В архіві впроваджено основні нормативні документи, які 
регламентують його роботу: регламент, положення про держархів 
області, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції 
працівників архіву. Встановлено розподіл обов’язків між директором і 
його заступниками. Підготовлено та введено в дію положення про 
колегію, ЕПК, науково-методичну раду. 

Штатний розпис на 61 штатну одиницю затверджено заступником 
голови облдержадміністрації. 

Здійснено ряд заходів щодо поліпшення матеріально-технічної 
бази архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, їх охоронної 
та пожежної безпеки. 

Усі архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад 
затвердили власні програми розвитку архівної справи. 

В області діють 24 трудові архіви, усі вони – юридичні особи.  
Архівом здійснюється робота з формування НАФ, організаційно-

методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, 
установ і організацій, в яких утворюються документи НАФ. 

Затверджено оновлені списки №1, №2, №3. Додатково укладено 
та затверджено списки юридичних осіб – джерел формування НАФ 
науково-технічною документацією, юридичних осіб – потенційних 
джерел формування НАФ, фізичних осіб, які передають (або можуть 
передавати) документи до архіву. 

Держархів Житомирської області єдиний в Україні комплек-
тується всіма видами аудіовізуальних документів. 

Погоджені ЕПК держархіву номенклатури справ мають 74%  
установ області та низової ланки. 

Повністю описали документи постійного зберігання та мають 
схвалені ЕПК описи справ 84% установ – джерел формування НАФ 
області. В установах Новоград-Волинського району, міст Бердичева та 
Новоград-Волинського понад встановлені роки документи не 
зберігаються. 
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Проводилася робота з ЕК установ – джерел формування НАФ. 
Впроваджено положення про ЕК, архівний підрозділ установи, 
інструкції з діловодства тощо. 

Проведено наради-семінари з головами та членами ЕК органів 
суду, прокуратури, юстиції, Пенсійного фонду України, лікувальних 
установ області, управлінь та відділів Держкомзему тощо. 

З метою надання організаційно-методичної допомоги підконт-
рольним установам працівниками відділу формування НАФ та діло-
водства протягом останніх трьох років проведено шість семінарів та 
взято участь у 13 семінарах, організованих юридичними особами з 
питань організації діловодства та архівної справи. Участь у семінарах 
взяли близько 800 слухачів. 

Охоронний режим архіву регламентується порядком доступу до 
приміщень і на територію держархіву області. Обидві будівлі та всі 
сховища архіву обладнано пожежною сигналізацією, вогнегасниками, 
проводиться їх технічне обслуговування. 

Документи, видані до читальної зали, зберігаються в окремій 
кімнаті, яку обладнано пожежною сигналізацією. Кімната у 
позаробочий час опечатується. Із 2007 року у читальній залі корпусу 
№ 1 функціонує система відеоспостереження, яка виведена на пульт 
відповідального працівника читальної зали. 

Страховий фонд архіву зберігається на металевих стелажах у 
відокремленому сховищі. 

Здійснюються заходи по боротьбі із біоураженнями.  
Соціально-правові і тематичні запити розглядаються у вста-

новлені Законом України “Про звернення громадян” строки, архівні 
довідки оформлюються відповідно до встановлених правил. 

За надання платних послуг у 2006 – 2009 роках архівом отримано 
кошти у сумі 208,2 тис. грн. Ціни на роботи та послуги затверджено 
наказом архіву та зареєстровано Головним управлінням юстиції в 
Житомирській області. 

За останні три роки виробничого травматизму, професійних 
захворювань в архіві не було. 

Оформлено куточок з питань охорони праці та техніки безпеки. 
Водночас в організації роботи архіву є невирішені проблеми і 

недоліки. 
Структуру архіву не затверджено головою облдержадміністрації, 

потребують доопрацювання розподіл обов’язків між керівництвом, 
положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. 

Мають місце порушення архівом ведення форм планово-звітної 
документації. 

Звіти про виконання планів роботи колегії, науково-методичної 
ради відсутні. Контроль за виконанням рішень дорадчих органів 
недостатній. 
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Протягом останніх трьох років держархів не брав участі у конкурсі 
на здобуття премії ім. В. Веретеннікова та конкурсі науково-
методичних та науково-інформаційних робіт з архівознавства, 
документознавства, археографії. 

Викликає занепокоєння стан забезпечення збереженості 
документів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад, 
трудових архівах. 

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад фактично не 
надають платних послуг. Водночас, трудовий архів Новоград 
Волинського міжвідомчого архіву документів по особовому складу 
виконує запити соціально-правового характеру на платній основі. 

За останні три роки держархівом області прийнято на постійне 
зберігання лише 10 167 од. зб. Водночас , понад встановлені строки в 
установах-джерелах комплектування держархіву зберігається 19 792 од. зб. 

В архіві не ведеться облікова картотека схвалених та погоджених 
ЕПК описів справ установ – джерел формування НАФ. 

Списки №1, №3 потребують доопрацювання. 
Порушується порядок розробки документів щодо організації 

оглядів. 
Не проводиться робота з обліку приватних архівних зібрань.  
Залишаються невирішеними важливі проблеми в забезпеченні 

збереженості та обліку документів НАФ.  
Технічний стан будівель незадовільний. Продовжується подальша 

деформація стін, сходових клітин, зафіксовано просідання бетонної 
підлоги вентиляційного підвального приміщення корпусу №1. Система 
кондиціювання у сховищах 1-го корпусу не працює з часу введення 
будівлі в експлуатацію, 2-го корпусу – застаріла і потребує замін.  

Температурно-вологісний режим порушується у обох будівлях, 
документи вологі, на коробках зустрічається пліснява. Журнали обліку 
показників температурно-вологісного режиму ведуться із пору-
шеннями, до 2009 року температура й вологість повітря у сховищах не 
вимірювалися взагалі. 

Фізичний стан документів незадовільний. Більша їх частина 
потребує реставрації, ремонту чи оправи. Не закартонованими 
зберігаються близько 45% справ, частина з них перев’язана без прок-
ладок, що деформує документи. У частині коробок справи також 
зберігаються у деформованому стані. Картотека фізичного стану 
документів відсутня. 

Обсяги реставрації не відповідають потребам. 
Санітарний стан сховищ потребує покращення. 
Позавідомча охорона архіву відсутня. Охоронна сигналізація у 

сховищах відсутня. Порушується режим замикання архівосховищ. 
Водночас держархів у 2009 році використав найменшу по Україні 

кількість коштів зі Стабілізаційного фонду на забезпечення охорони 
приміщень. 
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Пожежна сигналізація не підключена до центрального пульту 
спостереження. Автоматична система пожежогасіння відсутня. Будівлі 
архіву не обладнано системою оповіщення людей про пожежу. 

У сховищах відсутні топографічні покажчики. Ярлики на частині 
архівних картонажів потребують заміни. Архівні картонажі не 
пронумеровано.  

Недостатньо здійснюється контроль за поверненням справ, що 
знаходяться у користуванні у читальній залі та в робочих кабінетах 
працівників. 

Низькими темпами створюється страховий фонд. 
В архіві відсутні апарати для перегляду мікрофільмів, відсутній 

фонд користування. 
Неописані справи видаються до читальної зали та у тимчасове 

користування за межі архіву. 
Усі примірники описів зберігаються разом у кімнаті, дах якої 

протікає і де зберігається уся облікова документація. 
Потребує удосконалення ведення обліку документів НАФ. 
Всього в архіві створено страховий фонд на 1,1% від загальної 

кількості справ управлінської документації. 
Держархів області виконав план по перевірянню наявності і стану 

справ лише на 0,4 % фондів і на 10 % справ. 
Повільно проводяться роботи з розшуку справ. 
Повільними темпами здійснюється робота над підготовкою 

путівника. 
Атестація робочих місць в архіві не проводилася. Адміністрацією 

держархіву кошти з фонду оплати праці на охорону праці не 
перераховувалися. 

Виходячи з зазначеного, колегія вирішує: 
1. Інформацію про стан архівної справи в Житомирській області 

взяти до відома. 
2. Визнати роботу Державного архіву Житомирської області з 

питань організації забезпечення збереженості та обліку документів 
Національного архівного фонду недостатньою. 

3. Керівництву держархіву (Рафальський І. О.) до 8 травня 
2010 року розробити, подати Держкомархіву план заходів щодо 
усунення наявних недоліків у діяльності архіву, організувати його 
розгляд на засіданні колегії архіву та забезпечити виконання у повному 
обсязі заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених робочою 
групою Держкомархіву під час перевірки. 

4. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну 
допомогу Держархіву Житомирської області в організації усунення 
недоліків у його діяльності. 
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5. Організаційно-аналітичному відділу (Богунова Н. К.) перед-
бачити проведення в порядку контролю перевірки виконання цього 
рішення колегії у жовтні 2010 року. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету 

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

 
 

Довідка 
про стан архівної справи в Житомирській області 

 
Відповідно до плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву 

на І квартал 2010 року робоча група фахівців Держкомархіву здійснила 
комплексну перевірку діяльності Державного архіву Житомирської 
області. 

Перевірка здійснювалася шляхом вивчення наявних в Держархіві 
Житомирської області документів із основних напрямків його 
діяльності, а також візуального обстеження архівосховищ, співбесід з 
керівниками та фахівцями архіву, вибіркового ознайомлення із 
роботою трудових архівів, архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад Андрушівського, Бердичівського районів, м. Житомира, 
архівних підрозділів Житомирського обласного будинку дитини для 
дітей сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, 
прокуратури Житомирської області. 

1. Організація роботи архіву 
До мережі державних архівних установ Житомирської області 

входять 55 архівних установ: Державний архів Житомирської області, 
23 архівні відділи районних державних адміністрацій, 5 архівних 
відділів міських рад, 24 трудові архіви, що є юридичними особами. 

В архіві впроваджено основні нормативні документи, які 
регламентують його роботу. Розроблено та затверджено наказом від 
31.12.2008 № 50 Регламент роботи Держархіву Житомирської області, 
визначено пріоритети розвитку архівної справи архіву на найближчі 
роки, які враховано у планах його роботи. 

Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про 
держархів області, затвердженого розпорядженням голови Жито-
мирської облдержадміністрації від 13.11.2007 № 383. 

Структура архіву складається з 6 відділів та одного сектору. 
Встановлено розподіл обов’язків між директором і його 

заступниками (наказ від 31.12.2008 №51). 
Наказом від 23.12.2008 №44 затверджено положення про 

структурні підрозділи, посадові інструкції працівників архіву. 
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Підготовлено та введено в дію положення про дорадчі органи 
(колегію, ЕПК, науково-методичну раду). 

Положення про колегію затверджено наказом від 26.01.06 № 1, 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.09.08 
№ 327 затверджено її склад. До складу колегії, крім провідних спеціалістів 
архіву, включено начальників архівних відділів Коростишівської рай-
держадміністрації, Житомирської та Новоград-Волинської міськрад. 

Згідно з положенням про колегію її засідання проводяться 
щомісячно, складається річний план роботи колегії, згідно з яким на 
засіданнях колегії розглядаються питання забезпечення збереженості 
документів, стан роботи із зверненнями громадян, стан пожежної 
безпеки, стан роботи з розсекречування документів НАФ, а також 
підсумки діяльності архівних установ області, результати комплексних 
перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, 
трудових архівів, стан архівної справи та діловодства в місцевих 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування – 
джерелах формування НАФ, стан роботи ЕПК держархіву, виконання 
вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, дотримання 
виконавської дисципліни, звіти про роботу структурних підрозділів 
архіву тощо. 

Обов`язки секретаря колегії виконує завідувач сектору організації 
та координації архівної справи. 

Протягом 2007-2010 років проведено 40 засідань колегії, на яких 
розглянуто 106 питань. Усі засідання колегії оформлено протоколами, 
підписано головою та секретарем колегії. У рішеннях колегії зазначено 
виконавців, терміни виконання завдань. Рішення впроваджуються 
наказами архіву (видано 21 наказ). 

Науково-методичну раду створено на підставі наказу від 07.06.2002 
№18. До її складу, затвердженого наказом від 08.09.2008 №26 включено 
викладачів історичного факультету Житомирського державного 
університету ім. І. Франка. 

Науково-методична рада здійснює свою діяльність відповідно до 
річних планів. Забезпечує роботу науково-методичної ради сектор 
організації та координації архівної справи, обов`язки секретаря виконує 
головний спеціаліст цього сектору. За 2007–2010 роки на 30 засіданнях 
ради розглянуто 40 питань. Усі засідання оформлено протоколами, які 
підписані головою та секретарем науково-методичної ради. 

В архіві діє методичний кабінет, фонд якого налічує 
1 133 екземпляри. Ведуться: книга обліку видачі методичних посіб-
ників, журнал реєстрації надання методичних консультацій 
працівникам архіву та відвідувачам. 

З метою поширення професійних знань з питань історії, 
джерелознавства, архівної справи, популяризації архівної справи, 
залучення молоді між Житомирським державним університетом 
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ім. І. Франка та Держархівом Житомирської області укладено угоду про 
співпрацю. 

Основну діяльність архіву організовано відповідно до річного 
плану. Штатний розпис на 61 штатну одиницю затверджено заступ-
ником голови облдержадміністрації 17.12. 2009. 

Для залучення додаткових коштів з метою зміцнення 
матеріально-технічної бази архів надає платні послуги. 

Ціни на роботи та послуги, що виконуються Держархівом 
Житомирської області на договірних засадах, затверджено наказом 
від 26.10.2009 № 43 та зареєстровано Головним управлінням юстиції у 
Житомирській області 05.11.2009 № 71/978, із змінами та 
доповненнями, внесеними наказом від 29.12.2009 № 62 (зареєстровано 
30.12.2009 № 88/995). 

За рахунок надання платних послуг архів отримав у 2007 році 62,3 
тис. грн., у 2008 – 74,2 тис. грн., у 2009 – 71,6 тис. грн. 

Водночас в організації роботи архіву є невирішені проблеми і 
недоліки. 

Структура архіву потребує доопрацювання, крім того, її не 
затверджено головою облдержадміністрації. 

В архіві штучно створено відділ фінансово-економічної та 
організаційно-кадрової роботи, до складу якого входить кадрова 
служба, повноваження і завдання якої не зазначено у положенні про 
відділ. Крім того, в архіві діє сектор організації та координації архівної 
справи.  

У посадових інструкціях 4 працівників архіву, яким оформлено 
допуск до державної таємниці, не зазначено функції щодо роботи з 
секретними документами, у положеннях про відповідні структурні 
підрозділи ці функції також відсутні. 

Посадовою інструкцією заступника директора-головного 
охоронця фондів до цього часу передбачено функцію щодо організації 
та здійснення державної реєстрації. 

Розподіл обов’язків між керівництвом архіву здійснено 
нерівномірно. Так, заступник директора (Савченко Н. М.) координує і 
спрямовує діяльність архівних установ із формування Національного 
архівного фонду, координує науково-методичну, видавничу роботу, 
роботу з організації користування документами НАФ, відповідає за 
ведення діловодства в архіві, планування роботи архіву, координує 
діяльність архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, 
трудових архівів, очолює атестаційну, конкурсну, інвентаризаційну 
комісії, відповідає за взаємодію із громадськими об’єднаннями, 
політичними партіями, бібліотеками, музеями, навчальними закладами 
тощо. 

Заступник директора-головний охоронець фондів (Шим-
ченко Н. Г.) здійснює керівництво відділом зберігання, обліку та 
довідкового апарату та відділом забезпечення фізичної схоронності 
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документів, відповідає за професійне навчання співробітників архіву. Її 
посадовими обов’язками також передбачено функції з охорони праці та 
стан пожежної безпеки в архіві. У той же час головою комісій з 
проведення атестації робочих місць за умовами праці, навчань та 
перевірки знань з питань охорони праці та техніки безпеки, призначено 
заступника директора Савченко Н. М. 

Мають місце порушення архівом ведення форм планово-звітної 
документації. Зокрема, форми 110, 111, 112 заведено лише з 2010 року. 

Плани роботи колегії затверджуються рішенням колегії, плани 
роботи науково-методичної ради – на її засіданнях. Звіти про виконання 
планів роботи колегії, науково-методичної ради відсутні. Контроль за 
виконанням рішень дорадчих органів недостатній.  

Протягом останніх чотирьох років держархів не брав участі у 
конкурсі на здобуття премії ім. В. Веретеннікова та конкурсі науково-
методичних та науково-інформаційних робіт з архівознавства, 
документознавства, археографії. 

У 2009 році архів використав найменшу по Україні кількість 
коштів зі стабілізаційного фонду на забезпечення охорони приміщень. 

2. Організація науково-методичного керівництва за діяль-
ністю архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та 
трудових архівів. 

На зберіганні в архівних відділах райдержадміністрацій, міських 
рад перебуває 3261 фонд 48 6536 од. зб. та 49 349 од. зб. документів з 
особового складу. 

Усі архівні відділи розміщено у 28 пристосованих приміщеннях, 
площа архівосховищ – 2177,7 кв. м. Протяжність стелажного обладнання 
– 11096 пог. м. 

11 архівних відділів обладнано охоронною сигналізацією, 12 – 
проти пожежною сигналізацією. 

Ступінь заповнення стелажного обладнання складає 78%. 
85% справ, що зберігаються в архівних відділах 

райдержадміністрацій і міських рад, закартоновано. 
За 2007 – 2009 роки архівними відділами виконано 46,5 тис. 

запитів. 
Усі архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад 

затвердили власні програми розвитку архівної справи, які було 
профінансовано на суму 1835,35 тис. грн. 

Розпорядження 
голови РДА 

Джерела фінансування 
 (тис. грн.) 

Найменування 
району, міста 

дата № 

Рішення 
міськ-
ради 
(дата) 

держбюдж
ет 

місцевий 
бюджет 

Андрушівський 20.07.06 402  25,07 23,0 
Баранівський 19.04.06 134  10,6 23,0 
Бердичівський 10.04.06 179  16,16 23,0 
Брусилівський 18.04.06 136  6,4 23,0 
Володарсько- 24.06.06 213  26,4 23,0 
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Розпорядження 
голови РДА 

Джерела фінансування 
 (тис. грн.) 

Найменування 
району, міста 

дата № 

Рішення 
міськ-
ради 
(дата) 

держбюдж
ет 

місцевий 
бюджет 

Волинський 
Ємільчинський 18.04.06 120  89,81 23,2 
Житомирський 14.04.06 282  15,4 43,0 
Коростенський 07.04.06 165  29 0,0 
Коростишівський 20.04.06 187  25,55 27,5 
Лугинський 14.04.06 104  16,7 23,0 
Любарський 04.04.06 89  19,5 23,0 
Малинський 19.04.06 106  26,7 23,0 
Народицький 10.04.06 73  14,2 23,0 
Новоград-
Волинський 

18.04.06 241  71,2 100,0 

Овруцький 04.04.06 127  61,6 27,6 
Олевський 14.04.06 114  101,7 23,0 
Попільнянський 27.04.06 241  14,0 23,0 
Радомишльський 14.04.06 122  20,8 24,5 
Романівський 17.04.06 146  27,26 23,0 
Ружинський 17.04.06 169  20,2 6,0 
Червоноармійський 18.04.06 112  21,0 23,0 
Черняхівський 03.04.06 115  11,5 27,7 
Чуднівський 30.03.06 144  27,6 23,0 
Бердичів   25.05.06  121,5 
Житомир   29.09.06  162,2 
Коростень   19.08.06  185,7 
Новоград-
Волинський 

  20.07.06  18,3 

Малин   05.04.07  47,8 
Усього:    698,35 1137,0 

Протягом 2007–2009 років здійснено ряд заходів щодо поліп-
шення матеріально-технічної бази архівних відділів райдерж-
адміністрацій, міських рад, їх охоронної та пожежної безпеки. 

За звітний період замінено приміщення 8 архівним відділам, 
виділено додаткові приміщення 4 архівним відділам, проведено 
поточний ремонт у 21 архівному відділі. 

У 11 архівних відділах збільшено протяжність стелажного 
обладнання на 1234 пог. м. Придбано матеріали для ремонту 
документів у 16 архівних відділах, архівні картонажі – у 9 архівних 
відділах, комп’ютери, ксерокси, принтери, сканери – у 23 архівних 
відділах. 

Встановлено пожежну сигналізацію у 8 архівних відділах, 
охоронну – у 7.  

Проведено ремонт пожежної сигналізації у 1 архівному відділі, 
охоронної – у 2. Оброблено дерев’яні конструкції вогнезахисним 
розчином у 5 архівних відділах, придбано вогнегасники у 7 архівних 
відділах. 
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Підсумки роботи архівних відділів за перше півріччя та 9 місяців 
щорічно заслуховуються на засіданнях колегії держархіву. 

У 2007 році начальникам архівних відділів райдержадміністрацій 
було надано практичну допомогу у розробленні індивідуальних 
положень про архівні відділи з урахуванням змін, що були внесені до 
типових положень про місцеві державні архівні установи, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2007 року. Усі положення про архівні відділи затверджено 
відповідними розпорядженнями голів райдержадміністрацій. 

У 2009 році на допомогу начальникам архівних відділів було 
розроблено Методичні рекомендації з питань розгляду документів на 
засіданнях експертних комісій установ, архівних відділів райдерж-
адміністрацій, міських рад та порядок подачі їх на розгляд ЕПК 
Держархіву Житомирської області, підготовлено та надіслано началь-
никам архівних відділів листи інструктивно-методичного характеру 
щодо формування, оформлення та передавання на архівне зберігання 
виборчої та іншої документації з виборів Президента України. 

За ініціативи держархіву області начальники архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад з 22 по 26 березня 2010 року 
підвищували свій фаховий рівень в Центрі перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, 
організацій Житомирської обласної державної адміністрації та 
Житомирської обласної ради. Заплановано підвищення кваліфікації у 
зазначеному Центрі з 17 по 25 травня 2010 року для керівників 
трудових архівів. 

Одним із суттєвих напрямків роботи держархіву є перевіряння 
стану архівної справи в архівних відділах райдержадміністрацій, 
міських рад, трудових архівах. За період 2007–2009 років держархівом 
проведено 18 комплексних, 3 контрольні перевіряння стану архівної 
справи в архівних відділах, 3 комплексні перевіряння трудових архівів. 
Результати перевірок розглядаються на засіданнях колегії архіву, 
оформляються довідками та надсилаються керівникам райдерж-
адміністрацій та міських рад для реагування. 

З метою вдосконалення проведення комплексних перевірянь 
стану архівної справи наказом директора архіву від 28.12.2009 № 59 
затверджено анкету-запитальник з питань комплексної перевірки стану 
архівної справи в архівному відділі райдержадміністрації, міської ради. 

З метою координації роботи архівних відділів з місцевими 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у розв’язанні 
питань архівної справи та діловодства, держархів області щорічно 
зобов’язує начальників архівних відділів подавати разом з планово-
звітною документацією копії розпоряджень голів райдержадмі-
ністрацій, міських голів, рішень сесій міськрад, районних рад з питань 
архівної справи та діловодства, а також копії доповідних записок, 
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інформацій, пропозицій до проектів бюджетних запитів та інших 
документів, які були підготовлено начальниками архівних відділів та 
подано до місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.  

Архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад за 
останні три роки проведено 109 нарад-семінарів з питань складання 
номенклатур справ, умов зберігання та науково-технічного опра-
цювання документів. 

В результаті прийняття розпорядження голови облдержадмі-
ністрації від 11.02.2008 № 39 “Про створення в районах та містах 
області трудових архівів” активізувалася робота щодо створення та 
забезпечення функціонування трудових архівів. 

Відповідно до рішень районних, міських рад на сьогодні в області 
діє 24 трудові архіви, усі вони – юридичні особи. Штатна чисельність 
працівників трудових архівів складає 33 особи. 

Станом на 01.01.2010 року в трудових архівах на зберіганні 
перебуває 98077 од. зб. Крім того, в трудових архівах зберігається 
897 пакувань виборчої документації (короби, мішки, ящики) вагою 
17 тон. 

За 2007–2009 роки трудовими архівами виконано 9,5 тис. запитів. 
Три архівні установи Житомирської області (комунальне 

підприємство міжвідомчого архіву документів по особовому складу 
Новоград-Волинської міської ради, архівні відділи Черняхівської та 
Ружинської райдержадміністрацій надають платні послуги. За 2007 – 
2009 роки вони отримали 102,1 тис грн. 

Водночас викликає занепокоєння стан забезпечення збереженості 
документів в архівних відділах і трудових архівах. 

З 28 архівних відділів області обладнано охоронною (проти-
пожежною) сигналізацією 23, до центрального пульту управління 
підключено лише 5. 

Лише 41% стелажного обладнання архівосховищ архівних відділів 
становить металеве. 

В архівних відділах райдержадміністрацій працює лише по 
1 працівнику. 

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад фактично не 
надають платних послуг. Водночас, Новоград-Волинський між-
відомчий архів документів по особовому складу надає довідки 
соціально-правового характеру за плату. 

Відсутнє й технічне оснащення для роботи дослідників у 
читальних залах. 

Архівний відділ Житомирської міської ради фактично виконує 
функції трудового архіву, оскільки документи з особового складу 
становлять 65% від загальної кількості документів, що зберігаються в 
архіві. 
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На деяких справах, що зберігаються в цьому архівному відділі не 
зазначається номер фонду, номер опису. Іноді ярлики на коробках не 
відповідають дійсності. У коробках багато зв’язаних справ. Журнали 
обліку показників температурно-вологісного режиму ведуться із 
порушеннями, зазначені показники не відповідають дійсним з розривом 
у 6 градусів. Відкриті плафони на лампах у сховищі, де зберігається 
виборча документація. Інструкція про заходи пожежної безпеки 
потребує приведенню у відповідність до вимог Правил пожежної 
безпеки у архівних установах. 

За штатним розписом в архіві працює 4 особи, з них два – 
керівники: завідувач архіву (посадова інструкція якого відсутня) та його 
заступник. У структурі відділу існує посада архіваріуса, яку віднесено 
до посад держслужбовців.  

Архівним відділом Андрушівської райдержадміністрації не 
виправлено зауваження, зроблені в ході перевіряння 12.09.2006, 
зокрема, щодо ведення та поповнення наглядових справ установ –
 джерел формування НАФ необхідними документами, оформлення 
довідками результатів перевірянь установ. Архівним відділом не 
ведеться на даний час картотека обліку роботи з установами, в 
діяльності яких утворюються документи НАФ. Справи опису 1 фонду 
17 не мають номерів. Нумерація аркушів не відповідає дійсності, 
зустрічаються непрошиті у справі аркуші. Аркуші фондів не ведуться. У 
справах фондів немає історичних довідок, аркуші не прошиті. Акти 
перевіряння наявності та стану документів відсутні. 

В архівному відділ Бердичівської міської ради покрівля потребує 
ремонту, порушується режим замикання та опечатування сховищ, 
дерев’яні стелажі потребують заміни на металеві, частина документів 
зберігається у в’язках, виборча документація зберігається у розкритих, 
не опечатаних пакуваннях. 

Протягом 2007 – 2009 років у довідках комплексних перевірянь 
архівних відділів не зверталася увага на якість складання довідок 
перевірянь, що проводяться в архівних підрозділах установ, зокрема на 
наявність протоколів ЕК, їх оформлення, перевіряння якості 
упорядкування документів. 

3. Формування Національного архівного фонду, науково-
методичне керівництво архівними установами та контроль за їх 
діяльністю, організація роботи з підприємствами, установами та 
організаціями  

Держархівом здійснюється робота з формування НАФ, органі-
заційно-методичного керівництва діяльністю архівних підроз-ділів 
підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи 
НАФ. 

Заступником голови Житомирської обласної державної аміні-
страції 14.04.2007 затверджено оновлені списки юридичних осіб –
 джерел формування НАФ, які передають документи до архіву (список 
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№1) – 151 фондоутворювач (протокол засідання ЕПК від 29.12.2006 
№ 13); юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не 
передають документи до архіву(список № 2) – 21 фондоутворювач 
(протокол засідання ЕПК від 29.12.2006 № 13); юридичних осіб, у 
діяльності яких не утворюються документи НАФ (список № 3) –
 269 фондоутворювачів (протокол засідання ЕПК від 29.12.2006 № 13). 

У Держархіві додатково укладено та затверджено: 
список № 4 – юридичних осіб – джерел формування НАФ науково-

технічною документацією, до яких включено 16 фондоутворювачів 
(протокол засідання ЕПК від 29.12.2006 № 13), погоджено ЦДНТА 
України (протокол від 27.05.2008 № 4); 

список № 5 – юридичних осіб – потенційних джерел формування 
НАФ, до яких внесено 30 фондоутворювачів ( протокол засідання ЕПК 
від 29.12.2006  

№ 13); 
список № 6 – фізичних осіб, які передають (або можуть 

передавати) документи до держархіву, до яких внесено 26 фондо-
утворювачів (фонди особового походження) (протокол засідання ЕПК 
від 29.12.2006 № 13). 

Станом на 01.01.2010 в області нараховується 179 установ –
 джерел формування НАФ, які передають і не передають документи до 
держархіву, 1816 установ, які передають і не передають документи до 
архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад. 

Проводиться робота з поповнення Національного архівного 
фонду документами особового походження. Протягом останніх трьох 
років прийнято на постійне зберігання 197 од. зб. (1356 документів), що є 
середньостатистичним показником по Україні. 

Держархів Житомирської області єдиний в Україні комплек-
тується всіма видами аудіовізуальних документів. 

Протягом 2007-2009 років було проведено 119 комплексних, 
тематичних і контрольних перевірянь установ – джерел формування 
НАФ. 

Держархівом ведеться контрольно-довідкова картотека установ 
списку № 1, картотека на ліквідовані установи, картотека на фізичних 
осіб, які передають або можуть передавати документи до держархіву, а 
також наглядові справи, книги обліку роботи з установами, настінні 
графіки роботи з установами – джерелами формування. 

У 2007-2009 роках проведено обласні огляди стану архівної 
справи та діловодства: у місцевих органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування на виконання доручення Житомирської 
облдержадміністрації від 20.07.2006 № 4071-37/Ч07д/11; в Управлінні 
культури і туризму Житомирської облдержадміністрації та підвідомчих 
йому установах; у Головному управлінні Держкомзему у Житомирській 
області та підвідомчих йому установах. Загалом за три роки оглядами 
було охоплено 114 установ. 



 66

Проведення цих організаційно-методичних заходів сприяло 
поліпшенню стану архівної справи і організації діловодства в установах 
та організаціях. 

Погоджені ЕПК держархіву номенклатури справ мають 74%  
установ області та низової ланки, що вище середньостатистичного 
показника по Україні. 

Повністю описали документи постійного зберігання та мають 
схвалені ЕПК описи справ 84% установ – джерел формування НАФ 
області, з них найкращі показники мають установи Коростенської та 
Бердичівської райдержадміністрацій, Бердичівської та Новоград-
Волинської міських рад.  

В установах Новоград-Волинського району, міст Бердичева та 
Новоград-Волинського понад встановлені роки документи не 
зберігаються. 

Кількість справ постійного зберігання, що знаходяться в архівних 
підрозділах установ області понад встановлені строки складає 19 792, 
що є середнім показником по Україні. 

На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України у 
2008 році було проведено експертизу цінності сувоїв Тори і вилучено з 
НАФ 221 од. зб. невиправно пошкоджених фрагментів сувоїв Тори, які 
було передано за актом приймання-передавання Житомирській 
іудейській релігійній громаді для захоронення згідно традицій іудаїзму. 
На зберіганні в архіві залишено 74 од. зб. сувоїв Тори. 

З метою організації приймання та порядку надходження до 
архівних установ виборчої та іншої документації з виборів Президента 
України 2010 року держархівом підготовлено листи головам терто-
ріальних виборчих комісій (від 31.12.2009 № 552), начальникам 
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад (від 31.12.2009 
№ 553) про формування, оформлення та передавання на архівне 
зберігання зазначених документів, розроблено зразки номенклатур 
справ, описів постійного, тимчасового зберігання та з особового 
складу. 

На даний час науково-технічне опрацювання 76% документів 
проводиться власними силами установ, 8% – приватними підприєм-
ствами, 16% – державними архівними установами, архівними відділами 
міських рад. 

Під час перевіряння науково-технічного опрацювання документів 
Житомирського обласного будинку дитини для дітей сиріт та дітей, які 
залишились без піклування батьків (проведено приватним під-
приємцем), Прокуратури Житомирської області, (проводилося 
власними силами установи), встановлено, що якість опрацювання 
відповідає встановленим нормам (окрім поодиноких випадків 
віднесення наказів Прокуратури про преміювання до наказів з основної 
діяльності). 
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Роботу ЕПК організовано відповідно до затверджених річних 
планів роботи, засідання проводяться щомісячно. Підсумки роботи комісії 
оформлено протоколами, підписано головою та секретарем ЕПК, 
затверджено директором архіву. 

У своїй роботі ЕПК керується Положенням про експертно-
перевірну комісію держархіву (затверджено наказом від 07.07.2008 
№ 21), яке розроблено відповідно до Типового положення. Оновлений 
склад ЕПК, до складу якого входять фахівці архіву, представники 
Житомирського педагогічного університету ім. І. Франка та Управління 
Нацбанку України в Житомирській області, затверджено наказом від 
07.07.2008 № 21. 

Протягом 2007–2009 років проведено 38 засідань ЕПК на яких 
розглянуто описи справ постійного зберігання та з особового складу; 
номенклатури справ; акти про вилучення для знищення справ 
(документів) підприємств, установ, організацій усіх форм власності; 
списки юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають документи до держархівів; списки юридичних та фізичних 
осіб – джерел формування НАФ, які передають і не передають 
документи до держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад; списки юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються 
документи НАФ; розглядалися питання про віднесення установ до 
джерел формування НАФ або виключення з нього; історичні довідки 
установ – фондоутворювачів; анотовані переліки унікальних доку-
ментів держархіву; відбіркові списки первинних партійних організацій 
Компартії України; акти про нестачу справ; акт про невиправні 
пошкодження документів (фрагментів сувоїв Тори) та акт про 
вилучення документів з Національного архівного фонду; питання про 
результати попередньої індивідуальної грошової оцінки документів 
НАФ, які віднесено до унікальних.  

На засідання ЕПК запрошувалися представники установ для 
заслуховування та розгляду наступних питань:  

– про стан розшуку відсутніх документів НАФ (об’єднання 
“Агрошляхбуд” (6 справ), Житомирська обласна психіатрична лікарня 
№ 1 (5 справ), Державне управління охорони навколишнього природ-
ного середовища (3 справи); 

– про результати перевірок роботи ЕК установ – джерел 
формування НАФ (Контрольно-ревізійне управління Житомирської 
області, Житомирська філія ВАТ “Укртелеком”, Головне управління 
Держкомзему у Житомирській області); 

– про стан науково-технічного опрацювання справ (документів) 
управлінь та відділів Головного управління Держкомзему у Жито-
мирській області.  

Проводилася робота з ЕК установ – джерел формування НАФ. 
Впроваджено нові нормативні документи: положення про ЕК та про 
архівний підрозділ установ, інструкції з діловодства тощо.  
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Проведено наради-семінари з головами та членами ЕК органів 
суду, прокуратури, юстиції, Пенсійного фонду України, лікувальних 
установ області, управлінь та відділів Держкомзему тощо. Також 
працівниками архіву проводилися індивідуальні заняття з пред-
ставниками діловодних та архівних служб установ. 

Ведуться журнали реєстрації та обліку описів справ, актів, які 
розглянуто ЕПК архіву, обліку роботи ЕПК, обліку погоджених 
номенклатур справ установ, обліку погоджених положень про ЕК та 
про архівні підрозділи, обліку погоджених інструкцій з діловодства. 

З метою надання організаційно-методичної допомоги підконт-
рольним установам працівниками відділу формування НАФ та діло-
водства протягом останніх трьох років проведено шість семінарів та 
взято участь у 13 семінарах, організованих юридичними особами з 
питань організації діловодства та архівної справи. Участь у семінарах 
взяли близько 800 слухачів. 

Разом з тим є недоліки у питаннях формування НАФ. 
За останні три роки архівом прийнято на постійне зберігання 

лише 10 167 од. зб. 
В архіві не ведеться облікова картотека схвалених та погоджених 

ЕПК описів справ установ – джерел формування НАФ. 
Списки джерел формування НАФ, складені держархівом області 

та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад, 
потребують внесення змін щодо визначення джерел формування списку 
№ 1. Зокрема, до списку № 1 держархіву необхідно внести Жито-
мирський обласний нотаріальний архів, державні нотаріальні контори 
(повидове вибіркове приймання), до списків № 1 архівних відділів 
райдержадміністрацій і міських рад – архівні відділи райдержад-
міністрацій та міських рад. 

Виключити зі списку № 3 установ, що знаходяться у зоні 
комплектування архіву та архівних відділів установи, що знаходяться в 
зоні комплектування галузевих державних архівів (Управління 
державного департаменту України з питань виконання покарань у 
Житомирській області, Новоград-Волинський міський відділ УМВС). 

Держархівом порушується порядок розробки документів щодо 
організації оглядів (розроблення наказів, умов, положень про оглядові 
комісії). 

Не проводиться архівом робота щодо обліку приватних архівних 
зібрань.  

У номенклатурах справ, розглянутих ЕПК порушується порядок 
розташування справ усередині структурних підрозділів, немає посилань 
на статті за Переліком (Андрушівська райдержадміністрація, Управ-
ління агропромислового комплексу Андрушівського району), 
номенклатура Іванківської сільської ради Бердичівського району не 
погоджена ЕПК держархіву області, номенклатуру справ Корольовської 
районної ради в м. Житомирі не затверджено керівником і не підписано 
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укладачем, вона подається на погодження ЕПК щорічно, хоча зміни не 
відбуваються. 

До описів справ постійного зберігання та з особового складу не 
складається передмова, відсутні посилання у кінці річних розділів 
описів кожного наступного року, упродовж якого справи 
продовжувалися в діловодстві, у крайніх датах справи назви місяців 
зазначаються цифрами, а не словами. 

4. Забезпечення збереженості та облік документів Національ-
ного архівного фонду 

Держархів області розміщено у 2 спеціально збудованих будівлях 
за адресами: вул. Охрімова Гора, 2/20 (введено в експлуатацію 1992 р.), 
корпус № 1 – 18 сховищ; вул. Замкова Гора, 3 (введено в експлуатацію у 
1978 р.), корпус № 2 – 5 сховищ. 

Територія корпусу № 2 огороджена, корпусу № 1 – частково 
огороджена, вікна цокольних поверхів обладнано металевими ґратами. 

Сховище режимно-секретної служби обладнано охоронною 
системою “Сигнал 3-М”. 

Охоронний режим регламентується порядком доступу до 
приміщень і на територію держархіву області, затвердженим наказом 
від 03.07.2009 № 37. 

Обидві будівлі та всі сховища архіву обладнано пожежною 
сигналізацією, технічний стан системи якої задовільний (акт 
обстеження від 24.07.2009). Будівлі та сховища забезпечено вогне-
гасниками. Проводиться їх технічне обслуговування. 

Наказами директора архіву затверджено склад добровільної 
пожежної дружини (від 16.01.2009 № 1), склад добровільної пожежно-
технічної комісії (від 12.05.2009 № 25), положення про них (від 
14.12.2007 № 30). 

Загальнооб’єктова інструкція з пожежної безпеки у держархіві 
затверджена директором архіву 26.08.2008. Крім того, 20.12.2007 
затверджено Інструкцію працівника охорони по дотриманню 
протипожежного режиму та дій у разі пожежі. 

Загальна площа архівосховищ складає 4792,6 кв. м. Сховища 
архіву оснащено металевими стелажами, ступінь заповнення яких 
складає 68%. 

Сторонні предмети у сховищах відсутні. 
Документи, видані до читальної зали, зберігаються в окремій 

кімнаті читального залу, яку обладнано пожежною сигналізацією. 
Означена кімната у позаробочий час опечатується. 

З 2007 року у читальній залі корпусу № 1 функціонує система 
відеоспостереження (8 камер), яка виведена на пульт відповідального 
працівника читального залу. 

Страховий фонд архіву зберігається на металевих стелажах у 
відокремленому сховищі № 112 будівлі № 1. 
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У квітні 2009 року здійснено заходи по боротьбі із біоура-
женннями. У сховищах №№ 2, 3, 4 корпусу № 2, де виявлена пліснява 
на стінах загальною площею близько 10 м. кв. та у корпусі № 1 у 
8 сховищі, де виявлена пліснява на стінах і стелі загальною площею 
близько 30 м. кв., уражені ділянки стін і стелі оброблено 3 % розчином 
формаліну.  

В архіві, за паспортними даними, станом на 01.01.2010 року 
зберігається 8368 фондів 1421792 од. зб. документів з паперовою 
основою (з них управлінської документації – 8303 фонди 
1420112 од. зб., документів особового походження – 65 фондів 1680 од. 
зб.), 65 од. обл. кінодокументів, 18940 од. обл. фотодокументів в т. ч. 
131 фотоальбом, 363 од. обл. фонодокументів, 27 од. обл. відео-
документів. 

Протягом 2009 року надійшло 13 фондів 6724 справи, вибуло 
922 фонди 17863 справи; зміни у складі і обсязі фондів відображено в 
аркушах, картках, справах фондів, описах справ. 

Проведено описування архівно-слідчих справ, які прийнято 
архівом від УСБУ в Житомирській області.  

Розпочато складання описів фільтраційних справ.  
Розпочато роботу по складанню пофондового топографічного 

покажчика архівосховищ будівлі № 1.  
Ведеться робота по переукладанню реєстру описів. 
У 2007 році створено страховий фонд на 52 од. зб (13714 кадрів), 

у 2008 році – на 352 од. зб. (24847 кадрів), у 2009 році – на 56 од. зб. 
(18958 кадрів) управлінської документації. 

За анотованим переліком унікальних документів Національного 
архівного фонду до унікальних віднесено 6 документів, які виявлено в 
4-ох справах в одному фонді № 146 “Волинські дворянські депутатські 
збори”, але погоджено ЦЕПК Держкомархіву (протокол від 17.12.2009 
№ 4) тільки 3 документи, які виявлено в 3 справах. 

Разом з тим залишаються невирішеними важливі проблеми в 
забезпеченні збереженості та обліку документів НАФ.  

Технічний стан будівель незадовільний. 
Корпус № 1 було прийнято в експлуатацію із значними недо-

робками і відхиленнями від проекту, внаслідок чого на стінах, сходових 
клітинах, підвальному приміщенні з’явилися тріщини. 

У 1997, 2000, 2007 та 2008 роках корпус №1 обстежувався 
Головним управлінням будівництва та архітектури Житомирської 
обласної державної адміністрації та спеціалістами КП “Житомир-
проект”. Висновок зазначає, що продовжується подальша деформація 
стін, сходових клітин. Зафіксовано просідання бетонної підлоги 
вентиляційного підвального приміщення. Існує потреба в аналогічному 
обстеженні будівлі архіву № 2. 

Система кондиціювання у сховищах 1 корпусу не працювала з 
часу введення будівлі в експлуатацію, 2 корпусу – застаріла і потребує 
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замін. Температурно-вологісний режим порушується у обох будівлях, 
сезонне коливання показників температури повітря перевищує 
20 градусів. Такі коливання температури згубно впливають на фізичний 
стан документів і не дають можливості гарантувати їх збереженість. 
Документи вологі, на коробках зустрічається пліснява. 

Журнали обліку показників температурно-вологісного режиму 
ведуться із порушеннями, зазначені показники не відповідають дійсним 
з розривом у 9 градусів. До 2009 року температура й вологість повітря у 
сховищах не вимірювалися взагалі. 

Фізичний стан документів незадовільний. Більша їх частина 
потребує реставрації, ремонту чи оправи. Не закартонованими 
зберігаються близько 45% справ, частина з них перев’язана без 
прокладок, що деформує документи. У частині коробок справи також 
зберігаються у деформованому стані. Картотека фізичного стану 
документів відсутня. Кількість справ, що потребують реставрації, 
відповідно до журналу обліку, лише – 99694, оправи та ремонту – 
10228. Відмітки про виконання таких робіт відсутні. 

Обсяги реставрації не відповідають потребам. 
Санітарний стан сховищ потребує покращення. 
Позавідомча охорона архіву відсутня. Цілодобова охорона обох 

корпусів архіву здійснюється сторожами (8 одиниць), які входять до 
штату працівників архіву й підпорядковані начальнику відділу 
матеріально-технічного постачання та обслуговування. 

Охоронна сигналізація у сховищах відсутня. 
Порушується режим замикання архівосховищ. 
Пожежна сигналізація не підключена до центрального пульту 

спостереження. Автоматична система пожежогасіння відсутня. Будівлі 
архіву не обладнано системою оповіщення людей про пожежу. 
Неповною мірою виконано припис державного пожежного нагляду. 
Потребують оброблення вогнетривким розчином дерев’яні конструкції 
горищного приміщення. Потребують забезпечення евакуаційним освіт-
ленням сходові клітини, коридори, проходи та інші шляхи евакуації.  

Не працює підіймач, який має переміщувати документи між 
поверхами. 

У сховищах 1-го корпусу не завжди витримується світловий 
режим.  

У сховищах відсутні топографічні покажчики. Ярлики на частині 
коробок потребують заміни. Коробки не пронумеровано. 

Недостатньо здійснюється контроль за поверненням справ, що 
знаходяться у користуванні у читальній залі та в робочих кабінетах 
працівників. 

Низькими темпами створюється страховий фонд. 
В архіві відсутні апарати для перегляду мікрофільмів, відсутній 

фонд користування. 
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Використання придбаного у 2008 році сканера не сприяє 
забезпеченню збереженості документів через відсутність обліку 
цифрових копій та належного зберігання масиву копій, що створюються 
і можуть бути фондом користування. Отже, документи, фізичний стан 
яких й без того незадовільний, можуть потребувати повторного 
оцифровування. 

Із 1420112 од. зб. управлінської документації внесено до описів 
лише 1378847 од. зб., що складає 97%. Неописаними залишаються 
41265 од. зб. Неописані фільтраційні справи на осіб, які були вивезені 
до Німеччини, що у кількості 65306 од. зб. держархів прийняв протягом 
1993 року від Управління СБУ в Житомирській області. 

Неописані справи видаються до читальної зали та у тимчасове 
користування за межі архіву. 

Потребують удосконалення описи дорадянського періоду та 
приведення кількості їх примірників до встановлених вимог. 

Усі примірники описів зберігаються разом у кімнаті, дах якої 
протікає і де зберігається уся облікова документація. 

Відбіркові списки на партійні фонди складені ще у 2004–
2006 роках, включено у відомості про зміни у складі і обсязі фондів 
лише у 2009 році. 

Дані паспорта та форми 201 за 2009 рік містять розходження у 
даних щодо кількості од. зб., на які створювався страховий фонд 
протягом 2009 року. Так, в паспорті зазначено, що у 2009 році створено 
страховий фонд тільки на 56 од. зб. управлінської документації, а у 
формі 201 зазначено, що його створено також на 2 од. обл. кіно-
документів, 105 од. обл. фотодокументів, 10 од. обл. фонодокументів, 
15 од. обл. відеодокументів. 

Всього в архіві створено страховий фонд на 16123 справи 
управлінської документації, що складає 1,1 % від загальної кількості 
справ на паперовій основі, а також на 1254 од. обл. фотодокументів. 

На 01.01.2010 року в архіві зберігається 198 од. обл. 3086918 
кадрів мікрофотокопій страхового фонду, 4782 од. обл. 468636 кадрів 
мікрофіш страхового фонду, 6441 кадр мікрофотокопій і мікрофіш, що 
надійшли з інших архівів. 

Держархів області виконав план по перевірянню наявності і стану 
справ на 0,4 % у кількості фондів і на 10 % у кількості справ. При 
запланованих для перевіряння на 2009 рік 1356 фондів 166970 справ 
перевірено лише 6 фондів І кат. 16994 справи. Не перевірено 
заплановані 14 фондів І кат., 222 фонди ІІ кат. і 1114 фондів ІІІ кат. і 
заплановані 149976 справ. Перевірено 452228 кадрів страхового фонду. 

У 2009 році перевірено 51 фонд 21224 справи: 47 фондів ІІ кат. 
17504 справи, 4 фонди ІІІ кат. 3720 справ архівних відділів рай-
держадміністрацій та 7 фондів ІІ кат. 6203 справи архівних відділів 
міських рад. Також слід зауважити, що звітні показники згідно з 
формою 201 (перевірено 42337 справ при плані 18600) не співпадають з 
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показниками звіту про виконання Програми (перевірено 16994 справи). 
Різниця у 25343 справи. За формою 201 йде значне перевиконання, а за 
звітом про виконання Програми значне недовиконання. 

У 2008 році такий вид роботи, як перевіряння наявності 
документів не планувався. В той же час за період 2006–2009 рр. у 
1349 фондах, які включено до плану заходів на 2009 рік, проведено 
перевіряння наявності стану документів. Акти про його результати 
укладено лише у 2009 році, але у звітах за 2009 рік ці дані не 
відображено. 

За списками справ, що знаходяться у розшуку, станом на 
01.01.2010 року в розшуку знаходиться – 915 справ з 261 фонду. Як 
наслідок недостатніх обсягів перевіряння наявності та стану справ, 
протягом 2005–2009 років повільно проводились роботи з розшуку 
справ, знайдено всього 54 справи. 

5. Організація використання документної інформації 
Використання інформації документів НАФ в держархіві 

організовується шляхом ініціативного інформування, виконання 
тематичних, генеалогічних, соціально-правових запитів, що надходять 
від юридичних та фізичних осіб, організації виставок документів, 
оприлюднення ретроспективної документної інформації через ЗМІ, 
читальну залу держархіву, проведення лекцій та екскурсій, підготовки 
документальних та інформаційних видань. 

У вестибюлі архіву обладнано інформаційну дошку, на якій 
відвідувачам доступна інформація про графік особистого прийому 
громадян керівництвом архіву (затверджено наказом від 05.06.2008 
№ 19), зразки заяв на наведення довідок. 

На платній основі архівом виконуються запити про встановлення 
чи підтвердження майнових прав, надаються витяги з рішень 
виконавчих комітетів, довідки генеалогічного характеру, здійснюється 
копіювання архівних документів. Запити пільгових категорій громадян 
виконуються безоплатно. 

Робота з розгляду запитів громадян є одним із пріоритетних 
завдань архіву. Усі запити соціально-правового характеру реєструються 
в окремій книзі. Запити іноземних громадян та громадян України 
реєструються окремо, також реєстрація ведеться в електронному 
вигляді. 

Довідки за підписом директора архіву засвідчуються гербовою 
печаткою. 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування” та наказу Держкомархіву 
від 26.02.2008 № 37 питання поліпшення роботи із зверненнями 
громадян аналізується та обговорюється на виробничих нарадах відділу 
використання інформації. 
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Кількість запитів, що надходять до держархіву області, з року в рік 
зростає. У 2007 році виконано 2179 запитів соціально-правого 
характеру, з них 1511 (69%) – з позитивним результатом, у 2008 р. – 
4648, з них 3506 (75 %) – з позитивним результатом, у 2009 р. – 4636, з 
них 3867 (83%) – з позитивним результатом, у І кварталі 2010 р. – 936, з 
них 583 (62%) – з позитивним результатом. 

Робота з особистого прийому громадян в архіві активно 
ведеться лише з 2008 року. Було прийнято у 2007 р. – 98, у 2008 р. – 
1400, у 2009 р. – 2094, у І кварталі 2010 р. – 723 відвідувачів. 

Основними питаннями, що порушувалися у запитах громадян, є 
отримання архівних довідок, копій документів про підтвердження 
трудового стажу, прийняття чи звільнення з роботи, нарахування 
заробітної плати. Значна частина звернень стосується актів грома-
дянського стану: народження, шлюб, смерть. Збільшилася кількість 
запитів про підтвердження національності, виділення земельних 
ділянок, підтвердження права власності на нерухоме майно. У зв’язку з 
приватизацією землі та оформлення земельних паїв є тенденція до 
зростання кількості запитів із зазначених питань. 

Скарг від заявників про недотримання термінів виконання 
звернень до держархіву області не надходило, необґрунтованих або 
неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі 
їх іншим органам не зафіксовано. Пересилання непрофільних звернень 
громадян уповноваженим органам, установам та організаціям за їх 
призначенням здійснюється протягом 1–5 днів. 

У 2009 році розпочато роботу з запитами, що отримані з Урядової 
гарячої лінії. Держархів області відповів на два запити, архівні 
відділи – на три. Зазначені запити було виконано протягом трьох днів. 

З метою покращення роботи зі зверненнями громадян архівом 
оновлено інформаційні куточки із зазначенням місця знаходження та 
телефонів органів реєстрації актів цивільного стану в районах та містах 
області, адреси архівних установ області, переліку ліквідованих 
підприємств, установ, організацій, документи з особового складу яких 
зберігаються в архіві. Поновлено інформацію про надання архівом 
послуг, у тому числі платних. Така ж інформація постійно оновлюється 
на веб-сайті облдержадміністрації.  

Терміни виконання запитів в архіві встановлені відповідно до 
Закону України “Про звернення громадян”: при наданні пошукових 
даних – 10–15 календарних днів, в залежності від складності звернення, 
при відсутності пошукових даних – до 30 календарних днів. 

У 2007 р. архівом виконано 163 тематичних запити, з них 
120 (74%) з позитивним результатом, у 2008 р. – 286, з них 163 (57%) – 
з позитивним результатом, у 2009 р. – 328, з них 226 (69%) – 
з позитивним результатом, у І кв. 2010 р. – 1002, з них 451 (45%) – 
з позитивним результатом. Переважали запити про історію населених 
пунктів, установ і організацій, адміністративно-територіальний устрій 
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Житомирської області, введення в експлуатацію будівель. Терміни 
виконання тематичних запитів у залежності від складності складають 
від 3-х до 30-ти днів. 

У 2007 році архівом виконано 6 генеалогічних запитів, у 2008 – 
10, у 2009 – 23, у І кварталі 2010 р. – 7. Генеалогічні запити надходили 
від громадян України, Росії, США, Польщі, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, 
Білорусі, Великобританії, Австралії, Канади. 

Негативні відповіді на генеалогічні запити складали 25 %, що 
обумовлено відсутністю документів на зберіганні в архіві. 

Хронологічні межі генеалогічних запитів 1760–1934 рр. 
У рамках реалізації міжнародної угоди з меморіальним музеєм 

Голокосту (США), укладеної 31.01.2006, за документами архіву 
виготовлено у 2007 році – 7089 кадрів, у 2008 році – 1910 кадрів 
мікрофільмів. 

Продовжується робота над підготовкою довідника “Каталог 
метричних книг”. На даний час на 90% готовий до видання каталог 
метричних книг за конфесіями: католики, греко-католики, іудеї, 
протестанти. Друга частина видання (православ’я) планується до 
завершення і видання у жовтні-листопаді 2010 р. 

Створено електронні бази даних на: актові записи відділів РАЦС 
про народження 1921–1933 років; військові поховання періоду Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр.; виявлені документи про голод на 
Житомирщині 1932–1933 років; актові записи книг відділів РАЦС про 
смерть періоду голоду на Житомирщині 1932–1933 років. 

Розпочато роботу по створенню електронної бази даних 
роздруківок Центрального архіву Міністерства Оборони Російської 
Федерації на загиблих воїнів, які були призвані військовими 
комісаріатами Житомирської області за період з 1941 по 1945 роки. 

Розроблено 2 покажчики на документи архіву, підготовлено 
довідник “Анотований реєстр описів. Фонди радянського періоду”, 
довідник “Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини”. 
Видано буклет українською і англійською мовами “Державний архів 
Житомирської області”. 

Слід відмітити плідне співробітництво архіву в підготовці 
телепередач із Житомирською облдержтелерадіокомпанією “Союз-ТВ”, 
радіостанціями – обласне радіо, “Житомирська хвиля”, “Новини 
Житомирщини”, газетами “Урядовий кур’єр”, “Житомирщина”, 
“Інтерес”, “20-хвилин”, “Вечерний Житомир”. 

У 2007 році тематика публікацій у ЗМІ, теле- й радіопередач 
стосувалася 100-річчя від дня народження головного конструктора 
космічних кораблів академіка С. П. Корольова, 100 – річчя Жито-
мирського товариства “Просвіта”, відзначення дня народження відомої 
української поетеси Лесі Українки.  

У 2008 р. підготовлено цикл теле- радіопередач до 75-х роковин 
Голодомору в Україні 1932–1933 років, про перебування Т. Г. Шев-
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ченка на Волині, історії населених пунктів Житомирщини, історії 
навчальних закладів Волинської губернії, меценатства на Волині. 

У 2009 р. у сюжетах ЗМІ знайшли відображення ювілейні 
історичні дати, пов’язані з виводом радянських військ із Республіки 
Афганістан, 90-річчя Соборності України, 90-річчя газеті “Жито-
мирщина”, 90-річчя Житомирському державному університету 
ім. І. Франка, з історії церкви на Волині. Проведено два прямих ефіри 
та інтерв’ю про розвиток архівної справи на Житомирщині. 

У І кварталі 2010 р. підготовлено телерадіопередачі, статті у 
місцевих газетах за документами архіву про виборчі перегони 1991, 
1994, 1999, 2004 років, до 1035 річниці від першої згадки про місто 
Коростень.  

У 2007 р. архівом підготовлено 18 виставок, у 2008 р. – 11, у 
2009 р. – 15, у І кварталі 2010 р. – 3.  

Архівом придбано 10 стендів для експонування виставок. 
Водночас слід зазначити, що виставки архівних документів 

проводяться лише у читальній залі архіву. 
У читальній залі архіву розміщено 16 столів на 32 посадочних 

місця, за робочий день читальну залу відвідують близько 40 громадян. 
У читальній залі встановлено три комп’ютери, якими 

користуються дослідники, два з них мають доступ до мережі Інтернет. 
Сталою є тенденція до зростання кількості користувачів у 

читальній залі: у 2007 – 433, 2008 – 477, 2009 – 518, у І кварталі 2010 –
131.  

На всіх дослідників оформляються, відповідно до вимог чинних 
нормативно-правових актів, справи дослідників, які, по закінченню 
календарного року, передаються на зберігання, ведеться також 
картотека користувачів. 

Генеалогічні дослідження громадянами проводилися самостійно, 
або ж за письмовим нотаріально-завіреним дорученням від особи-
запитувача, родовід якого вивчався. 

Питання про роботу читальної зали слухалося на засіданні колегії 
архіву у лютому 2010 року. 

Правила видачі в користування документів Держархіву Жито-
мирської області затверджено наказом від 02.03.09 р. №13. 

Повільними темпами здійснюється робота над підготовкою 
путівника. 

Власний веб-сайт Держархіву області перебуває у стадії розроб-
лення. 

6. Охорона праці 
В архіві забезпечується дотримання правил протипожежної 

безпеки і правил користування засобами технічного оснащення, 
проводяться інструктажі працівників з протипожежної безпеки, техніки 
безпеки та охорони праці. Для забезпечення безпечних умов праці 
наказом від 04.02.2009 № 8 затверджено інструкцію з проведення 
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вступного інструктажу з охорони праці. Розроблено тематичний план і 
програми навчань з питань охорони праці, положення про комісію з 
питань охорони праці в архіві та затверджено її склад. Створено 
атестаційну комісію для проведення атестації робочих місць за умовами 
праці, а також комісії для проведення навчань та перевірки знань з 
охорони праці, по розгляду нещасних випадків. 

Відповідальним за координацію та контроль роботи з питань 
охорони праці в архіві призначено начальника відділу матеріально-
технічного постачання та обслуговування. 

До посадових інструкцій працівників включено питання з 
охорони праці у межах покладених на них завдань та функціональних 
обов’язків відповідно до чинного законодавства. 

Питання охорони праці щорічно розглядається на засіданнях 
колегії держархіву. 

Регулярно проводяться навчання і перевірки знань працівників з 
питань охорони праці. Їх облік ведеться відповідальним за охорону 
праці у журналі реєстрації інструктажів.  

Укладено колективний договір, який зареєстровано Житомир-
ською міською радою 27 травня 2009 р. за № 97. До колективного 
договору включено питання запобігання травматизму невиробничого 
характеру та охорони праці, доплати 10% до заробітної плати 
прибиральницям, додаткові відпустки  окремим категоріям працівників. 

За останні три роки виробничого травматизму, професійних 
захворювань в архіві не було. 

Оформлено куточок з питань охорони праці та техніки безпеки. 
Проводиться забезпечення працівників архіву засобами 

індивідуального захисту, на придбання яких за останні три роки було 
витрачено коштів у сумі 5655 грн. 

Водночас слід зазначити, що атестація робочих місць в архіві не 
проводилася і на 2010 рік її проведення не заплановано. 

Адміністрацією держархіву кошти з фонду оплати праці на 
охорону праці не перераховувалися. 

Відповідальний за стан роботи з охорони праці в архіві, 
начальники відділів, які проводять навчання, інструктажі працівників з 
питань охорони праці, не пройшли відповідне навчання. 

За останні три роки зареєстровано нещасний випадок невироб-
ничого характеру. Складено акт відповідної форми. Зареєстровано в 
журналі нещасних випадків невиробничого характеру.  
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 
20 квітня 2010 року “Про дотримання Держкомархівом України 

положень Закону України “Про міжнародні договори”, Положення 
про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних 

договорів України міжвідомчого характеру” 
від 27 квітня 2010 р. № 60 

 
1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держ-

комархіву України від 20 квітня 2010 року “Про дотримання 
Держкомархівом України положень Закону України “Про міжнародні 
договори”, Положення про порядок укладання, виконання та денонсації 
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
РІШЕННЯ 

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

м. Київ 20 квітня 2010 р. 

Про дотримання Держкомархівом України положень  
Закону України “Про міжнародні договори”,  

Положення про порядок укладання, виконання та денонсації 
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру 
 
Заслухавши і обговоривши повідомлення начальника Управління 

інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
Ю. А. Прилепішевої про стан виконання та дотримання Державним 
комітетом положень законодавства України про міжнародні договори, 
колегія констатує, що упродовж 2005–2009 років на виконання 
нормативно-правових актів у сфері зовнішніх зносин та міжнародних 
договорів Управлінням активізовано роботу з інвентаризації існуючих 
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, укладених 
Державним комітетом в архівній сфері, та аналізу їх відповідності 
чинному законодавству, визначення договорів, які втратили чинність та 
внесення пропозиції про їх переукладення в разі визнання потреби 
сторонами, що їх уклали. 

Управлінням вжито заходів з забезпечення дотримання зо-
бов’язань за діючими міжнародними договорами міжвідомчого 
характеру в архівній сфері та підвищення ефективності їх виконання. 
Внесено пропозиції до розширення географії співробітництва Держ-
комархіву з державними архівними службами іноземних держав 
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шляхом ініціювання укладення таких договорів з державними 
архівними службами Азербайджанської Республіки, Королівства 
Бельгія, Республіки Болгарія, Вірменії, Республіки Грузія, Ісламської 
Республіки Іран, Киргизької Республіки, Португальської Республіки, 
Румунії, Республіки Сербія, Республіки Словаччина, Республіки 
Узбекистан, Чеської Республіки, Республіки Чорногорія.  

У спеціальному розділі рубрики “Міжнародні контакти” 
опубліковано перелік міжнародних договорів міжвідомчого характеру, 
укладених Держкомархівом, Управлінням ведеться спеціальний журнал 
реєстрації міжнародних договорів.  

Управління забезпечує неухильне дотримання циркулярних 
листів та інших рекомендацій МЗС та Мін’юсту щодо порядку 
укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру. На етапі ініціювання міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру в архівній сфері Управлінням здійснюються 
переговори щодо узгодження проекту міжнародних договорів, 
готуються пропозиції щодо їх укладення, які, крім проекту між-
народного договору, містять пояснювальну записку, в якій 
обґрунтовується доцільність укладення міжнародного договору, 
визначаються вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, 
фінансові, гуманітарні та інші наслідки його укладення, а також 
суб’єкти виконання міжнародного договору. 

Згадані пропозиції проходять процедуру внутрішньодержавного 
погодження із заінтересованими органами державної влади, у тому 
числі обов’язково з Мін’юстом та МЗС. 

За результатами погодження пропозиції щодо укладення 
міжнародного договору подаються на розгляд до Кабінету Міністрів 
України. При цьому у супровідній документації відображаються усі 
зауваження та пропозиції, надані у ході погодження, та інформації 
щодо їх врахування Держкомархівом.  

Усі міжнародні договори міжвідомчого характеру, укладені 
Держкомархівом в архівній сфері, підготовлені українською та 
відповідними іноземними мовами, при цьому усі тексти є антен-
тичними. В окремих випадках сторонами, учасниками між-народного 
договору, підписано примірник договору російською або англійською 
мовами.  

Управління зберігає усі робочі матеріали щодо підготовки до 
підписання проектів міжнародних договорів міжвідомчого характеру в 
архівній сфері, а також копії підписаних договорів. Зазначені 
документи формуються в окрему справу, яка з часом передається в 
архів на постійне зберігання. 

Особою відповідальною за роботу з міжнародними договорами 
міжвідомчого характеру є начальник Управління. 

Упродовж 2005–2009 років Держкомархівом укладено між-
народні договори міжвідомчого характеру з Меморіальним музеєм 
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Голокосту США (2005), Міністерством внутрішніх справ Чеської 
Республіки, представленим відділом архівного відомства (2005), 
Державним агентством “Архіви” Ради Міністрів Республіки Болгарія 
(2007), Національним архівом Вірменія (2007), Генеральною дирекцією 
державних архівів Латвії (2008), Генеральною дирекцією державних 
архівів Латвії (2008), Міністерством культури та інформації Киргизької 
Республіки (2009), Агентством “Узархів” при Кабінеті Міністрів 
Республіки Узбекистан (2009), Державним архівом Чорногорії (2009), 
Протоколи про спільні проекти Державного комітету архівів України з 
Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) (2007), 
Департаментом з архівів та діловодства Міністерства юстиції 
Республіки Білорусь (2008). 

Оригінали міжнародних договорів у двотижневий строк з дня 
набрання ними чинності передано на постійне зберігання до МЗС та 
включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, 
оприлюднено в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”. 

З метою підтримання Мін’юстом в контрольному стані текстів 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру Державний комітет 
своєчасно інформував міністерство про втрату чинності Угоди про 
співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті 
Міністрів України і Генеральною дирекцією державних архівів 
Республіки Польща від 7 липня1993 року, Угоди про співробітництво 
між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і 
Генеральною дирекцією державних архівів Латвії від 3 листопада 
1994 року, Угоди про співробітництво між Головним архівним 
управлінням при Кабінеті Міністрів України та Головним управлінням 
архівів при Раді Міністрів Республіки Болгарії від 13 листопада 
1995 року, Договору про співробітництво між американською мемо-
ріальною Радою Голокосту і її Музеєм та Державним комітетом архівів 
України від 13 вересня 2000 року. Міністерству у місячний термін було 
подано на паперових та електронних носіях тексти міжнародних 
договорів, якими ці зміни внесено. 

У зв’язку з недосягненням остаточної згоди з керівництвом 
державних архівних служб Румунії та Республіки Словаччина не 
укладено нову редакцію Угоди про співробітництво між Державним 
комітетом архівів України та Міністерством внутрішніх справ Румунії 
та Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України 
та Міністерства внутрішніх справ Румунії у сфері архівної справи, 
Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів України 
та Словацьким Національним архівом. 

У період з 20 по 23 травня 2010 року в рамках робочих засідань 
11-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення 
Міжнародної ради архівів (далі – ЄВРАЗІКА) планується укласти 
Меморандум про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Національним архівним управлінням Азербайжанської 
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Республіки, Меморандум про співробітництво між Державним 
комітетом архівів України і Національним архівом Грузії, Угоду про 
співробітництво в сфері архівної справи між Державним комітетом 
архівів України та Міністерством культури і інформації Республіки 
Казахстан. 

До кінця поточного року триватиме робота у напрямку 
остаточного узгодження текстів міжнародних договорів міжвідомчого 
характеру про співробітництво в архівній сфері з Головними архівами 
Королівства Бельгія та державних архівів Провінцій, Національною 
бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран, планується 
розпочати співпрацю щодо можливості укладення міжнародного 
договору з Генеральною дирекцією архівів Португальської Республіки.  

З метою поліпшення міжнародної діяльності державних архівних 
установ, зокрема, підвищення ними якості підготовки проектів 
міжнародних договорів Управлінням розроблено типовий проект 
міжнародного договору та зразок ведення їх реєстрації (додатки №№ 1, 
2 до рішення колегії Держкомархіву). 

Станом на квітень 2010 року діючими є міжнародні гуманітарні 
договори не міжвідомчого характеру укладені Держкомархівом з 
Американським меморiальним музеєм Голокосту (США), Генеало-
гічним товариством Юта (США) та Документаційним центром 
об’єднання “Саксонські меморіали” (ФРН). 

З Американським меморіальним музеєм Голокосту спів-
працювали (ють) ЦДАГО, ЦДІАЛ, ДЦЗД НАФ, держархіви АР Крим, 
Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-
ської, Чернівецької областей, з Генеалогічним товариством Юта 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, 
Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 
областей, з Об’єднанням “Саксонські меморіали” ЦДАВО, ДА СБУ. 

Слід відмітити активну міжнародну діяльність УНДІАСД, 
ЦДІАЛ, ЦДІАК, ЦДНТА, ДА СБУ, держархівів АР Крим, 
Закарпатської, Київської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, 
Харківської областей, м. Севастополя, які ініціювали укладення дво-
сторонніх угод про співробітництво з іноземними архівними 
установами, науковими інституціями та іншими зацікавленими у 
співробітництві установами і організаціями. 

Негативною практикою роботи державних архівних установ є 
направлення до Держкомархіву на погодження проектів двосторонніх 
договорів з компетентними органами іноземних держав за один-два дні 
до їх підписання, або ж взагалі після їх укладення. Це характерно для 
всі архівів, особливо ситуація погіршилась 2009 року. Єдині, хто 
дотримується директив Державного комітету в цьому напрямку це 
ЦДНТА, ЦДАЗУ та ЦДІАЛ. 
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Звіти, що надходять до Держкомархіву, про виконання 
зобов’язань за таким договорами не містять конкретних результатів, у 
зв’язку з чим, для підготовки рішення колегії Управління було 
вимушено витребувати відповідні відомості додатково. 

Виходячи із завдань подальшого розвитку взаємовигідного 
співробітництва державних архівних установ України з архівними 
установами іноземних держав та на виконання законодавства України 
про міжнародні договори, колегія вирішує: 

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

– забезпечити завчасне планування заходів міжнародного 
характеру як за кордоном, так і в Україні, своєчасну та належну 
підготовку і затвердження директивних документів щодо участі 
керівництва Держкомархіву (делегацій архівістів) у цих заходах, не 
допускати участь Держкомархіву та державних архівних установ у цих 
заходах без своєчасного погодження з МЗС та без звітування про 
результати; 

– підготувати до підписання у встановленому порядку у рамках 
робочих засідань 11-й Загальної конференції ЄВРАЗІКИ Меморандум 
про співробітництво між Державним комітетом архівів України та 
Національним архівним управлінням Азербайжанської Республіки, 
Меморандум про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України і Національним архівом Грузії, Угоду про співробітництво в 
сфері архівної справи між Державним комітетом архівів України та 
Міністерством культури і інформації Республіки Казахстан; 

– до кінця 2010 року забезпечити узгодження текстів 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру про співробітництво в 
архівній сфері з Головними архівами Королівства Бельгія та державних 
архівів Провінцій, Національною бібліотекою та архівом Ісламської 
Республіки Іран, розпочати співпрацю щодо можливості укладення 
міжнародного договору з Генеральною дирекцією архівів Порту-
гальської Республіки; 

– до кінця першого півріччя 2010 року вивчити спільно з ДА СБУ 
питання участі державних архівів у реалізації спільного проекту з 
Документаційним центром об’єднання “Саксонські меморіали” (ФРН); 

– забезпечити своєчасне подання для публікації на офіційному 
веб-порталі Держкомархіву України інформації про укладені 
міжнародні договори міжвідомчого характеру в архівній сфері; 

– у межах компетенції забезпечувати координацію міжнародного 
співробітництва державних архівних установ з архівними установами 
інших держав, з міжнародними та регіональними організаціями 
архівістів та надавати методичну допомогу при розроблені ними 
відповідних договорів. 

2. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
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– неухильне виконання пп. 1-2 наказу Держкомархіву 
від 30.11.2005 № 140 “Про порядок здійснення службових відряджень 
за кордон та укладання міжнародних договорів про співробітництво з 
архівними установами та іншими організаціями іноземних держав 
представниками державних архівних установ"; 

– вчасне, не пізніше ніж за місяць до укладення, подання на 
погодження з Держкомархівом двосторонніх договорів про 
співробітництво з іноземними архівними установами, науковими 
інституціями та іншими зацікавленими у співробітництві установами і 
організаціями та засвідчених копій цих договорів упродовж одного 
місяця після їх підписання; 

– використовувати при підготовці проектів двосторонніх 
договорів про співробітництво з уповноваженими органами іноземних 
держав типовий проект міжнародного договору (Додаток № 1 до 
рішення колегії Держкомархіву); 

– ведення реєстрації двосторонніх договорів про співробітництво 
з уповноваженими органами іноземних держав відповідно до зразка, 
наведеного у Додатку № 2 до цього рішення колегії Держкомархіву;  

– направлення двічі на рік (червень, грудень поточного року) до 
Держкомархіву піврічних звітів про участь у міжнародних заходах не 
тільки за кордоном, але й в Україні та стан виконання зобов’язань за 
двосторонніми договорами про співробітництво з уповноваженими 
органами іноземних держав; 

– подання раз на рік (до 20 грудня поточного року) до 
Держкомархіву пропозицій до Плану заходів міжнародного характеру 
як за кордоном, так і в Україні на наступний період. 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету  

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

 
 

Додаток № 1 
до рішення колегії 

Держкомархіву України 
від 20 квітня 2010 року 

 

Типовий проект міжнародного договору 
Між (державна архівна установа), в особі директора (державна 

архівна установа, ПІБ (повністю), який діє на підставі Положення, з 
однієї сторони та (компетентний орган іноземної держави), в особі 
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директора (компетентний орган іноземної держави, ПІБ (повністю), 
який діє на підставі __________, з іншої сторони, надалі всі – Сторони, 

беручи до уваги положення Договору (назва, дата укладення), 
діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та 

культурних зв’язків, 
(з метою підготовки спільного документального 

видання/створення страхового фонду на документи …/фонду 
користування на документи фонду…/створення цифрових копій 
/реалізації спільного дослідження (проекту) у гуманітарних цілях 
/створення спільної електронної бази даних на документи фонду 
…/інше),  

керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди, 
домовилися про таке/уклали цей Договір про наступне: 

Стаття  
Предметом цього Договору є співробітництво між (державна 

архівна установа) та (компетентний орган іноземної держави)  
у створенні страхового фонду мікрофотокопій (копій/цифрових 

копій/фонду користування на електронних носіях) на документи 
Національного архівного фонду України, що містять інформацію 
_____________ / 

у здійсненні спільного дослідження та обміні копіями архівних 
документів, які стосуються ___________, та в регулюванні доступу й 
використанні цих копій / 

у підготовці спільного українсько-(іноземна держава з суб’єктом 
якої укладається Договір) видання/збірника документів/довідника/інше / 

у підготовці електронної бази даних архівних документів 
_____________ , присвячених ________________, надалі “База даних”, 
для розміщення в мережі Інтернет/ інше. 

Стаття 
(Державна архівна установа) погоджується взяти на себе такі 

зобов’язання: 
________ 
________ 
________ 
________ 

Стаття 
(Компетентний орган іноземної держави) погоджується взяти на 

себе такі зобов’язання: 
________ 
________ 
________ 

Стаття 
Сторони розробляють та узгоджують конкретний 

графік/план/програму співробітництва відповідно до положень цього 
Договору. 
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Сторони зобов’язуються погоджувати терміни і умови виконання 
робіт не пізніше, ніж за два місяці до їхнього початку. 

Стаття 
Розрахунок між Сторонами проводиться шляхом перерахування 

на розрахунковий рахунок (державна архівна установа) оплати 
загальної суми/частини суми (зазначається) вартості робіт за надані 
послуги згідно цього Договору. 

Вартість послуг за надання послуг складає _______.  
Загальна сума цього Договору складає ___________. 
(Компетентний орган іноземної держави) зобов'язаний 

перерахувати на розрахунковий рахунок __________________________. 
Факт надання (державна архівна установа) послуг, передбачених 

цим Договором підтверджується Актом прийому-здачі виконаних 
робіт, який підписується уповноваженими представниками кожної із 
Сторін. 

Якщо (компетентний орган іноземної держави) не підписав Акт 
прийому-здачі виконаних робіт і не надіслав (державна архівна 
установа) мотивовану відмову від його підписання, послуги 
вважаються наданими (державна архівна установа) в повному обсязі. 

Стаття 
(Компетентний орган іноземної держави) гарантує (державна 

архівна установа) своєчасне здійснення платежів відповідно до 
зазначених розцінок за виконану (державна архівна установа) роботу 
відповідно до фінансових умов визначених положеннями цього 
Договору.  

Стаття  
Сторони встановлюють такий порядок користування переданих 

(державна архівна установа) (компетентний орган іноземної 
держави) копій документів: 

Використання копій (цифрових копій), отриманих за цим 
Договором здійснюється виключно у науково-дослідних, культуро-
логічних цілях, при умові, що дослідники зобов’язуються при будь-
якому використанні отриманої інформації, зазначати місце зберігання 
оригіналів документів та їх пошукові данні. 

(Компетентний орган іноземної держави) має право 
використовувати інформацію, що міститься у копіях (цифрових копіях) 
документів, для створення покажчиків та інших пошукових засобів, а 
також доступ до них через мережу Інтернет, або до будь-якої іншої 
мережі, до якої існує загальний доступ, лише за умови отримання 
письмового дозволу від (державна архівна установа), що зберігає 
оригінали цих документів.  

Передавання копій (цифрових копій) документів, їх частини або 
фрагментів третім особам для використання у комерційних цілях 
забороняється. 
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Поширення та тиражування переданих копій документів, їх 
частини або фрагментів не дозволяється. 

Стаття 
(Компетентний орган іноземної держави) зобов’язується 

передати (державна архівна установа) __________ кількість 
примірників виготовленого ним тиражу українсько-(іноземна держава 
з суб’єктом якої укладається Договір) видання/збірника 
документів/довідника/інше. 

Стаття 
(Компетентний орган іноземної держави) зобов’язується 

безкоштовно передати (державна архівна установа) електронну базу 
даних, створену на документи Національного архівного фонду 
відповідно до положень цього Договору для розміщення на сайті 
___________________. 

Сторони зобов’язуються використовувати передані матеріали 
тільки для зазначених у цьому Договорі цілях. 

Стаття 
(Компетентний орган іноземної держави) після завершення 

виконання (державна архівна установа) визначених цим Договором 
робіт залишає надане відповідно до положень цього Договору 
обладнання у власності (державна архівна установа). 

Стаття 
(Компетентний орган іноземної держави) зобов’язується 

безкоштовно надати (державна архівна установа)  
один набір дублікатів негативів усіх документів, відібраних для 

копіювання у відповідності до положень цього Договору/ 
одну срібну негативну або позитивну копію (за бажанням 

державної архівної установи) з кожного рулону плівки, виготовленого 
(державна архівна установа) для (компетентний орган іноземної 
держави)/ 

один примірник виконаної електронної копії відібраних 
документів/ 

інше. 
Стаття 

Кожна з Сторін утримується від дій, які заподіюють шкоду іншій 
Стороні. 

Стаття 
Сторони проводять по мірі необхідності консультації з питань 

виконання цього Договору та укладених на його основі протоколів. 
Стаття  

Сторони завчасно інформують одна одну про зміни у 
національному законодавстві своїх держав, які можуть вплинути на 
реалізацію цього Договору. 
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Стаття 
Сторони здійснюють співробітництво у рамках цього Договору 

відповідно до національного законодавства України та (іноземна 
держава) та в межах компетенції, визначеної національним 
законодавством України та (іноземна держава). 

Стаття 
Правовідносини, що виникатимуть у зв’язку з реалізацією 

положень цього Договору, регулюються нормами Національного 
законодавства держав Сторін. 

Стаття 
Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною 

письмовою згодою Сторін та оформляються протоколами, які є 
невід’ємною частиною. 

Стаття  
Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього 

Договору вирішуються шляхом консультацій між Сторонами. 
Стаття 

Цей Договір укладається на (три роки, невизначений строк, до 
моменту виконання Сторонами зобов’язань за положеннями цього 
Договору, інше). 

Стаття 
Дія цього Договору припиняється через три місяці після 

отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони 
про її намір припинити дію цього Договору. 

Припинення дії цього Договору не впливає на виконання 
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до його 
положень та не завершених на момент його припинення, якщо Сторони 
письмово не домовляться про інше. 

Стаття  
Цей Договір набирає чинності з дати його підписання. 
Вчинено в м. ________________________   _________ 200_ році 

в двох примірниках, кожний українською та ______________ мовами, 
при цьому обидва тексти мають однакову силу. 

(У разі, якщо Договір укладається трьома мовами, заключні 
положення викладаються у такій редакції: “Вчинено у м. _______ “   “ 
200  року в двох примірниках, кожний українською, [мова держави з 
суб’єктом якої укладається Договір] та [третя мова, якою ведуться 
переговори щодо укладення Договору] мовами, при цьому всі тексти є 
автентичними. У разі виникнення розбіжностей силу має текст 
[третя мова, якою ведуться переговори щодо укладання Договору] 
мовою). 
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За 
(державна архівна 
установа) 
 
Юридична адреса  
та банківські реквізити 

 За 
(компетентний орган 
іноземної держави) 
Юридична адреса  
та банківські реквізити 

 ПІБ   ПІБ
М. П. М. П. 

 
 

Додаток № 2 
до рішення колегії 

Держкомархіву України 
від 20 квітня 2010 року 

Перелік міжнародних договорів, укладених державним архівом 
№ 
п/п 

Назва 
дого-
вору 

Мета 
(що 

передбачає) 

Дата 
підписання

Термін 
дії 

Дата 
закінчення 
терміну 

дії 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

 
Довідка про дотримання  

Держкомархівом України положень Закону України 
“Про міжнародні договори”,  

Положення про порядок укладання, виконання та денонсації 
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру 

 
На виконання рішення Держкомархіву України від 16 березня 

2004 року “Про дотримання Держкомархівом України положень Закону 
України “Про міжнародні договори”, Положення про порядок 
укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру” Управлінням інформації та міжнародного 
співробітництва (далі – Управління) Державного комітету активізовано 
роботу з інвентаризації існуючих міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру, укладених Держкомархівом в архівній сфері, 
та аналізу їх відповідності чинному законодавству, визначення 
договорів, які втратили чинність та внесення пропозиції про їх 
переукладення в разі визнання потреби сторонами, що їх уклали. 

Управлінням вжито необхідних заходів з забезпечення 
дотримання зобов’язань за діючими міжнародними договорами 
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міжвідомчого характеру в архівній сфері та підвищення ефективності їх 
виконання. Внесено пропозиції до розширення географії співро-
бітництва Держкомархіву з державними архівними службами 
іноземних держав шляхом укладення відповідних договорів з 
державними архівними службами Азербайджанської Республіки, 
Королівства Бельгія, Республіки Болгарія, Вірменії, Республіки Грузія, 
Ісламської Республіки Іран, Киргизької Республіки, Португальської 
Республіки, Румунії, Республіки Сербія, Республіки Словаччина, 
Республіки Узбекистан, Чеської Республіки, Республіки Чорногорія.  

Забезпечено своєчасне подання на офіційний веб-портал 
Державного комітету інформації про укладені міжнародні договори. У 
спеціальному розділі рубрики “Міжнародні контакти” опубліковано 
перелік міжнародних договорів міжвідомчого характеру, укладених 
Держкомархівом, інформація якого постійно оновлюється. Перелік 
містить інформацію про реєстраційні коди цих договорів в Єдиному 
реєстрі нормативно-правових актів. Управлінням також ведеться 
спеціальний журнал реєстрації міжнародних договорів.  

Управління забезпечує неухильне дотримання циркулярних 
листів та інших рекомендацій МЗС та Мін’юсту щодо порядку 
укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру. На етапі ініціювання міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру в архівній сфері Управлінням здійснюються 
переговори щодо узгодження проекту міжнародних договорів, 
готуються пропозиції щодо їх укладення, які, крім проекту між-
народного договору, містять пояснювальну записку, в якій 
обґрунтовується доцільність укладення міжнародного договору, 
визначаються вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, 
фінансові, гуманітарні та інші наслідки його укладення, а також 
суб’єкти виконання міжнародного договору. 

Згадані пропозиції проходять процедуру внутрішньодержавного 
погодження із заінтересованими органами державної влади, у тому 
числі обов’язково з Мін’юстом та МЗС. 

За результатами погодження пропозиції щодо укладення 
міжнародного договору подаються на розгляд до Кабінету Міністрів 
України. При цьому у супровідній документації відображаються усі 
зауваження та пропозиції, надані у ході погодження, та інформації 
щодо їх врахування Держкомархівом.  

Підписання міжнародного договору лише однією мовою є 
порушенням законодавства України. Усі міжнародні договори 
міжвідомчого характеру, укладені Держкомархівом в архівній сфері, 
підготовлені українською та відповідними іноземними мовами, при 
цьому усі тексти є автентичними. В окремих випадках сторонами, 
учасниками міжнародного договору, підписано примірник договору 
російською або англійською мовами. У випадку виникнення 
розбіжностей відносно тлумачення положень такого договору перевагу 
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матиме текст російською або англійською мовами. Наприклад, це 
стосувалося міжнародних договорів з державними архівними службами 
Республіки Болгарія, Вірменії, Республіки Грузія, інших. 

Контроль автентичності текстів українською та іноземними 
мовами здійснює МЗС. 

Управління зберігає усі робочі матеріали щодо підготовки до 
підписання проектів міжнародних договорів міжвідомчого характеру в 
архівній сфері, а також копії підписаних договорів. Зазначені 
документи формуються в окрему справу, яка з часом передається в 
архів на постійне зберігання. 

Особою відповідальною за роботу з міжнародними договорами 
міжвідомчого характеру є начальник Управління інформації та 
використання інформації Держкомархіву. 

Упродовж 2005–2009 років Держкомархівом укладено такі 
міжнародні договори міжвідомчого характеру: 

Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Меморіальним музеєм Голокосту США від 29 березня 2005 
року,  

Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки, 
представленим відділом архівного відомства від 14 жовтня 2005 року, 

Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів 
України та Федерального архівного агентства (Російська Федерація) від 
21 березня 2007 року,  

Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Державним агентством “Архіви” Ради Міністрів Республіки 
Болгарія від 13 вересня 2007 року,  

Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Національним архівом Вірменія в галузі архівної справи від 
14 вересня 2007 року,   

Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Генеральною дирекцією державних архівів Латвії від 
3 червня 2008 року, 

Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів 
України і Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції 
Республіки Білорусь від 18 вересня 2008 року,  

Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України і Генеральною Дирекцією державних архівів Республіки 
Польща в галузі архівної справи від 17 жовтня 2008 року,   

Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Міністерством культури та інформації Киргизької 
Республіки від 18 червня 2009 року,  

Угоду між Державним комітетом архівів України та Агентством 
“Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан про спів-
робітництво в архівній сфері від 29 жовтня 2009 року, 



 91

Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Державним архівом Чорногорії від 22 липня 2009 року. 

Усі міжнародні договори України міжвідомчого характеру в 
архівній сфері, укладені Держкомархівом на виконання доручень 
Кабінету Міністрів України. Їх тексти проходили обов’язкове 
погодження в Мін’юсті та МЗС, у разі потреби в МКТ.  

На виконання вимог Закону України “Про міжнародні договори” 
від 29 червня 2004 року № 1906-IV, Положення про порядок укладення, 
виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого 
характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17 червня 1994 року № 422 (Із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів № 165 (165–98-п ) від 16.02.98 – зміни 
втратили чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів № 617 
(617-2006-п ) від 11.05.2006 № 1758 (1758–2001-п ) від 27.12.2001), 
Указу Президента України “Про заходи щодо вдосконалення 
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх 
зносин” від 18 вересня 1996 р. № 841/96 (Із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005) оригінали 
міжнародних договорів у двотижневий строк з дня набрання ними 
чинності передаються на постійне зберігання до МЗС. У супровідній 
документації обов’язково зазначаються дата та місце їх підписання, а 
також посадова особа, яка його підписала.  

На виконання указів Президента України від 27 червня 1996 року 
№ 468 “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів”, від 
13 грудня 1996 року № 1207 “Про опублікування актів законодавства 
України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 
“Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів та користування ним” усі міжнародні 
договори України міжвідомчого характеру укладені Держкомархівом в 
архівній сфері включено до Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів (далі – Реєстр) та оприлюднено в інформаційному 
бюлетені “Офіційний вісник України”. 

Згідно з пунктами 9 та 10 Положення про порядок укладення, 
виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого 
характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17 червня 1994 року № 422, тексти цих міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру на паперових та електронних носіях було у 
місячний термін після набрання ними чинності передано до 
Міністерства юстиції для включення до Реєстру та опублікування в 
“Офіційному віснику України”. 

У зв’язку з підписанням Держкомархівом нових редакцій 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру про співробітництво з 
Меморіальним музеєм Голокосту США (2005), Державним агентством 
“Архіви” Ради Міністрів Республіки Болгарія (2007), Генеральною 
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дирекцією державних архівів Латвії (2008), Генеральною Дирекцією 
державних архівів Республіки Польща (2008) та з метою підтримання 
Мін’юстом в контрольному стані текстів міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру Державний комітет своєчасно інформував 
міністерство про втрату чинності Угоди про співробітництво між 
Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і 
Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща від 
7 липня1993 року, Угоди про співробітництво між Головним архівним 
управлінням при Кабінеті Міністрів України і Генеральною дирекцією 
державних архівів Латвії від 3 листопада 1994 року, Угоди про 
співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті 
Міністрів України та Головним управлінням архівів при Раді Міністрів 
Республіки Болгарії від 13 листопада 1995 року, Договору про спів-
робітництво між американською меморіальною Радою Голокосту і її 
Музеєм та Державним комітетом архівів України від 13 вересня 2000 
року. Міністерству у місячний термін було подано на паперових та 
електронних носіях тексти міжнародних договорів, якими ці зміни 
внесені, оформлені відповідно до вимог Положення про порядок 
укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру. 

У зв’язку з недосягненням остаточної згоди з керівництвом 
державних архівних служб Румунії та Республіки Словаччина не 
вдалося укласти нову редакцію Угоди про співробітництво між 
Державним комітетом архівів України та Міністерством внутрішніх 
справ Румунії та Протокол про спільні проекти Державного комітету 
архівів України та Міністерства внутрішніх справ Румунії у сфері 
архівної справи, Угоду про співробітництво між Державним комітетом 
архівів України та Словацьким Національним архівом. 

У період з 20 по 23 травня 2010 року в рамках робочих засідань 
11-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення 
Міжнародної ради архівів (далі – ЄВРАЗІКА) планується укласти 
Меморандум про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Національним архівним управлінням Азербайджанської 
Республіки, Меморандум про співробітництво між Державним 
комітетом архівів України і Національним архівом Грузії, Угоду про 
співробітництво в сфері архівної справи між Державним комітетом 
архівів України та Міністерством культури і інформації Республіки 
Казахстан. 

До кінця поточного року триватиме робота у напрямку 
остаточного узгодження текстів міжнародних договорів міжвідомчого 
характеру про співробітництво в архівній сфері з Головними архівами 
Королівства Бельгія та державних архівів Провінцій, Національною 
бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран, планується 
розпочати співпрацю щодо можливості укладення міжнародного 
договору з Генеральною дирекцією архівів Португальської Республіки.  
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Міжнародні гуманітарні договори не міжвідомчого характеру 
готувалися до підписання відповідно до порядку укладення, виконання 
та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру. 
Їх тексти проходили обов’язкове погодження в Мін’юсті та МЗС, у разі 
потреби в МКТ, їх підписання відбулося за наявності дозволу Кабінету 
Міністрів України, оригінали передано до МЗС. Єдина відмінність від 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру – вони не 
реєструються в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових 
актів. Виняток становить лише Договір про співробітництво між 
Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм 
Голокосту США від 29 березня 2005 року, який Мін’юстом включено 
до Реєстру. 

Міжнародні гуманітарні договори не міжвідомчого характеру, 
укладені Держкомархівом мають на меті ті ж самі цілі і завдання як і 
міжнародні договори міжвідомчого характеру, їх відмінність полягає в 
тому, що співробітництво за ними передбачає концентрацію на одному 
або двох напрямках.  

Станом на квітень 2010 року діючими є міжнародні гуманітарні 
договори Держкомархіву з Американським меморiальним музеєм 
Голокосту (США) (2005), Генеалогічним товариством Юта (США) 
(2004) та Документаційним центром об’єднання “Саксонські 
меморіали” (ФРН) (2004). 

Договором з Американським меморiальним музеєм Голокосту 
передбачено співробітництво у напрямку пропагування та 
розповсюдження серед науковців та світової громадськості інформації 
про жахливу трагедію, яку пережило населення Центральної та Східної 
Європи під час Другої світової війни 1939–1945 рр. З Меморіальним 
Музеєм Голокосту співпрацювали (ють) ЦДАГО, ЦДІАЛ, ДЦЗД НАФ, 
ДА СБУ, держархіви АР Крим, Вінницької, Житомирської, Закар-
патської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей. 

За період роботи з Музеєм опрацьовано та за мікрофільмова-
но/виготовлено ЦДАГО (2 фонди, 735 справ, 73446 кадрів), ЦДІАЛ 
(17 фондів, 7614 справ, 605528 кадрів), ДА СБУ (170513 кадрів), 
держархівами АР Крим (3 фонди, 1314 справ, 131518 кадрів), 
Вінницької (477 справ), Житомирської (101 фонд, 854 справи, 
44869 кадрів), Івано-Франківської (37 фондів, 13040 справ, 
319492 кадри), Львівської (225 фондів, 60000 цифрових копій), 
Чернівецької (2 фонди, 3693 справи, 105305 кадрів) областей. 

Договором з Документаційним центром об’єднання “Саксонські 
меморіали” (ФРН) передбачена реалізація науково-дослідного проекту 
“Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані”. Дослідження 
проблем Другої світової війни та післявоєнного періоду”: отримання 
нової інформації про німецьких військовослужбовців та військово-
полонених, з’ясування долі окремих солдат Радянської Армії, що 
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потрапили у полон під час бойових дій, статистичні дані про кількість 
загиблих та місця їх поховання.  

З Об’єднанням співпрацюють ЦДАВО та ДА СБУ. У березні 
2008 року керівництво Об’єднання звернулося до СБУ та 
Держкомархіву з проханням розглянути питання щодо можливості 
тимчасової передачі архівних матеріалів з державних архівів областей 
до ДА СБУ та ЦДАВО для їх опрацювання та формування єдиної бази 
даних. Цього ж року під час консультацій керівництва Державного 
комітету з представниками Об’єднання було прийнято рішення про 
передавання державними архівами областей у тимчасове користування 
ДА СБУ терміном до 90 діб трофейних німецьких карток для 
опрацювання в рамках міжнародного проекту зі створення бази даних 
на радянських військовополонених (лист Держкомархіву від 
10.11.2008 р. № 01–2309). За домовленістю з керівництвом ДА СБУ та 
представниками Об’єднання архіви мали отримати від ДА СБУ цифрові 
копії опрацьованих документів, які мали створити фонд користування 
архівів на електронних носіях, а також електронну версію створеної 
бази даних, у тому числі її проміжкові варіанти. 

У ході співробітництва ДА СБУ передано німецькій стороні 
103909 електронних копії документів на 22 520 осіб, від німецької 
сторони архівом отримано данні на 60000 осіб військовополонених-
уродженців України, які занесені до інформаційної бази відкритого 
електронного архіву ІДЦ ДА СБУ. ЦДАВО до електронної бази 
“Радянські військовополонені” включено інформацію щодо 6143 осіб. 

На головній сторінці веб-порталу Державного комітету 
розміщено посилання на офіційних сайт Об’єднання. 

ЦДАВО в рамках Договору Держкомархіву з Об’єднанням 
підписано також Угоду про співробітництво з Службою розшуку 
Генерального секретаріату Німецького Червоного Хреста (2006). 

На сьогодні держархіви Закарпатської, Запорізької, Мико-
лаївської та деяких інших областей пропонують залучити їх до 
повноцінного співробітництва з Об’єднанням. На їх думку, вони 
можуть забезпечити сканування документів, а ДА СБУ введення даних 
в електронну базу даних. 

Починаючи з 1994 року Держкомархів та державні архівні 
установи співпрацюють з Генеалогічним товариством Юта, США. У 
здійсненні проекту мікрофільмування (оцифровування) документів 
НАФ генеалогічного змісту взяли участь ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви 
АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, 
Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, 
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. Предметом 
Генеральної угоди з Генеалогічним товариством Юта, США є 
співробітництво у (1) створенні страхового фонду мікрофотокопій або 
цифрових копій на документи Національного архівного фонду України, 
що містять інформацію генеалогічного характеру і перебувають у 
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віданні Держкомархіву, та (2) в регулюванні доступу й використання 
копій мікрофільмів/цифрових копій.  

Поповнення страхового фонду документів з паперовою основою 
відбувається переважно за рахунок створення страхових копій на 
документи генеалогічного змісту в процесі їх мікрофільмування для 
Генеалогічного товариства Юта. Оцінюючи співпрацю загалом як 
позитивну хочеться зазначити, що мікрофільмуванню підлягали 
метричні книги різних конфесій за кінець ХVІІІ – початок ХХ ст., які 
раніше не включалися до програм страхового копіювання. 

На офіційному сайті Товариства www.familysearch.org існує 
пошуковий каталог, де можна знайти інформацію про те, копії яких 
матеріалів, якого населеного пункту та з якого джерела надходження 
(органи місцевого самоврядування, архіви, бібліотеки, музеї, колекції, 
друкована література, наукові та приватні дослідження) зберігаються в 
сховищах та надаються до використання в читальний зал Товариства. 

За період співпраці з Товариством опрацьовано та за мікро-
фільмовано (оцифровано) ЦДІАК (19 фондів, 7093 справи, 
1641728 кадрів; 1 фонд, 236 справ, 57328 цифрових копій), ЦДІАЛ (10 
фондів, 16898 справ, 1594852 кадри), держархівами Дніпропетровської 
(1 фонд, 649 справ, 156463 кадри), Донецької (175 фондів, 3256 справ), 
Закарпатської (50 фондів, 18196 справ, 11012058 кадрів), Запорізької 
(54 фонди, 6419 справ, 1566924 кадри), Івано-Франківської (7 фондів, 
1202 справ, 199220 кадрів), Миколаївської (1 фонд, 1474 справи, 400056 
кадрів), Одеської (2 фонди, 5378 справ, 242194 цифрових копій), 
Сумської (185 фондів, 10532 справи, 3295320 кадрів), Харківської (370 
справ, 311214 цифрових копій), Черкаської (261 фонд, 11339 справ, 
1688979 кадрів), Чернівецької (4 фонди, 4645 справ, 907194 кадри), 
Чернігівської (43 фонди, 5945 справ, 1478584 кадри) областей. 

Минулого року Управлінням надавалася допомога Держархіву 
Дніпропетровської області у веденні переговорів з Товариством щодо 
вчасного перерахування архіву коштів за виконану роботу, на початку 
2010 року ситуацію було вирішено позитивно. Проте, питання 
укладення додатку до діючого договору архіву з Товариством щодо 
конвертації валюти та оплати виконаних робіт згідно положень діючого 
договору у гривневому еквіваленті лишається не вирішеним.  

Усі держархіви брали участь у реалізації міжнародного проекту з 
підготовки міжархівного довідника “Документи з історії і культури 
євреїв в архівах України”. На сьогодні опубліковано два томи видання 
по фондах центральних державних архівів, держархівів Київської 
області та м. Києва, а також держархівів Волинської, Житомирської, 
Рівненської, Черкаської областей. 

Слід відмітити активну міжнародну діяльність УНДІАСД, 
ЦДІАЛ, ЦДІАК, ЦДНТА, ДА СБУ, держархівів АР Крим, Закар-
патської, Київської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харків-
ської областей, м. Севастополя, які ініціювали укладання двосторонніх 
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угод про співробітництво з іноземними архівними установами, 
науковими інституціями та іншими зацікавленими у співробітництві 
установами і організаціями. 

УНДІАСД укладено Договір про співпрацю з Канадським 
інститутом українських студій Альбертського університету відповідно 
до положень якого підготовлено і видано монографію І. Б. Матяш 
“Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст” (2008), 
довідник “Архівна україніка в Канаді” (2010). Планується укласти 
договори з Гомельським державним університетом імені Ф. Скорини 
(Республіка Білорусь) та Люблінським університетом ім. Марії Скло-
довської-Кюрі (Республіка Польща). 

ЦДІАЛ за Угодою з Державним архівом у м. Перемишль 
(Республіка Польща) видано Путівник по фондах ЦДІАЛ українською 
та польською мовами (2003; 2005). За Угодою з Генеральною 
дирекцією державних архівів Польщі архівом виготовлено і передано 
польській стороні 126241 кадрів мікрофільмів. Вибіркове мікро-
фільмування окремих аркушів (47113 кадрів) з окремих справ фондів 
ЦДІАЛ, що містять інформацію про історію єврейського народу, 
зроблено за угодою з Центральним архівом історії єврейського народу, 
м. Єрусалим (Ізраїль). ЦДІАЛ також співпрацює за угодами з Комі-
тетом допомоги Галицьких німців у м. Штутгарт (змікро-фільмовано 
34638 кадрів), Факультетом історії та культурної спадщини Папської 
Теологічної Академії в Кракові (Республіка Польща) (відскановано 
43061 аркуш), Міською публічною бібліотекою ім. Гжегожа з Сянока 
(Республіка Польща) (відскановано 26033 аркуші). Слід відмітити, що 
за всіма проектами ЦДІАЛ обов’язково отримує страховий фонд та 
фонд користування на електронних носіях. 

ЦДІАК та ЦДІАЛ брали активну участь у міжнародному проекті 
що здійснюється Радою Європи й Міжнародною радою архiвiв з метою 
відновлення архівних зібрань Польщi, втрачених у перiод 1772–
1918 років. ЦДІАК здійснив описання 204 фондів, ЦДІАЛ в рамках 
проекту підготовлено 525 історичних довідки, загальна кількість 
описаних фондів – 792339. Інформація про фонди архівів знаходиться 
на сайті за адресою: http://rmp.icm.edu.pl/. 

Під час участі у проекті віртуальної реконструкції 
документальної спадщини і бібліотеки Несвізької ординації Радзивіллів 
у рамках регіонального проекту “Документальна спадщина Речі 
Посполитої” ЦДІАК здійснено описання 226 фондів (у тому числі 104 
фонди ЦДІАЛ) з зазначеної тематики, а також 25 справ фонду 
Радзивіллів (ф. 257), що зберігається в архіві. Сьогодні інформація про 
всі описані у рамках проекту фонди розміщена на офіційному сайті 
“Архіви Білорусі” за адресою: http://archives.gov.by/Radzivily/intro.html.  

ЦДНТА укладено угоди про співробітництво з Білоруським 
державним архівом науково-технічної документації, м. Мінськ, з 
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Російським державним архівом науково-технічної документації, 
м. Москва. 

ДА СБУ співпрацює за угодами з Службою розшуку (м. Мюнхен) 
Генерального секретаріату Німецького Червоного Хреста, Інститутом 
національної пам’яті Польщі, Інститутом досліджень тоталітарних 
режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки, 
Національним Меморіалом Пам’яті жертв Катастрофи і Героїзму “Яд 
Вашем” Держави Ізраїль. 

2009 року Держархівом АР Крим укладено Угоду про 
співробітництво з Товариством російських німців в Америці (США), за 
якою розпочато роботу над підготовкою спільного збірника документів 
з історії німців-колоністів в Таврійській губернії з 1803 по 1941 роки. 
За минулий рік архівом оцифровано 304 справи (10964 кадри) фонду 
“Таврійське губернське правління”. 

З Товариством російських німців в Америці (США) плідно 
співпрацює з 2004 року Держархів Миколаївської області. За цей 
період архівом виготовлено 18755 цифрових копій із 684 справ.  

Директор Держархіву Миколаївської області Л. Л. Левченко за 
домовленістю з Товариством російських німців в Америці у вересні 
минулого року взяла участь у 39-й щорічній міжнародній конференції 
“Німці Росії”, м. Репід-Сіті (США) та робочій зустрічі з керівництвом 
Товариства в м. Бімарк (США). Під час конференції нею проведено 
презентацію діяльності Держархіву Миколаївської області та 
оголошено доповідь “Залишки культурного і матеріального надбання 
німецьких колоністів в архівах, музеях і населених пунктах 
Миколаївської області”. Л. Л. Левченко також відвідала Національний 
архів США, бібліотеки Українського відділу Бібліотеки Конгресу США 
(м. Вашингтон), Товариства російських німців в Америці (м. Бісмарк). 

Архів співпрацює з Геттінгенським дослідницьким центром 
(ФРН), угодою з яким передбачено виявлення документів, що 
стосуються історії німців Миколаївщини у 20–30-х рр. ХХ ст. у фондах 
архіву та підготовку анотованого покажчика справ “Німці 
Миколаївщини”. 2009 року держархівом області переглянуто та 
описано 55 фондів, 1099 справ цієї тематики, текст анотованого реєстру 
(800 сторінок формату А4) передано на редагування представникам 
центру. Електронний варіант реєстру презентовано на міжнародній 
науковій конференції “Німецькі поселення Півдня України: від 
заселення до сьогодення (до 200-річчя заснування Березанських 
колоній)”, що проходила в м. Миколаєві на базі Миколаївського 
держуніверситету ім. Сухомлинського. 

З Геттінгенським дослідницьким центром співпрацює також 
Держархів Одеської області. Архівом підготовлено і видано спільно з 
центром 6 томів анотованих описів справ “Попечительного комитета об 
иностранных поселенцах Южного края России” та створено відповідну 
електронну базу даних. Архів з року в рік поглиблює взаємовигідне 
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співробітництво з іноземними установами та організаціями Грецької 
Республіки, а саме, Одеською філією Грецького фонду культури, 
Греко-Українською Торговельною Палатою, Центром вивчення і 
розвитку грецької культури, спільно з якими здійснює підготовку та 
видання документальних видань (7 томів “Греки Одеси”, іменний 
покажчик за метричними книгами Одеської Грецької Свято-Троїцької 
церкви. 1800–1920, інші). Держархівом налагоджено також плідну 
співпрацю з Бібліотекою Державного університету Північної Дакоти 
(США), якою передбачено виявлення та оприлюднення архівних 
документів про історію німецьких громад Півдня України.     

Держархів Закарпатської області активно співпрацює за угодою 
з Інститутом суспільних наук Словацької академії наук (Кошіце). 
Подальшого розвитку дістало співробітництво архіву з Повітовим 
музеєм Сату-Маре. Відповідно до укладеної сторонами угоди 
здійснюється спільна науково-дослідницька робота та видавнича 
діяльність. 2009 року практично завершено підготовку до видання двох 
збірників документів: Українці комітату Сатмар: релігійне життя 
ХVІІІ ст. та Мукачівська-греко-католицька єпархія. Т. 2; видано перелік 
фондів Державного архіву Закарпатської області українською та 
румунською мовами (2004), збірник документів Мукачівська греко-
католицька єпархія. Документи (друга половина ХV – початок ХVІІІ ст. 
Т. 1 (2007). 

За результатами співпраці з Будапештським міським архівом 
Держархівом Закарпатської області завершено підготовку спільного 
видання Анотованого переліку фондів Державного архіву Закар-
патської області, що стосуються історії Угорщини. Водночас завер-
шується робота над виданням Анотованого переліку документів з 
історії України, що зберігаються в архівах Угорщини. Обидва видання 
планується видати у 2010 році. 

Останні десять років Держархів Київської області активно 
співпрацює з компанією Іст Вью Інформейшнз Сервісиз (США) у 
напрямку створення страхових фондів на документи окремих фондів, 
що зберігаються в архіві. За цей період створено страховий фонд на 
документи 23 фондів, виготовлено 374552 кадри. 

2009 року підписано угоду про співпрацю Держархіву 
Тернопільської області з Центральним архівом історії єврейського 
народу, м. Єрусалим (Ізраїль), роботу над якою планується розпочати у 
другому кварталі поточного року. 

Держархівом Харківської області укладено минулого року Угоду 
про співпрацю з Державною агенцією “Латвійська академічна 
бібліотека”. 

Держархів м. Севастополя відповідно до Договору, укладеного з 
Уральським державним університетом ім. О. М. Горького забезпечує 
щороку проведення виробничої практики для студентів університету за 
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фахом “Архівна справа” та здійснює взаємний обмін науковою 
інформацією та публікаціями. 

Останнім часом негативною практикою роботи державних 
архівних установ стало направлення до Держкомархіву на погодження 
проектів двосторонніх договорів з компетентними органами іноземних 
держав за один-два дні до їх підписання, або ж взагалі після їх 
укладання (держархіви Вінницької, Івано-Франківської, деяких інших 
областей). Загалом це є характерним практично для всі архівів, 
особливо ситуація погіршилась 2009 року. Єдині, хто дотримується 
директив Державного комітету в цьому напрямку це ЦДНТА, ЦДАЗУ 
та ЦДІАЛ. 

Звіти про виконання зобов’язань за таким договорами не містять 
конкретних результатів, у зв’язку з чим, для підготовки рішення колегії 
Управління було вимушено витребувати відповідні відомості 
додатково. 

З метою поліпшення міжнародної діяльності державних архівних 
установ, зокрема, підвищення якості підготовки проектів міжнародних 
договорів Управлінням розроблено типовий проект міжнародного 
договору та зразок ведення їх реєстрації у журнальній формі (додатки 
№№ 1, 2 до рішення колегії Держкомархіву).  

Беручи до уваги той факт, що державними архівами практично не 
виконуються вимоги рішень колегії Держкомархіву від 16 березня 
2004 року “Про дотримання Держкомархівом України положень Закону 
України “Про міжнародні договори”, Положення про порядок 
укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України 
міжвідомчого характеру” та від 17 квітня 2007 року “Про дотримання 
Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин” до 
констатуючої частини рішення колегії вдруге включено окремі із 
завдань, визначених цими рішеннями. З моменту введення в дію 
рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року, відповідні 
пункти констатуючих частин рішень колегії Держкомархіву від 
16 березня 2004 року та від 17 квітня 2007 року втрачають чинність. 

Виходячи із завдань подальшого розвитку взаємовигідного 
співробітництва державних архівів України з архівними установами 
іноземних держав та на виконання законодавства України про 
міжнародні договори, пропонується: 

1. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
– неухильне виконання пп. 1–2 наказу Держкомархіву 

від 30.11.2005 № 140 “Про порядок здійснення службових відряджень 
за кордон та укладання міжнародних договорів про співробітництво з 
архівними установами та іншими організаціями іноземних держав 
представниками державних архівних установ"; 

– вчасне, не пізніше ніж за місяць до укладення, подання на 
погодження з Держкомархівом двосторонніх угод про співробітництво 
з іноземними архівними установами, науковими інституціями та 
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іншими зацікавленими у співробітництві установами і організаціями та 
направлення Державному комітету засвідчених копій цих угод 
упродовж одного місяця після їх підписання; 

– рекомендувати використовувати при підготовці проектів 
двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими 
органами іноземних держав типовий проект міжнародного договору 
(Додаток № 1 до рішення колегії Держкомархіву від 20 березня 
2010 року); 

– забезпечити ведення реєстрації двосторонніх договорів про 
співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав 
відповідно до зразка, наведеного у Додатку № 2 до цього рішення 
колегії Держкомархіву;  

– направлення двічі на рік (червень, грудень поточного року) до 
Держкомархіву піврічних звітів про участь у міжнародних заходах не 
тільки за кордоном, але й в Україні та стан виконання зобов’язань за 
двосторонніми договорами про співробітництво з уповноваженими 
органами іноземних держав; 

– подання раз на рік (до 20 грудня поточного року) до 
Держкомархіву пропозицій до Плану заходів міжнародного характеру 
як за кордоном, так і в Україні. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву: 

– забезпечити завчасне планування заходів міжнародного 
характеру як за кордоном, так і в Україні, своєчасну та належну 
підготовку і затвердження директивних документів щодо участі керів-
ництва Держкомархіву (делегацій архівістів) у цих заходах, не 
допускати участь Держкомархіву та державних архівних установ у цих 
заходах без своєчасного погодження з МЗС та без звітування про 
результати; 

– підготувати до підписання у встановленому порядку у рамках 
робочих засідань 11-й Загальної конференції ЄВРАЗІКИ Меморандум 
про співробітництво між Державним комітетом архівів України та 
Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, 
Меморандум про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України і Національним архівом Грузії, Угоду про співробітництво в 
сфері архівної справи між Державним комітетом архівів України та 
Міністерством культури і інформації Республіки Казахстан; 

– до кінця 2010 року забезпечити узгодження текстів 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру про співробітництво в 
архівній сфері з Головними архівами Королівства Бельгія та державних 
архівів Провінцій, Національною бібліотекою та архівом Ісламської 
Республіки Іран, розпочати співпрацю щодо можливості укладення 
міжнародного договору з Генеральною дирекцією архівів Порту-
гальської Республіки; 
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– до кінця першого півріччя 2010 року вивчити спільно з ДА СБУ 
питання участі державних архівів у реалізації спільного проекту з 
Документаційним центром об’єднання “Саксонські меморіали” (ФРН); 

– забезпечити своєчасне подання для публікації на офіційному 
веб-порталі Держкомархіву України інформації про укладені 
міжнародні договори міжвідомчого характеру в архівній сфері; 

– у межах компетенції забезпечувати координацію міжнародного 
співробітництва державних архівних установ з архівними установами 
інших держав, з міжнародними та регіональними організаціями 
архівістів та надавати методичну допомогу при розроблені ними 
відповідних договорів. 

 
 
 

Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України 
від 19.01.2007 № 8 “Про затвердження Переліку науково-технічних 

документів постійного строку зберігання” 
від 30 квітня 2010 р. № 61 

 

 
Відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з 

проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 

НАКАЗУЮ: 
1. Унести до наказу Державного комітету архівів України від 

19.01.2007 № 8 “Про затвердження Переліку науково-технічних 
документів постійного строку зберігання”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.04.2007 за № 429/13696, такі зміни: 

у преамбулі наказу слова та цифри “Порядку утворення та 
діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16 листопада 2002 року № 1739” замінити словами та цифрами 
“Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 
цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 серпня 2007 року № 1004”. 

2. У другому реченні пункту 6 розділу І Переліку науково-
технічних документів постійного строку зберігання, затвердженого 
наказом Державного комітету архівів України від 19.01.2007 № 8, 



 102

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2007 за 
№ 429/13696, слова та цифри “Порядку утворення та діяльності 
експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року 
№ 1004”. 

3. Відділу формування Національного архівного фонду 
управління діловодства, формування та зберігання Національного 
архівного фонду (Кузнєцова М. І.) подати цей наказ у встановленому 
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України Прись Т. П. 

 
Голова Державного комітету 

Архівів України О. П. Гінзбург 
 
 

Про внесення змін до положень про структурні підрозділи 
Держкомархіву 

від 30 квітня 2010 р. № 62 
 

На виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 
03.04.2010 № 17403/1/1-10 

НАКАЗУЮ: 
1. Абзац 12 пункту 7 Положення про відділ правового та 

кадрового забезпечення “здійснення контролю за виконанням законів 
України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів 
України, наказів, інших актів та доручень керівництва Держкомархіву” 
вилучити. 

2. Пункт 6 Положення про сектор організації діловодства в 
центральному апараті доповнити абзацом 6 такого змісту: Здійснення 
контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказів, інших актів та доручень 
керівництва Держкомархіву. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету 
Архівів України О. П. Гінзбург 
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Про внесення змін до пункту 2 наказу Держкомархіву  
від 12.03.2010 р. № 40 

від 5 травня 2010 р. № 63 
 

Беручи до уваги лист ЦДАГО України від 25.03.2010 р. № 53/01-09, 
НАКАЗУЮ: 

1. Внести наступні зміни до пункту 2 наказу Держкомархіву від 
12 березня 2010 року № 40 “Про участь державних архівних установ у 
відзначенні 90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського 
Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба”: 

– визначити директора ЦДАВО (Маковська Н. В.) відповідальним 
за підготовку та проведення в місті Києві всеукраїнської виставки до 
90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу маршала 
авіації І. М. Кожедуба; 

– Держархіву Сумської області (Іванущенко Г. М.) цифрові копії 
документів, виявлених в держархівах, також надати музею 
І. М. Кожедуба в с. Ображіївці Шосткинського району Сумської 
області. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 
 

Про зміну складу колегії ЦДАГО 
від 11 травня 2010 р. № 65 

Увільнити від обов’язків члена і секретаря колегії Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України Яблуновську Ірину 
Михайлівну у зв’язку із її звільненням з роботи. 
 
Підстава :  лист ЦДАГО від 27.04.2010 № 74/01-09. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 
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Про участь делегації українських архівістів у роботі 11-ї 
Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення 
(ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів та міжнародних наукових 

конференціях (20–23 травня 2010 року, м. Одеса) 
від 12 травня 2010 р. № 66 

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 

11 лютого 2010 року № 6091/1/1–10 та Протоколу 10-ї Загальної кон-
ференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Між-
народної ради архівів (МРА) про проведення міжнародних заходів в 
м. Одеса, 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад української делегації у кількості 10 осіб: 
Гінзбург О. П.    керівник делегації 
Матяш І. Б.  
Прись Т. П. 
Музичук О. В. 
Прилепішева Ю. А. 
Лозицький В. С. 
Маковська Н. В. 
Лавренюк А. Г. 
Берковський В. Г. 
Семенов Є. В. 
2. Відділу правового та кадрового забезпечення Деркомархіву 

(Баранова О. В.) оформити відрядження до м. Одеси Гінзбург О. П., 
Матяш І. Б. з 20 по 23 травня, Прись Т. П. з 20 по 22 травня, Музичук 
О. В. з 21 по 24 травня, Прилепішевій Ю. А. з 18 по 24 травня,  
поточного року. 

3. Директору ДЕКС ЦДА України (Гузєв І. С.) забезпечити тран-
спортом (мікроавтобус) учасників міжнародних заходів 20–22 травня 
2010 року (виїзд 20 травня з вул. Солом’янська, 24, м. Київ о 13.00, 
від’їзд з м. Одеси 22 травня о 18.00). 

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

архівів України О. П. Гінзбург 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 
20 квітня 2010 р. “Про стан усунення порушень фінансової 
діяльності, виявлених попередньою перевіркою у ЦДАЗУ” 

від 13 травня 2010 р. № 67 
 

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 
комітету архівів України від 20 квітня 2010 р. “Про стан усунення 
порушень фінансової діяльності, виявлених попередньою перевіркою у 
ЦДАЗУ” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
м. Київ 20 квітня 2010 р. 

 

Про стан усунення порушень фінансової діяльності,  
виявлених попередньою перевіркою у ЦДАЗУ 

 

Колегія відзначає, що архівом вжито заходи щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених у ході перевірки фінансово-
господарської діяльності, проведеної фінансово-економічним відділом 
Держкомархіву у серпні 2009 року у повному обсязі, а саме:  

зайво нараховані та виплачені кошти по КЕКВ 1140 “Видатки на 
відрядження” було внесено до каси повністю директором ЦДАЗУ 
Кулінічем Ю. Я. (546,46 грн.) та начальником відділу формування НАФ 
та діловодства ЦДАЗУ Тихенко В. О. (516,46 грн.) по прибутковим 
ордерам №№ 21, 22 від 07.10.2009; 

у листопаді 2009 року заступнику директора ЦДАЗУ Лихолоб Н. І. 
донараховано та виплачено заробітну плату за один день в липні 
2009 року в розмірі 184,82 грн.; 

порушення п. 1 ст. 9 закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV в частині 
списання на видатки (кабель) відповідно до накладної від 16.12.2008 
№1015 на суму 280,00 грн., (по факту 320,00 грн.), виправлено (мемо-
ріальний ордер №16 за березень 2010 року). 

Виходячи з зазначеного, колегія вирішує: 
1. Інформацію про роботу ЦДАЗУ щодо усунення порушень і 

недоліків, виявлених під час перевірки його фінансово-господарської 
діяльності у 2009 році, прийняти до відома. 
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2. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стад-
ник В. А.) проводити аналіз фінансової звітності та здійснювати 
контроль за проведенням фінансово-господарських операцій з 
підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних 
коштів у центральних державних архівних установах. 

3. Керівникам центральних державних архівних установ посилити 
контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. 
 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету  

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

 
Про підготовку і проведення командно-штабного навчання  

з цивільного захисту (цивільної оборони) 
в Державному комітеті архівів України 

від 19 травня 2010 р. № 68 
 

Відповідно до наказу Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 23.04.2001 № 97 “Про затвердження 
Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в 
установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру” та на виконання Плану 
підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань, навчання 
співробітників центральних державних архівних установ України з 
цивільного захисту на 2010 навчальний рік та з метою відпрацювання 
теоретичних і практичних навичок 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести 27 травня 2010 року командно-штабне навчання за 

темою: “Організація роботи штабу цивільного захисту (цивільної оборони) 
при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру”. 

Керувати командно-штабним навчанням буду особисто. 
2. Призначити керівний склад командно-штабного навчання: 
– Музичук О. В. – заступник Голови Держкомархіву, заступник 

керівника командно-штабного навчання; 
– Чернега В. І. – головний спеціаліст сектору режимно-секретної 

та мобілізаційної роботи Держкомархіву, начальник групи управління; 
– Кисельова Л. А. – заступник начальника управління-начальник 

відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду, помічник 
з евакуації. 

3. До участі в командно-штабному навчанні залучити: 
– керівників центральних державних архівних установ; 
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– начальників штабів центральних державних архівних установ; 
– начальників оперативних груп центральних державних архівних 

установ; 
– голів евакокомісій центральних державних архівних установ; 
– невоєнізовані формування центральних державних архівних 

установ. 
4. Підготовку особового складу невоєнізованих формувань 

цивільного захисту (цивільної оборони) проводити у робочий час під 
керівництвом начальників служб і командирів невоєнізованих 
формувань. 

5. Оповіщення керівного та особового складу центральних 
державних архівних установ здійснювати згідно схеми зв’язку і 
оповіщення. 

6. Керівному і командно-начальницькому складу забезпечити у 
ході проведення командно-штабного навчання дотримання заходів 
безпеки, збереження майна та технічних засобів. 

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

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 
 

Про внесення доповнення  
до наказу Держкомархіву від 12.05.2010 № 66 

від 19 травня 2010 р. № 69 
 
На часткову зміну наказу Держкомархіву від 12.05.2010 № 66 

“Про участь делегації українських архівістів у роботі 11-ї Загальної 
конференції Євро-Азійського регіонального відділення (Євразіка) 
міжнародної ради архівів та міжнародних наукових конференціях (20-
23 травня 2010 року, м. Одеса)” 

НАКАЗУЮ: 
Включити до складу української делегації Магу Ірину 

Миколаївну, директора Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства. 

Голова Державного комітету  
архівів України   О. П. Гінзбург 

Начальник відділу правового  
та кадрового забезпечення 

О. В. Баранова 
Директор УНДІАСД І. М. Мага 
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Про проведення комплексної перевірки діяльності  
Держархіву Луганської області 

від 25 травня 2010 р. № 72 
 

Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву 
України на 2010 рік 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести комплексну перевірку діяльності Державного архіву 

Луганської області з 14 по 18 червня 2010 року. 
2. Затвердити склад робочої групи фахівців Держкомархіву для 

проведення перевірки діяльності Державного архіву Луганської 
області: 

Прись Т. П. – заступник Голови Держкомархіву, керівник групи; 
Богунова Н. К. – заступник начальника управління – начальник 

організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву; 
Саприкіна О. Г. – головний спеціаліст відділу формування НАФ 

Держкомархіву; 
Боярчук І. С. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку 

НАФ Держкомархіву; 
Ярошенко Д. В. – начальник відділу міжнародного співро-

бітництва та використання інформації Держкомархіву; 
Рибачук О. В. – завідувач сектора режимно-секретної та мобілі-

заційної роботи Держкомархіву. 
3. Робочій групі до 25 червня 2010 року подати матеріали 

керівнику робочої групи для узагальнення та розгляду на засіданні 
колегії Держкомархіву. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету 
архівів України  О. П. Гінзбург 

 
 

 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 18 травня 2010 року “Про стан усунення порушень,  

виявлених попередньою перевіркою  
в Центральному державному історичному архіві, м. Київ” 

від 27 травня 2010 р. № 73 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 18 травня 2010 року “Про стан усунення порушень, 
виявлених попередньою перевіркою в Центральному державному 
історичному архіві, м. Київ” (додається). 
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2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету  
архівів України  О. П. Гінзбург 

 
 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 

м. Київ 18 травня 2010 р. 
 

Про стан усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою  
в Центральному державному історичному архіві, м. Київ 

 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 13.08.2009 “Про 

стан архівної справи в ЦДІАК України” працівниками архіву було 
вжито наступних заходів. 

Затверджено план заходів щодо усунення недоліків і порушень, 
виявлених перевіркою, розглянуто і визначено пріоритети діяльності 
ЦДІАК. 

Розроблено і затверджено регламент, нову структуру архіву, 
вдосконалено розподіл обов’язків у керівництві. Затверджено 
положення, нові склади дорадчих органів, до яких уключено 
представників громадськості. 

Усунуто недоліки у веденні звітної документації архіву. 
Здійснено низку заходів для поліпшення умов зберігання та 

обліку документів. 
Розроблено проект Програми заходів з виявлення обсягів 

біоушкоджених документів та поетапної ліквідації біоушкоджень. 
Очищено 37 справ, що мають біоушкодження. Тривають роботи 

по очищенню решти документів. 
Оброблено пляму від зволоження на задній стіні сховища. 
До унікальних віднесено 8 документів, які зберігаються у за 

картонованому вигляді у сховищі у залізній скрині, яка замикається і 
опечатується. 

Проведено поточний ремонт шаф для зберігання документів у 
приміщенні читального залу архіву. 

Систему охоронної сигналізації у читальному залі підключено та 
виведено на пульт спостереження відповідального чергового 
комплексу.  

Терміни повернення справ із читального залу до архівосховищ 
дотримуються і не перевищують одного місяця. 

Здійснено ряд заходів для покращення обліку документів в архіві. 
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Аркуші фондів зберігаються у робочому кабінеті сектору обліку у 
дерев'яній шафі, яка замикається на ключ і опечатується. 

Проводиться сканування описів у рукописному вигляді. Протягом 
2009 року відтворено 13006 сканів на 49 описів ф.127. 

Описано подокументно та складено понад 7 тис. карток на розсип 
документів родинного архіву Скоропадських. 

З метою впровадження системної роботи із засобами масової 
інформації, визначено особу, відповідальну за роботу зі ЗМІ, складено 
річні плани роботи зі ЗМІ. 

Заведено новий журнал реєстрації прийому відвідувачів керів-
ництвом архіву. 

Завершується підготовка до друку 5 видань ЦДІАК. 
Спільно з Польською академією мистецтв підготовлено рукопис 

Колекції актових книг ЦДІАК. 
Здійснюється систематичне інформування Держкомархіву про 

результати закордонних відряджень керівництва та працівників архіву.  
Усіх працівників архіву ознайомлено з Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 
Доопрацьовано, погоджено з ЕПК ЦДАВО та затверджено 

Інструкцію з діловодства ЦДІАК. 
У цілому усунено недоліки та порушення вимог нормативно-

правових актів щодо організації та ведення кадрової роботи, фінансової 
дисципліни. 

Разом із тим, залишається низка не усунутих недоліків. 
Організація роботи дорадчих органів ЦДІАК потребує 

удосконалення, залишається недостатнім рівень організації роботи 
колегії. 

Не проведено модернізацію системи автоматичного пожежо-
гасіння, пожежної сигналізації, вентиляції та кондиціювання повітря. 
Не встановлено охоронну сигналізацію у сховищах, не проводилися 
ремонт та заміна електромереж, освітлювальних приладів. 

Вентиляційний отвір у сховищі, де зберігається страховий фонд, 
не заклеєно. 

Не завершено модернізацію сховища, де зберігається фонд 
користування. Фонд користування зберігається на дерев’яних стелажах. 
Дерев’яні стелажі вогнезахисним розчином не оброблено. Частину 
мікрофільмів розміщено у картонних коробках. 

Пожежна сигналізація в пристосованих кімнатах, де розташовано 
страховий фонд та фонд користування, відсутня. 

Біоуражені документи продовжують зберігатися в одному 
сховищі з не ураженими документами, хоча й на окремих стелажах у 
закартонованому вигляді. 

Не завершено роботи щодо оброблення стін сходових клітин, 
уражених грибком. 
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Не усунуто розбіжність у кількості страхового фонду архіву за 
звітною документацією та списками справ, на які створено страховий 
фонд. 

Залишаються невиправленими певні недоліки у роботі архіву з 
питань використання інформації, ведення діловодства архіву. 

Без належної уваги залишилося питання організації охорони праці в 
архіві. 

Під час перевірки виявлено порушення в оформленні результатів 
перевіряння наявності документів. 

Виходячи з зазначеного, колегія вирішує: 
1. Інформацію щодо усунення порушень і недоліків, виявлених 

робочою групою Держкомархіву під час комплексної перевірки у 
травні 2009 року, взяти до відома. 

2. Зобов’язати керівництво ЦДІАК (Кісіль І. М.), ДЕКС ЦДАУ 
(Гузев І.С.) до 25.05.2010 року забезпечити усунення порушень у 
повному обсязі. Заслухати на черговому засіданні колегії Держ-
комархіву 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 ЦДІАК України 

 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 13.08.2009 “Про 

стан архівної справи в ЦДІАК України” працівниками архіву було 
вжито наступних заходів. 

На засіданні колегії архіву (протокол від 21.08.2009 № 2) 
розглянуто питання про результати комплексної перевірки діяльності 
архіву комісією Держкомархіву. 25 серпня 2009 року затверджено план 
заходів щодо усунення недоліків, виявлених комісією Держкомархіву в 
ході цієї перевірки.  

Розроблено і затверджено наказом від 20.10.20009 № 28 Рег-
ламент архіву. 

Положення про колегію ЦДІАК приведено у відповідність до 
Примірного положення про колегію держархіву (наказ Держкомархіву 
від 12.12.2005 № 150) і затверджено наказом від 06.10.2009 № 25.  

Положення про ЕПК ЦДІАК, затверджено наказом від 15.10.2009 
№ 26, відповідає вимогам Порядку утворення та діяльності комісій з 
проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004. 
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Протоколи засідань ЕПК за 2009 рік та План роботи ЕПК на 
2010 рік затверджено директором архіву.  

Наказом від 06.10.2009 № 25 затверджено нове Положення про 
Науково-методичну раду архіву, яке відповідає Примірному положенню 
про Науково-методичну раду державного архіву, затвердженого 
наказом Держкомархіву від 13.05.2002 № 34. Наказом від 25.02.2010 
№ 9 затверджено новий склад Науково-методичної ради ЦДІАК, 
попередній наказ скасовано. 

План роботи НМР на 2009 рік виконано, про що є відповідні 
записи в графі “Відмітки про виконання”. 

Розроблено структуру архіву з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2005 № 179 “Про упорядкування структури 
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 
підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, яку затверджено 
Головою Держкомархіву 21.07.2009.  

Форми штатних розписів ЦДІАК відповідають вимогам чинного 
законодавства і складені відповідно до Інструкції про складання і 
використання розпису Державного бюджету України, затвердженої 
наказам Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57. Назви 
посад працівників архіву у штатному розписі та посадових інструкціях 
співпадають. 

Внесено зміни до розподілу обов’язків у керівництві, які 
затверджено наказом від 04.01.2010 № 3. 

Здійснено низку заходів для поліпшення умов зберігання та 
обліку документів. 

Архівом розроблено проект Програми заходів з виявлення обсягів 
біоушкоджених документів та поетапної ліквідації біоушкоджень. До 
реалізації заходів з виконання програми залучено ЦДІАК, УНДІАСД, 
ДЦЗД, ДЕКС. На момент перевірки означений документ був на стадії 
доопрацювання та погодження із співвиконавцями. 

Метою Програми крім виявлення обсягів біоушкоджених 
документів в архіві та поетапної ліквідації біоушкоджень є, також, 
контроль за фізичним станом документів, облік та реставрація 
уражених документів та матеріально – технічне оснащення архіву 
(забезпечення сучасними автоматичними засобами пожежогасіння, 
протипожежної та охоронної сигналізації, встановлення системи 
кондиціонування, вентиляції та зволоження повітря у сховищах). 

Після доопрацювання Анотованого переліку унікальних 
документів, відповідно до рішення ЦЕПК від 30.07.2009, до нього 
внесено 8 документів. Документи зберігаються у сховищі на 1 поверсі у 
залізній скрині, яка замикається на 2 замки різними ключами і 
опечатується. Документи закартоновані. 

Пляму від зволоження на задній стіні сховища оброблено. 
Сторонні предмети у сховищах відсутні.  
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Страховий фонд, що зберігався на окремих стелажах у картонних 
коробках у сховищі 5 поверху, переміщено у спеціальні залізні коробки. 
Ведеться робота з усунення біоуражень страхового фонду, який 
зберігається на 5 та 10 поверхах. У 2009 р. пройшли консерваційно-
профілактичне оброблення 150 од.зб. страхового фонду з біоураженнями, 
за 1 квартал 2010 року – 60 од.зб. 

Продовжується створення страхового фонду. Протягом 2009 року 
створено страховий фонд на 1372 од.зб. 252017 кадрів. Із них 107 од.зб. 
створено за угодою з Генеалогічним товариством ЮТА. 

Крім того, протягом 2009 року відреставровано 15467 аркушів 
документів  з паперовою основою, проведено ремонт 80475 аркушів. 

Із сховища, де зберігаються треті примірники описів (3 поверх 3 
відсік),  усунуто лампу, яка кріпилася до дерев’яного стелажу всупереч 
нормативним вимогам. 

У кінці 2009 р. – 1 кварталі 2010 р. проведено поточний ремонт 
шаф для зберігання замовлених документів у приміщенні читального 
залу архіву (на шафах для нестандартних документів встановлено 
замки, замінено петлі, ручки).  

Систему охоронної сигналізації у читальному залі підключено та 
виведено на пульт спостереження відповідального чергового 
комплексу. У ході усунення недоліків було з’ясовано, що документи на 
протипожежну сигналізацію, яку встановлено у сховищах, на момент 
перевірки були у тимчасовому користуванні проектної організації. 

Наказом від 04.01.2010 № 1 “Про забезпечення збереженості 
документів” поновлено список осіб на яких покладено персональну 
відповідальність за збереженість документів у сховищах, уточнено 
список відповідальних за опечатування дверей від комплексу 
архівосховищ та службових приміщень, передачу їх під охорону, 
список осіб та відповідальних за видачу ключів від сейфів фондових 
відділів та від основних входів до архівосховищ. 

На сьогоднішній день зі 101 справи (не рахуючи ф. 485 
оп. 1 спр. 3288 та спр. 3730), що мають біоушкодження і обстежені 
співробітниками відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень 
УНДІАСД, власними силами архіву очищено 37 справ (ф. 127 оп. 61 
спр. 3, оп. 153 спр. 94, оп. 157 спр. 78, оп. 334 спр. 1, 2, оп. 336 спр. 206, 
оп. 551 спр. 85, оп. 1024 спр. 4432; ф. 132 оп. 2 спр. 21; ф. 169 оп. 8 
спр. 4207; ф. 197 оп. 1 спр. 23; ф. 206 оп. 1 спр. 255, оп. 3 спр. 1865; 
ф. 208 оп. 1 спр. 9; ф. 224 оп. 1 спр. 907; ф. 485 оп. 8 спр. 592; ф. 490 
оп. 1 спр. 112; ф. 491 оп. 96 спр. 98; ф. 493 оп. 106 спр. 582, оп. 104 
спр. 230; ф. 574 оп. 1 спр. 143, 242, 260, 668, 669; ф. 696 оп. 7 спр. 2206; 
ф. 707 оп. 79 спр. 50; ф. 738 оп. 1 спр. 27, 28; ф. 739 оп. 1 спр. 210, 215;  
ф. 1402 оп. 1 спр. 1; ф. 2007 оп. 1 спр. 3078, 3155, 3156, 3241; ф. 2009 
оп. 1 спр. 2584). Відреставровано 12 справ (ф. 127 оп. 1017 спр. 107; 
ф. 442 оп. 1 спр. 6297; оп. 66 спр. 552, оп. 255 спр. 56, оп. 325, спр. 272, 
311; ф. 486 оп. 11, спр. 58; ф. 707 оп. 190 спр. 140, 148; ф. 739, оп. 1, 
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спр. 847; ф. 1976 оп. 1 спр. 15; ф. 2007, оп. 1, спр. 3057); 5 справ містять 
залишки ДДТ (ф. 491 оп. 95 спр 55; ф. 1355 оп. 1 спр. 11; ф. 127 оп. 23 
спр. 31, оп. 1007 спр. 35; ф. 2008 оп. 1 спр. 69). Роботи з документами, 
що містять залишки ДДТ, тимчасово призупинено (постанова 
Головного державного санітарного лікаря Солом’янського району 
м. Києва від 03.10.2008 р. № 248). Роботи по очищенню решти 
документів тривають.  

Продовжувалося вивчення походження і характеру плям темного 
кольору на палітурках з картону справ ф. 485, значна частина яких була 
реставрована у 1985 році (до реставрації плям не було виявлено). Це 
6 справ оп.1: спр. 2971, 3010, 3730, 3181, 3201, 3288. 

Дослідження біоуражених справ цього фонду не виявило розвитку 
мікроорганізмів, попри це плями розповсюджувалися на внутрішні 
аркуші. У зв’язку з цим, справи 3730, 3288 у грудні 2009 року було 
розшито і оброблено формаліном. Після оброблення ці справи 
зберігаються в окремому приміщенні (9 поверх). За спостереженнями 
співробітників, у цих документах поки що розмноження плям не 
виявлено.  

Наказом від 02.03.2010 № 10 обмежено видачу до читального залу 
оригіналів архівних документів, які перебувають у незадовільному 
фізичному стані та потребують ремонту, реставрації, оправлення, 
консерваційно-профілактичного оброблення. Крім того, заборонено 
видачу оригіналів архівних документів, оброблених ДДТ. 

Здійснено ряд заходів для покращення обліку документів в архіві. 
Розроблено проект інструкції з обліку документів. 
Триває перевіряння наявності відповідно до Програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–
2019 роки (наказ Держкомархіву від 10.11.2009 № 190). Так, за 2009 рік 
перевірено 70831 од.зб., що на 23 % перевищило показник минулого 
року, та значно перевищило планові показники. На 2010 рік запла-
новано перевірити 60500 од. зб. При перевірянні справи, в яких 
візуально помічено ознаки біоураження, включаються до картотеки 
ушкоджених справ. З 2010 року картотека ушкоджених справ ведеться 
в електронному вигляді. Також відповідно до Програми перевірено 
наявність 2500053 кадрів страхового фонду. 

Наказом від 17.03.2010 № 13 затверджено Положення та склад 
Комісії архіву з питань підведення підсумків роботи з перевіряння 
наявності та розшуку документів. 

З моменту перевірки до архіву надійшло: 
10.06.2009 від Головного архіву давніх актів у Варшаві скани 

архівних документів про Конотопську і Зборівську битви (290 сканів); 
04.09.2009 від Посольства України в Швейцарській конфедерації 

родинний архів Скоропадських (71 кг);  
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07.09.2009 від Російського державного архіву давніх актів 
цифрові копії документів про Зборівську битву. Документи передані 
Держкомархівом (113 сканів). 

Всього у 2009 році надійшло 71 кг., 403 скани. Розбіжності між 
формами 201 та 209 планово-звітної документації усунуто. 

Також 17.02.2010 надійшла 1 справа: Виноградова М. В. – 
мистецьтвознавець. Мапа “Статистическая карта Юго-Западного края”. 

Всі документи що надійшли протягом 2009-2010 рр. (крім 71 кг., 
що надійшов від Посольства України в Швейцарській конфедерації, 
через те, що очікується додаткові надходження) пройшли науково-
технічне опрацювання і включені до фондів 2236 та 2194. 

На сьогоднішній день розсип документів, що надійшли 23.06.2006 
від Східно-Європейського дослідного інституту ім. В. Липинського 
(США) родинний архів Скоропадських (294 кг) описано подокументно, 
складено понад 7 тис. карток. Здійснюються роботи з групування 
карток за схемою систематизації документальних матеріалів, що 
надійшли до фонду 1219, Скоропадські – поміщики Полтавської і 
Чернігівської губернії. Під час систематизації карток проводиться 
уточнення дат, редагування заголовків тощо. Завершення науково-
технічного опрацювання цих документів планом заходів щодо усунення 
недоліків, виявлених комісією Держкомархіву в ході комплексної 
перевірки діяльності ЦДІАК передбачено до 2012 р. 

Також, відповідно плану заходів, протягом IV кварталу 2009 року 
описано та включено до фондів документи, які надійшли на постійне 
зберігання до ЦДІАК: 

04.09.2006 від Національного архіву Швеції. Документи, що 
стосуються Пилипа Орлика (1 кг). Ф. 2236, оп. 1; 

06.06.2007 від Державної митної служби України. Листівки 
сувенірні, мапа настінна, диплом, фотокартки (11 шт.). Ф. 707 оп. 300, 
ф. 696 оп. 1, ф. 2194 оп. 1, ф. 2226 оп. 2; 

10.06.2008 від Державного історичного архіву Латвії копії 
сканованих документів, що відображають період діяльності гетьмана 
Івана Мазепи (148 арк.). Ф. 2236 оп. 5. 

У ході проведеної пошукової роботи, виявлено, що 4 фонди (440, 
629, 1173, 1188), які відповідно підсумкового запису списку фондів на 
01.01.2006 втрачено, відповідно до актів від 05.06., 17.07., 19.07., 
28.02.1958 р. знято з обліку. 

Том 2 списку фондів прошито. 
Аркуші фондів зберігаються у робочому кабінеті сектору обліку у 

дерев'яній шафі, яка замикається на ключ і опечатується. 
Проводиться сканування описів у рукописному вигляді. Протягом 

2009 року відтворено 13006 сканів на 49 описів ф.127. Робота триває. 
Вибірковою перевіркою встановлено, що терміни повернення справ 

із читального залу до архівосховищ дотримуються і не перевищують 
одного місяця. 
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Обов'язки відповідального за співпрацю із засобами масової 
інформації покладено на начальника відділу використання інформації 
документів ЦДІАК (відповідно до Положення про відділ використання 
інформації документів ЦДІАК та посадової інструкції начальника 
відділу). За потреби до співпраці зі ЗМІ залучаються співробітники інших 
структурних підрозділів архіву. 

Складено річні плани роботи зі ЗМІ. 
Заведено новий журнал реєстрації прийому відвідувачів 

керівництвом архіву, який відповідає формі, затвердженій наказом 
ЦДІАК від 29.01.2007 № 11. 

Протягом звітного періоду в архіві з метою висвітлення його 
діяльності працювало 4 знімальні групи (“Meotida-film”, УТ-1, СТБ, 
Інтер), зокрема, щодо перебування сувоїв Тори з фондів Центрального 
державного історичного архіву України, м. Київ у синагозі м. Києва. Крім 
того, директор архіву І. М. Кісіль разом з першим заступником Голови 
Держкомархіву І. Б. Матяш взяв участь у прямому ефірі телепередачі 
“Місце зустрічі: Хрещатик, 26” на КДРТРК (22 грудня 2009 р.). 

Завершується підготовка до друку 5 видань: “Архів Коша Нової 
Запорізької Січі” (т. 6), “Центральний державний історичний архів 
України, м. Київ. Список фондів”, “Анотований реєстр описів ЦДІАК 
України” (т. 1), “Подокументні описи актових книг” (Вип. 2) та “Архів 
Києво-Печерської Лаври та заповідника” (Вип. 1). 

Крім того, архівом підготовлено рукопис “Колекції актових книг 
ЦДІАК України. Реєстр втрат” та проведено кодикографічне опи-
сування актових книг гродських судів Правобережної України для 
вміщення у видання “Пам'ятки європейської цивілізації. Колекція 
судових книг часів І Речі Посполитої XVI–XVIII ст. в ЦДІАК України”, 
що готується спільно з Польською академією мистецтв (Краків) та 
Держкомархівом. 

Здійснюється систематичне інформування Держкомархіву про 
результати закордонних відряджень керівництва та працівників архіву. 
За звітній період працівниками архіву здійснено три закордонні 
відрядження: заступника директора для участі у третьому засіданні 
Міжнародної ради з проекту віртуальної реконструкції документальної 
спадщини та книжкових зібрань Радзивіллів (1–3 жовтня 2010 р.; 
Республіка Білорусь), начальників відділів до Російського державного 
історичного архіву, м. Санкт-Петербург та Науково-історичного архіву 
Санкт-Петербурзького інституту історії РАН (28 листопада – 6 грудня 
2009 р.), директора архіву з метою супроводу оригіналів архівних 
документів для експонування на міжнародній документальній виставці 
“Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” в 
Українському Музеї в Нью-Йорку (11–16 квітня 2010 р.; м. Нью-Йорк, 
США). 

За звітний період до архіву надійшло дві скарги з питань 
користування. На першу надано обґрунтоване роз'яснення щодо 
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обов'язкового дотримання Правил користування документами 
Національного архівного фонду та правомірності обмеження 
користування документами, які знаходяться у незадовільному 
фізичному стані. Друга скарга щодо надання платних послуг, а саме 
видачу платних довідок за кошти, виконаних співробітниками ЦДІАК, 
знаходиться на розгляді у керівництва архіву. 

Всіх працівників архіву ознайомлено з Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, затверджених наказом від 27.02.2007 № 14. 

Доопрацьовано, погоджено з ЕПК ЦДАВО України (протокол від 
01.02.2010 № 1) і затверджено наказом від 24.02.2010 № 8 Інструкцію з 
діловодства ЦДІАК. 

В газеті “Авізо. Робота” від 19.04.2010 № 15 оголошено конкурс на 
заміщення вакантної посади начальника фінансово-економічного відділу 
(вакансія з 2006 року).  

Для розгляду на колегії включено питання з організації кадрової 
роботи та виконання законодавства про державну службу, боротьбу з 
корупцією. 

Складено план-графік проходження державними службовцями 
підвищення кваліфікації, затверджений наказом від 04.11.2009 № 32. 
Державні службовці архіву приймають активну участь у щорічному 
Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”. 

Відповідно до п. 13 Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, в особових справах 
державних службовців завірено копії паспортів громадян України. 

Після проведеної комплексної перевірки архіву конкурси на 
заміщення вакантних посад в архіві не проводилися.  

Відповідно до пункту 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 всіх аркушах з відповідями кандидатів виставлено окремо 
оцінки з кожного питання, ознайомлено кандидатів на заміщення 
вакантних посад держаних службовців з результатами складання 
письмового іспиту. 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про державну службу”, 
Положення про ранги державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 № 658 
переглянуто та присвоєно у межах відповідної категорії чергові ранги 
державним службовцям: провідним спеціалістам Вершиніній Л. А. та 
Степанченко І. П. (наказ від 02.04.2010 № 14-к); Кугая В. Й. призначено 
на посаду головного спеціаліста із присвоєнням йому чергового рангу 
(наказ від 04.01.2010 № 2-к); провідному спеціалісту Пантовій В. В. 
черговий ранг не присвоєно, оскільки вона перебуває у декретній 
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 
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Відповідно до Порядку ведення особових справ державних 
службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731, упорядковано 
особові справи державних службовців, до них складено описи 
документів. 

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок 
працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту 
від 29.07.1993 № 58 до трудових книжок вносяться записи згідно з 
наказами. Внесено виправлення в трудову книжку Найденка П. П.; 
Фондом державного майна внесено запис до трудової книжки 
Москалець В. В. щодо присяги, яку вона прийняла під час роботи у 
зазначеному Фонді. Крім того, у трудові книжки внесено записи про 
продовження терміну перебування на державній службі. 

Відповідно до наказу від 17.03.2010 №14 проведено інвентар-
ризацію каси ЦДІАК, по завершенню якої складено Акт про результати 
інвентаризації наявних коштів від 24.03.2010 № 70. 

Меморіальні ордери ведуться згідно з вимогами Інструкції про 
форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх 
складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 
27.07.2000 №68. 

Працівникам архіву сплачено 778,15 грн., які було не дона-
раховано через невірно підрахований період для нарахування середньої 
заробітної плати. 

До держбюджету повернуто кошти (124,46 грн.), зайво 
нараховані при обчисленні середньої заробітної плати для відпустки 
працівникам архіву (копія платіжного доручення від 14.10.2009 № 186). 

Проведено індексацію заробітної плати та виплачено 
недоотримані працівниками архіву кошти.  

Скасовано наказ ЦДІАК від 05.01.2009 №2-к, яким встанов-
лювалися доплати не держслужбовцям за рахунок посадових окладів 
держслужбовців. Надлишково виплачені кошти повернуто до 
держбюджету (копії платіжних доручень від 14.10.2009 № 187, від 
29.03.2010 № 51). 

Матеріальна допомога на оздоровлення та премія виплачені 
керівництву архіву, без погодження з Держкомархівом, повернуто до 
держбюджету (копія платіжного доручення від 29.03.2010 № 50).  

Повернуто зайво нараховані кошти за відрядження у сумі 
260,54 грн. на реєстраційний рахунок архіву (квитанція від 29.04.2010 
№6н). 

Розподіл канцелярських товарів проводиться у відповідності з 
вимогами нормативних документів. 

При виконання робіт по угодах від 01.12.06 №2, від 30.06.06 № 3 
укладеними Генеалогічним Товариством Юта (США), планові 
показники зі створення страхового фонду ЦДІАК не перевищуються, 
справи, що мікрофільмувалися, не розшивалися. 
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Разом із тим, залишається низка не усунутих недоліків. 
Організація роботи дорадчих органів ЦДІАК потребує удоско-

налення. Не зважаючи на те, що до складу дорадчих органів архіву 
включено представників Держкомархіву та громадськості, до участі у 
роботі цих органів вони не залучалися.  

Плани роботи колегії на 2009 та 2010 роки не підписано 
укладачем і не погоджено з виконавцями. Звіт про виконання плану за 
2009 рік відсутній. 

Залишилося без уваги зауваження комісії щодо безумовності 
виконання плану роботи колегії. 

Так, у 2009 році відбулися лише 2 засідання колегії (відповідно 
до Положення про колегію ЦДІАК, її засідання повинні проводитися 
щоквартально), на яких було розглянуто питання “Про підсумки роботи 
архіву у 2008 році та плани на 2009 рік” та “Про усунення недоліків, 
виявлених комісією Держкомархіву в ході комплексної перевірки 
діяльності ЦДІАК”. Інші питання, внесенні до плану проведення 
засідань колегії, не розглядалися. 

Питання “Про хід виконання Плану заходів щодо усунення 
недоліків, виявлених комісією Держкомархіву в ході комплексної 
перевірки діяльності ЦДІАК”, зазначено як розглянуте на засіданні 
колегії 09.03.2010, водночас протоколом засідання воно не 
відображено. 

Як і в попередні роки, до плану роботи колегії архіву на 2010 рік 
не уключено актуальні питання діяльності архіву. 

Не в усіх посадових інструкціях працівників зазначено дату 
ознайомлення з нею. Зокрема, не ознайомлено з посадовою інструкцією 
архівіста ІІ категорії відділу інформаційних технологій, провідного 
спеціаліста відділу довідкового апарату та обліку документів. 

Не проведено модернізацію системи автоматичного пожежо-
гасіння, пожежної сигналізації, вентиляції та кондиціювання повітря 
(як наслідок, температурно-вологісний режим у сховищах не 
покращився і не відповідає нормативним вимогам). Не встановлено 
охоронну сигналізацію у сховищах, не проводилися ремонт та заміна 
електромереж, освітлювальних приладів. 

Вентиляційний отвір у сховищі 5 поверху, де зберігається 
страховий фонд, не заклеєно. 

Модернізацію сховища, де зберігається фонд користування не 
завершено. Фонд користування зберігається на дерев’яних стелажах. 
Частину мікрофільмів розміщено у картонних коробках. 

Дерев’яні стелажі вогнезахисним розчином не оброблено. 
Пожежна сигналізація в пристосованих кімнатах, де розташовано 

страховий фонд та фонд користування, відсутня. 
Знепилення стелажів та коробок продовжує проводитися двічі на 

рік, оскільки на сім сховищ архіву загальною площею 
3330,8 кв. м. працюють 3 прибиральниці. 
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Не завершено роботу з біоураженими документами. Означені 
справи продовжують зберігатися у закартонованому вигляді, на 
окремих стелажах (сховища на 1, 2 та 5 поверхах у третіх відсіках), але 
в одному сховищі з іншими, не ураженими документами. Разом із тим, 
слід відмітити, що через значні ураження частини цих справ, перед 
проведенням реставрації, вони потребують біохімічного дослідження 
для вироблення оптимального режиму їх зберігання, ремонту і 
реставрації.  

Крім того, не на всіх стінах сходових клітин архівосховищ 
оброблено грибок. 

Не усунуто розбіжність у 54 344 од.зб. щодо кількості страхового 
фонду архіву за ф. 202 та списками справ, на які створено страховий 
фонд. 

Під час проведення перевірки, встановлено розбіжність у 
кількості справ в акті перевіряння наявності документів і аркуші 
перевіряння у справі фонду 419. 

Залишаються невиправленими певні недоліки у роботі архіву з 
питань використання інформації. 

Плани та звіти щодо заходів суспільно-громадського значення 
архіву за ІІІ–ІV квартали 2009 р., І–ІІ квартали 2010 р. до Держкомархіву 
не надсилалися. 

Моніторинг інформації щодо публікацій у ЗМІ повідомлень, які 
стосуються діяльності архіву, продовжує здійснюватися ситуативно. 

Залишається актуальною проблема з пропускною спроможністю 
читального залу. Через велику кількість відвідувачів можливі черги. 

Залишилися недоліки в організації діловодства архіву. Лише в 
деяких наказах (вісім – за 2009, три – за 1 квартал 2010) присутні 
відмітки про ознайомлення працівників з їх змістом. Відсутні додатки 
до наказів №№ 1, 8 за 2010 рік. 

В наказах про встановлення надбавки за вислугу років не 
зазначаються посилання на записи у трудовій книжці щодо стажу, як це 
передбачено Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, 
інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 
№ 1153. 

Без належної уваги залишилося питання організації охорони 
праці в архіві. Так, члени комісії з охорони праці (крім Кабанової О. В.) 
не пройшли відповідне навчання. Функції, які на них покладаються, до 
їх посадових інструкцій не включено. Не внесено змін до наказу від 
05.02.2007 № 12 щодо складу комісії з охорони праці, хоча кадрові 
зміни відбулися. 

Положення Колективного договору між адміністрацією та 
профспілковим комітетом ЦДІАК на 2006–2010 роки щодо розгляду 
стану охорони праці і протипожежної безпеки на засіданнях колегії за 
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участю адміністрації архіву та профспілкового комітету за перевірений 
період не розглядалося. 

Накази щодо порядку проходження працівниками ЦДІАК 
навчань, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці та 
програми проведення інструктажів у 2009 – першому кварталі 2010 рр. 
не видавалися. 

Існує журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
працівників ЦДІАК, у якому не зазначено дату проведення та вид 
інструктажу, ПІБ, посаду, підпис особи, яка інструктувала, деякі 
підписи осіб, яких інструктували, хоча відповідні графи існують. 
Вступні та первинні інструктажі не проводяться, відсутня інструкція зі 
вступного інструктажу. 

Не повернуто зайво нараховані кошти на заробітну плату, премію, 
матеріальну допомогу у сумі 5781,88 грн. (працівники звільнилися) та 
на відрядження у сумі 25 грн. 

 
 
 

Про поновлення складу комітету доступності 
від 27 травня 2010 р. № 74 

 
На виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року 

№1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих 
умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями” та у зв’язку із кадровими змінами 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити новий склад комітету забезпеченості доступності 

інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної інфраструктури Державного комітету архівів України у 
складі: 

 
Музичук    – голова комітету доступності, заступник  
Ольга Володимирівна     Голови Держкомархіву України; 

 
Баранова    – заступник голови комітету доступності,  
Олена Вячеславівна    начальник відділу правового  

та кадрового забезпечення Держ- 
комархіву України; 

 
Скрипка     – заступник голови комітету доступності, 
Наталія Сергіївна     виконавчий директор Національної 
                                                    Асамблеї Інвалідів України. 
 
Члени комітету: 
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Божук     – заступник директора Центрального  
Галина Іванівна     державного кінофотофоноархіву України  
       ім. Г. С. Пшеничного; 
 
Берковський   – директор Центрального державного  
Владислав Георгійович    архіву зарубіжної україніки; 
 
Ус     – заступник директора Центрального  
Олена Миколаївна                 державного електронного архіву  

               України; 
 
Демченко    – заступник директора Центрального  
Людмила Ярославівна    державного історичного архіву України 

  м. Києва; 
 
Пащенко    – заступник директора Центрального  
Оксана Борисівна    державного архіву вищих органів влади  
       та управління України; 
 
Ткачук    – заступник директора – головний  
Сергій Степанович    зберігач фондів Центрального  
       державного архіву громадських 
                                                     об’єднань України; 
 
Авраменко    – заступник директора Центрального  
Валерій Степанович    державного архіву-музею літератури і   

  мистецтва України; 
 
Гузєв     – директор дирекції з експлуатації   
Ігор Сергійович     споруд центральних державних архівних
       комплексу установ України. 
 
Секретар комітету: 
 
Гриневич     – завідувач сектора організації  
Вікторія Володимирівна діловодства в центральному апараті 

Держкомархіву   України. 
2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Держкомархіву 

України від 17.06.2009 № 107 “Про поновлення складу комітету 
доступності”. 

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

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України 
від 21.11. 2005 № 138 “Про умови оплати праці працівників 

архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки” 
від 31 травня 2010 р. № 75 

 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05 

2010 № 337 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939” 

НАКАЗУЮ: 
1. Абзаци перший – третій примітки 1 додатка 1 до наказу 

Державного комітету архівів України від 21.11.2005 № 138 “Про умови 
оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної 
сітки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.12.2005 
за № 1469/11749 (із змінами), замінити абзацом такого змісту: 

“1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються 
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду з 1 січня – 555 гривень; з 1 квітня – 
567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір 
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у 
штатному розписі установлюються на рівні мінімальноїзаробітної 
плати.”. 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим. 
2. Керівникам архівних установ суворо дотримуватись вимог 

цього наказу та забезпечити диференціацію заробітної плати праців-
ників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок 
встановлення доплат, надбавок та премій. 

3. Фінансово-економічному відділу (Гончарук Н. М.) забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року. 

 
В. о. Голови Державного комітету 

архівів України О. В. Музичук 
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Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України 
від 08.11.2005 № 135 “Про умови оплати праці працівників 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи  
та документознавства на основі Єдиної тарифної сітки” 

від 31 травня 2010 р. № 76 
 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05 

2010 № 337 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939” 

НАКАЗУЮ: 
1. Абзаци перший – третій примітки 1 додатка 1 до наказу 

Державного комітету архівів України від 08.11.2005 № 135 “Про умови 
оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства на основі Єдиної тарифної 
сітки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.12.2005 
за № 1470/11750 (із змінами), замінити абзацом такого змісту: 

“1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються 
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду з 1 січня – 555 гривень; з 1 квітня – 
567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір 
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у 
штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної 
плати.”. 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим. 
2. Директору Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства (Мага І. М.) суворо дотримуватись вимог 
цього наказу та забезпечити диференціацію заробітної плати 
працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок 
встановлення доплат, надбавок та премій. 

3. Фінансово-економічному відділу (Гончарук Н. М.) забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року. 

 
В. о. Голови Державного комітету 

архівів України О. В. Музичук 
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Про участь державних архівних установ у відзначенні 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України 

від 1 червня 2010 р. № 77 
 

На виконання Указу Президента України від 20 квітня 2010 року 
№ 561 “Про відзначення 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
забезпечити організацію та проведення в архівах тематичних 

документальних виставок до 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України; 

сприяти проведенню в регіонах тематичних виставок документів 
та фотоматеріалів; 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних 
документів, що висвітлюють історичну роль Декларації про державний 
суверенітет України; 

забезпечити участь державних архівів у конференціях, круглих 
столах, присвячених історичній ролі Декларації про державний 
суверенітет України та питанням розвитку і зміцнення держави; 

оперативно подавати до управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) інформаційні 
матеріали, що стосуються участі архівів у відзначенні 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України, а також не пізніше 
20 липня 2010 року подати узагальнену інформацію про проведену 
роботу. 

2. ЦДАВО (Маковська Н. В.) визначити місце проведення в 
м. Києві фото-документальної виставки до 20-ї річниці Декларації про 
державний суверенітет України, забезпечити оформлення експозиції та 
проведення урочистого відкриття виставки. 

3. Начальнику управління інформації та міжнародного співро-
бітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

координацію роботи державних архівів з підготовки та про-
ведення тематичних виставок до 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України; 

 

спільно з відділом інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) своєчасне розміщення на веб-сайті Держкомархіву 
інформації щодо участі держархівів у заходах з відзначення до 20-ї 
річниці Декларації про державний суверенітет України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 
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Про участь державних архівних установ у відзначенні Дня 
Державного Прапора України та 19-ї річниці незалежності України 

від 1 червня 2010 р. № 78 
 

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 2010 року 
№ 570 “Про відзначення 19-ї річниці незалежності України”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам державних архівних установ: 
23 серпня 2010 року, у День Державного Прапора України, 

організувати проведення тематичних заходів, присвячених історії 
становлення і утвердження державних символів України та 
спрямованих на формування поваги до них у громадян; 

забезпечити організацію та проведення в архівах тематичних 
документальних виставок до 19-ї річниці незалежності України; 

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

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

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

оперативно подавати до управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) інформаційні 
матеріали, що стосуються участі архівів у відзначенні 19-ї річниці 
незалежності України, а також не пізніше 1 вересня 2010 року подати 
узагальнену інформацію про проведену роботу. 

2. ЦДАВО (Маковська Н. В.) визначити місце проведення в 
м. Києві фото-документальної виставки до 19-ї річниці незалежності 
України, забезпечити оформлення експозиції та проведення урочистого 
відкриття виставки. 

3. Начальнику управління інформації та міжнародного співро-
бітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

координацію роботи державних архівів з підготовки та 
проведення тематичних виставок до 19-ї річниці незалежності України; 

спільно з відділом інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) своєчасне розміщення на веб-сайті Держкомархіву 
інформації щодо участі держархівів у заходах з відзначення 19-ї річниці 
незалежності України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України  О. П. Гінзбург 
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Про участь державних архівів у виконанні положень Указу 
Президента України від 14 травня 2010 року № 615  

“Про додаткові заходи з облаштування кримських татар, інших 
осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків,  

які повернулися чи повертаються на постійне місце проживання  
в Україну” 

від 1 червня 2010 р. № 79 
 

На виконання Указу Президента України від 14 травня 2010 року 
№ 615 “Про додаткові заходи з облаштування кримських татар, інших 
осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків, які 
повернулися чи повертаються на постійне місце проживання в Україну” 
та доручення Кабінету Міністрів України від 21 травня 2010 року 
№ 27419/2/1-10, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директору Держархіву в Автономній Республіці Крим у межах 
компетенції забезпечити участь архіву у заходах у зв’язку з 66-ми 
роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за 
національною ознакою, та за наявності необхідних документів надати 
допомогу у завершенні формування до кінця 2010 року зведеного 
реєстру репатріантів та членів їхніх сімей. 

2. Директорам держархівів в Автономній Республіці Крим, 
Херсонської області, м. Севастополя: 

вжити заходів для донесення до суспільства об’єктивної 
інформації про депортацію з Криму кримських татар та інших осіб за 
національною ознакою; 

щоквартальні звіти про вжиті заходи подавати управлінню 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву (При-
лепішева Ю. А.) за 5 днів до закінчення кварталу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 18 травня 2010 р. “Про співпрацю Держкомархіву та державних 

архівних установ України із засобами масової інформації  
у 2009 – І кварталі 2010 р.” 
від 1 червня 2010 р. № 80 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 18 травня 2010 р. “Про співпрацю Держкомархіву та 
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державних архівних установ України із засобами масової інформації у 
2009 – І кварталі 2010 р.”. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого 
заступника Голови Державного комітету архівів України І. Б. Матяш. 

 
Голова Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург 
 
 

 
РІШЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 

м. Київ 18 травня 2010 р. 
 
Про співпрацю Держкомархіву та державних архівних установ 

України із засобами масової інформації у 2009 – І кварталі 2010 р. 
 
Заслухавши і обговоривши повідомлення начальника Управління 

інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
Ю. А. Прилепішевої та головного спеціаліста відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації С. В. Романович про стан 
співпраці Держкомархіву та державних архівних установ України із 
засобами масової інформації, колегія констатує, що ними постійно 
вживаються заходи щодо забезпечення відкритого та прозорого 
інформування громадськості про діяльність архівної системи.  

Взаємодія Державного комітету архівів України та державних 
архівних установ із засобами масової інформації та громадськістю 
відбувається на основі принципів відкритості, прозорості, повної 
інформованості та правдивості. Представникам засобів масової 
інформації забезпечується вільний доступ до інформації про діяльність 
державних архівних установ. 

У забезпеченні відкритості та прозорості своєї діяльності, 
комунікації з громадськістю, сприяння розвитку громадянського 
суспільства Держкомархів та державні архівні установи України 
керуються Законами України “Про інформацію” від 2.10.1992 р. 
№ 2657-XII та “Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації” від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР, Указом Президента України 
“Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади” від 1.08.2002 р. № 683/2002, розпорядженням 
Кабінету Міністрів України “Про роботу центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй 
діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової 
інформації” від 18.10.2004 р. № 759 тощо. 
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Державний комітет, центральні державні архіви, держархіви в АР 
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя постійно популяризують 
інформацію архівних документів шляхом організації та проведення 
документальних виставок, презентацій науково-довідкових видань за 
документами архівів, ін. Широко практикується надання інтерв’ю, 
участь у теле- та радіопередачах (у т. ч. прямих ефірах), зйомках 
документальних фільмів, публікація статей та добірок архівних 
документів, супровід тематичних рубрик у пресі. 

Відповідальні за співпрацю із засобами масової інформації 
Держкомархіву, центральних державних архівів, держархівів в АР 
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя збирають, аналізують, 
обробляють та оперативно надають інформацію про діяльність цих 
органів засобам масової інформації, готують прес-релізи та інформації, 
організують проведення прес-конференцій, брифінгів, організацію 
теле– і радіопередач, інтерв'ю керівників установ для працівників 
засобів масової інформації, створюють архіви інформації про діяльність 
архівних установ, ін. 

Засоби масової інформації завчасно інформуються про 
заплановані заходи суспільно-громадського значення за допомогою 
прес-релізів, анонсування подій в мережі Інтернет та особистих 
контактів. Постійно поповнюється перелік засобів масової інформації 
Держкомархіву для анонсування заходів суспільно-громадського 
значення. 

Інформація про діяльність Держкомархіву та державних архівних 
установ поширюється державною мовою. 

Форми співпраці архівів із засобами масової інформації: 
попередня домовленість, випадкові або партнерські стосунки, особисті 
контакти з журналістами, погодження плану публікацій за архівними 
документами у пресі.  

Практика співпраці зі ЗМІ свідчить про пріоритетну заці-
кавленість журналістів у сенсаційних новинах. 

У Держкомархіві виконання функцій співпраці зі ЗМІ та 
взаємодії з громадськістю покладено на Управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву, зокрема, на головних 
спеціалістів відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації, роботу яких координує начальник Управління. 

У державних архівних установах України обов’язки співпраці із 
засобами масової інформації та взаємодії з громадськістю покладено 
переважно на відділи використання інформації документів (89,2 %), 
однак досягнення ефективної співпраці зі ЗМІ можливе лише за 
злагодженої співпраці усіх відділів архівів. 

Співпраця зі ЗМІ перебуває під постійним контролем керівництва 
архівів. 

Завдання, передбачені положеннями про відділи використання 
інформації документів держархівів, не дають можливості цілковито 
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зосередитися на співпраці із засобами масової інформації, оскільки 
здебільшого ця робота покладається на одного зі співробітників відділу 
як додаткова до його основних посадових обов'язків. 

Активізації та подальшому розвитку співпраці зі ЗМІ, якої 
безперечно потребує архівна система, сприятиме створення окремих 
структурних підрозділів по роботі зі ЗМІ та громадськістю. На сьогодні 
актуальним це питання є для переважної більшості державних архівних 
установ України та Державного комітету. 

Управління співпрацює з Управлінням у зв’язках з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, інформаційними агент-
ствами, іншими засобами масової інформації та надає їм чесну, 
достовірну, правдиву інформацію про проведену Держкомархівом 
роботу. 

З метою вивчення громадської думки та оперативного реагування 
на пропозиції та зауваження щодо діяльності Державного комітету 
архівів України та державних архівних установ його системи, 
викладених у засобах масової інформації, Управлінням постійно 
здійснюється цілеспрямований моніторинг електронних та друкованих 
засобів масової інформації, на основі якого для керівництва 
Держкомархіву готуються щотижневі інформаційно-аналітичні звіти з 
оприлюднених у ЗМІ питань архівної справи. 

Управління інформації та міжнародного співробітництва Держ-
комархіву здійснює також координацію роботи місцевих державних 
архівних установ з висвітлення ними у ЗМІ своєї діяльності, готує 
щоквартальні плани заходів суспільно-громадського значення Держ-
комархіву та державних архівних установ, здійснює супровід рубрики 
“Архіви у ЗМІ” офіційного веб-порталу Держкомархіву. 

Практично кожен архів планує роботу із засобами масової 
інформації. 

Архіви щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу 
надсилають на адресу Держкомархіву пропозиції щодо проведення 
заходів суспільно-громадського значення за участі представників ЗМІ 
та звітують про вже проведені заходи.  

Відповідно до листа Державного комітету архівів України від 
19 січня 2009 р. № 01-82 держархівами надається щотижнева 
оперативна інформація про проведені та заплановані заходи суспільно-
громадського значення. Згідно з отриманою інформацією відповідальні 
працівники Управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву готують щотижневі та щомісячні інформації до 
Секретаріату Кабінету Міністрів України про заплановані та проведені 
Держкомархівом і державними архівними установами України заходи 
суспільно-громадського значення, щоквартальні звіти до Держ-
комтелерадіо про стан постатейного виконання Указу Президента 
України від 1.08.2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо за без-
печення відкритості у діяльності органів державної влади”. 
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Держархів в АР Крим, держархіви областей, мм. Києва та 
Севастополя співпрацюють з прес-службами чи відповідними управ-
ліннями Ради Міністрів АР Крим, обласних та  міських державних 
адміністрацій. 

Ними здійснюється постійний моніторинг появи інформації про 
архіви у пресі. Частота проведення такого моніторингу та частота 
появи інформації про архівні установи у пресі варіюється. 

Відповідальні працівники відділів використання інформації 
документів архівів забезпечені телефонами (стовідсотково), факсом, 
доступом до мережі Інтернет та електронною поштою, однак 
переважна більшість технічних засобів є насамперед загально-
архівними.  

За участі представників Держкомархіву у 2009 р. – І кварталі 
2010 р. (станом на 1 квітня 2010 р.) вийшло понад 69 телесюжетів та 
телепередач, понад 34 радіосюжети та радіопередачі.  

Зокрема, керівництво Державного комітету взяло участь у трьох 
прямих ефірах програми “Місце зустрічі: Хрещатик, 26” на КДРТРК. 
Спільно з телеканалами “РАДА”, “ГЛАС” підготовлено спеціальні 
програми до Дня архівіста (грудень 2009 р.), готується документальний 
фільм з нагоди 110-ї річниці від дня народження видатного 
українського актора театру та кіно Миколи Яковченка. 

Представники центральних державних архівних установ України 
(без врахування ЦДАВО України, кількісні показники якого відсутні) у 
2009 р. – І кварталі 2010 р. (станом на 1 квітня 2010 р.) взяли участь у 
понад 30 теле- та 25 радіопередачах, провели 4 презентації архівних 
видань. Опубліковано 70 статей та добірок архівних документів у пресі 
(з них – 5 статей та 14 добірок документів ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 27 публікацій ЦДАМЛМ України).  

Інформацію про діяльність держархівів областей за звітний 
період оприлюднено у понад 470 телепередачах (або випусках новин на 
телеканалах) та 368 радіопередачах (випусках новин на радіо). У 
друкованих засобах масової інформації з’явилося понад 439 публікацій. 
Кількість зареєстрованих повідомлень про діяльність архівів у стрічках 
новин інформаційних агентств та в Інтернет-виданнях порівняно з 
повідомленнями у традиційних ЗМІ становить 14,2 % від їх загальної 
кількості. Однією з причин цього слід вважати відсутність їх 
моніторингу архівами. 

За кількістю повідомлень у ЗМІ у 2009 р. – І кварталі 2010 р. 
(станом на 1 квітня 2010 р.) на першому місці – держархіви Одеської 
(174) та Тернопільської (379) областей. 

Питома частка проведених за звітний період прес-конференцій 
незначна (11). З них Держкомархівом за участі центральних державних 
архівів організовано 2 прес-конференції, що отримали широкий 
резонанс у засобах масової інформації. 
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Державні архівні установи у 2009 р. – І кварталі 2010 р. активно 
долучилися до висвітлення у засобах масової інформації ювілейних та 
пам’ятник дат, практики роботи державних архівних установ України, 
складу та змісту архівних документів, роботи зі зверненнями громадян, 
генеалогічних досліджень, гострих проблем архівної галузі (нестача або 
аварійний стан архівних приміщень, інформатизація, реставрація 
архівних документів), ін. 

Належної уваги державними архівами приділено історії Другої 
світової та Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, процесу 
становлення української державності та проголошенню незалежності 
України, національно-визвольному руху 1917–1921 років, прого-
лошенню Карпатської України, суспільно-політичному та культурному 
розвитку регіонів.  

Слід зазначити, що найактивніше серед державних архівних 
установ України співпрацюють зі ЗМІ держархіви Вінницької, Закар-
патської, Житомирської, Миколаївської, Одеської та Тернопільської 
областей, м. Севастополя тощо.  

Окремими держархівами започатковано постійні тематичні 
рубрики за архівними документами у регіональних засобах масової 
інформації (держархіви Волинської, Дніпропетровської, Кіровом-
радської, Луганської, Чернігівської областей, м. Києва тощо). 

Співпраця державних архівних установ України із засобами 
масової інформації дозволяє оперативно інформувати широкий загал 
про діяльність архівної галузі, впливати на суспільну думку щодо 
необхідності забезпечення збирання та збереженості архівних 
документів, залучати до співробітництва фондоутворювачів (насам-
перед фондів особового походження), створювати позитивний імідж 
архівних установ та системи в цілому, популяризувати архівні 
документи, підвищувати зацікавленість до історії України та рідного 
краю. Як результат, спостерігається значне зростання кількості 
дослідників у читальних залах архівів, тематичних та генеалогічних 
запитів до архівів, зменшення кількості непрофільних звернень 
громадян. 

Виходячи із завдань подальшої активізації співпраці державних 
архівних установ України із засобами масової інформації, колегія 
вирішує: 

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

вивчити питання щодо можливості створення Прес-служби 
Держкомархіву та центральних державних архівних установ (ІІ півріччя 
2010 р.); 

забезпечити надання державним архівам необхідної методичної 
допомоги та координацію їхньої роботи із забезпечення відкритості та 
прозорості діяльності державних архівів; 
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активізувати роботу з підготовки прес-конференції та опри люд-
нення на шпальтах офіційних періодичних засобів масової інформації 
(“Урядовий кур’єр”, “Голос України”, ін.) інформацій про діяльність 
Держкомархіву та державних архівних установ України. 

2. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
щотижневий моніторинг повідомлень засобів масової інформації 

про проведені архівами заходи; 
розгляд питання співпраці зі ЗМІ на засіданнях колегії архіву не 

рідше одного разу на рік та направлення відповідних рішень до 
Управління інформації та міжнародного співробітництва Держ-
комархіву; 

до кінця червня 2010 року складання переліку засобів масової 
інформації, до якого мають увійти загальноукраїнські та регіональні 
інформаційні агентства, телеканали, радіо, друковані ЗМІ, Інтернет-
видання, та надіслати Управлінню інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву; 

опрацювання питання щодо створення за участі засобів масової 
інформації циклу теле– або радіопередач (з періодичністю виходу не 
менше одного разу на квартал) та спеціальних рубрик з використанням 
інформації архівних документів (ІІ півріччя 2010 р.). 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету 

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

Довідка 
 
Державний комітет архівів України постійно вживає заходів 

щодо забезпечення відкритого та прозорого інформування 
громадськості про діяльність архівної системи.  

Взаємодія Державного комітету архівів України та державних 
архівних установ із засобами масової інформації та громадськістю 
відбувається на основі принципів відкритості, прозорості, повної 
інформованості та правдивості. Представникам засобів масової 
інформації забезпечується вільний доступ до інформації про діяльність 
державних архівних установ. 

У забезпеченні відкритості та прозорості своєї діяльності, 
комунікації з громадськістю, сприяння розвитку громадянського 
суспільства Держкомархів та державні архівні установи України 
керуються Законами України “Про інформацію” від 2.10.1992 р. 
№ 2657-XII та “Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації” від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР, Указом Президента України 
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“Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади” від 1.08.2002 р. № 683/2002, розпорядженням 
Кабінету Міністрів України “Про роботу центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй 
діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової 
інформації” від 18.10.2004 р. № 759 тощо. 

 
Форми та види співпраці із засобами масової інформації 

Державний комітет, центральні державні архіви, держархіви в АР 
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя постійно популяризують 
інформацію архівних документів шляхом організації та проведення 
документальних виставок, присвячених знаменним та пам'ятним датам 
в історії України, презентацій науково-довідкових видань за 
документами архівів, ін. Широко практикується надання інтерв’ю, 
участь у теле- та радіопередачах (у т. ч. прямих ефірах), зйомках 
документальних фільмів, днів архівної інформації та днів відкритих 
дверей, публікація статей та добірок архівних документів у пресі. 

Форми співпраці архівів із засобами масової інформації: 
попередня домовленість, випадкові або партнерські стосунки, особисті 
контакти з журналістами, погодження плану публікацій за архівними 
документами у пресі.  

Практика співпраці зі ЗМІ свідчить про пріоритетну 
зацікавленість журналістів у сенсаційних новинах. Зокрема, у 2010 р. за 
відсутності зацікавленості з боку редакцій місцевих газет не прийнято 
до друку три статті, підготовлені Державним архівом Дніпро-
петровської області на виконання Указів Президента України.  

У зв’язку з цим не викликає сумніву, що підтримання постійних 
контактів та систематичне інформування ЗМІ про заходи архіву є 
головною запорукою подальшої ефективної співпраці з мас-медіа. Не 
останню роль може відіграти укладання договорів щодо підготовки 
теле- та радіопередач. Це дозволяє ефективніше здійснювати співпрацю 
зі ЗМІ та планувати роботу на більш тривалий період. 

Наприклад, Держархівом Херсонської області вже укладено 
угоди про співпрацю з газетами “Наддніпрянська правда” (виходить 
накладом 5 тис. прим.), “Новий день” (наклад 33,3 тис. прим.). 
Підготовлено до підписання угоду про співпрацю з Херсонською 
ОДТРК. 

Засоби масової інформації інформуються про заплановані заходи 
суспільно-громадського значення за допомогою прес-релізів, 
анонсування подій в мережі Інтернет та особистих контактів. 
Інформація про діяльність Держкомархіву, центральних державних 
архівів, держархівів в АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя 
поширюється державною мовою.  

Довідково: Перелік засобів масової інформації Держкомархіву 
для анонсування заходів суспільно-громадського значення нараховує 
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13 інформаційних агентств, 20 телеканалів, 6 радіо, 25 друкованих ЗМІ, 
12 Інтернет-видань, і він постійно поповнюється. У довготривалій 
перспективі передбачається створення бази даних, де буде також 
міститися інформація про основне тематичне спрямування засобів 
масової інформації, концепцію висвітлення питань органів державної 
влади, порядок прийняття рішень про публікацію статей, останній день 
подання інформації у номер, періодичність виходу номерів газет, 
випусків новин тощо, переважну аудиторію окремих ЗМІ та історію 
найбільш помітних та резонансних публікацій (сюжетів) про 
Держкомархів та архівну систему. 

 
Функції відповідальних за співпрацю 

із засобами масової інформації 
У Держкомархіві виконання функцій співпраці зі ЗМІ та 

взаємодії з громадськістю покладено на Управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву, зокрема, на головних 
спеціалістів відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації, роботу яких координує начальник Управління.  

У центральних державних архівах, держархівах в АР Крим, 
областей, мм. Києва та Севастополя обов’язки співпраці із засобами 
масової інформації та взаємодії з громадськістю покладено переважно 
на відділи використання інформації документів (89,2 %). У держархівах 
Кіровоградської та Львівської областей відповідальними є заступники 
директора архівів. У держархівах Луганської та Миколаївської 
областей відділи використання інформації документів здійснюють 
співпрацю із засобами масової інформації спільно з організаційними 
відділами.  

Практика показує, що визначення відповідальними за цей 
напрямок діяльності відділів використання інформації документів є 
найбільш доцільним, бо потребує постійної роботи зі змістом архівних 
документів та його наукового аналізу. 

Співпраця зі ЗМІ перебуває під постійним контролем керівництва 
архівів. 

Завдання, передбачені положеннями про відділи використання 
інформації документів держархівів, не дають можливості цілковито 
зосередитися на співпраці із засобами масової інформації, оскільки 
здебільшого ця робота покладається на одного зі співробітників відділу 
як додаткова до його основних посадових обов'язків. 

Активізації та подальшому розвитку співпраці зі ЗМІ, якої 
безперечно потребує архівна система, сприятиме створення окремих 
структурних підрозділів по роботі зі ЗМІ та громадськістю. На сьогодні 
актуальним це питання є для переважної більшості державних архівних 
установ України та Державного комітету. 

Відповідальні за співпрацю із засобами масової інформації 
Держкомархіву, центральних державних архівів, держархівів в АР 
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Крим, областей, мм. Києва та Севастополя збирають, аналізують, 
обробляють та оперативно надають інформацію про діяльність цих 
органів засобам масової інформації, готують прес-релізи та інформації, 
організують проведення прес-конференцій, брифінгів, організацію 
теле– і радіопередач, інтерв'ю керівників установ для працівників 
засобів масової інформації, створюють архіви інформації про діяльність 
архівних установ, ін. 

Управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву співпрацює з Управлінням у зв’язках з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, інформаційними агент-
ствами, іншими засобами масової інформації (зокрема, телеканалами 
“ГЛАС”, “РАДА”, “Культура”, КДРТРК, Національним 
радіомовленням України, Всесвітньою службою радіо України, радіо 
“Культура”, ін.) та надає їм чесну, достовірну, правдиву інформацію 
про проведену Держкомархівом роботу. 

Управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву здійснює координацію роботи центральних державних 
архівів, держархівів в АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя з 
висвітлення ними у ЗМІ своєї діяльності, готує щоквартальні плани 
заходів суспільно-громадського значення Держкомархіву та державних 
архівних установ, здійснює супровід рубрики “Архіви у ЗМІ” 
офіційного веб-порталу Держкомархіву.  

Кожен архів розробляє плани роботи із засобами масової 
інформації (загальні плани роботи архівних установ, плани роботи 
відділів, плани виставкової роботи, ін.), які за потреби коригуються 
архівами. УНДІАСД та Держархівом Івано-Франківської області 
співпраця зі ЗМІ протягом звітного періоду не планувалася.  

Архіви щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу 
надсилають на адресу Держкомархіву пропозиції щодо проведення 
заходів суспільно-громадського значення за участі представників ЗМІ 
та звітують про вже проведені заходи.  

Відповідно до листа Державного комітету архівів України від 
19 січня 2009 р. № 01-82 держархівами надається щотижнева 
оперативна інформація про проведені та заплановані заходи суспільно-
громадського значення. Згідно з отриманою інформацією відповідальні 
працівники Управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву готують щотижневі та щомісячні інформації до 
Секретаріату Кабінету Міністрів України про заплановані та проведені 
Держкомархівом і державними архівними установами України заходи 
суспільно-громадського значення, щоквартальні звіти до Держ-
комтелерадіо про стан постатейного виконання Указу Президента 
України від 1.08.2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо 
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”. 

З метою вивчення громадської думки та оперативного реагування 
на пропозиції та зауваження щодо діяльності Державного комітету 
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архівів України та державних архівних установ його системи, 
викладених у засобах масової інформації, Держкомархівом постійно 
здійснюється ціле-спрямований моніторинг електронних та друкованих 
засобів масової інформації, на основі якого для керівництва 
Держкомархіву готуються щотижневі інформаційно-аналітичні звіти з 
оприлюднених у ЗМІ питань архівної справи. Такі звіти допомагають 
відобразити загальну картину та ефективність результатів співпраці із 
засобами масової інформації, врахувати зауваження та пропозиції ЗМІ 
та громадськості для покращення роботи архівної системи. 

Протягом 2009 р. відповідальні працівники Управління ін фор-
мації та міжнародного співробітництва Держкомархіву підвищили 
свою кваліфікацію на тренінгах з PR та взаємодії з громадськістю за 
участю канадських та великобританських спеціалістів, що проводилися 
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Головному управлінні 
державної служби України, і ознайомилися з досвідом зарубіжних 
колег, його потенціалом в українському контексті.  

Держархів в АР Крим, держархіви областей, мм. Києва та 
Севастополя співпрацюють з прес-службами чи відповідними управ-
ліннями Ради Міністрів АР Крим, обласних та  міських державних 
адміністрацій. Зокрема, для інформування засобів масової ін формації 
архівами надсилаються анонси про заплановані заходи суспільно-
громадського значення, для розміщення на офіційних веб-сайтах 
обласних та міських держадміністрацій надаються он-лайнові до-
кументальні виставки, тематичні публікації та добірки документів, ін.  

Довідково: Згідно затвердженого Чернігівською ОДА плану 
Державний архів Чернігівської області бере участь у роботі прес-клубу 
“Ділове слово” та інформує представників засобів масової інформації 
про діяльність архіву. Севастопольська міськдержадміністрація щороку 
надає Державному архіву м. Севастополя перелік зареєстрованих 
друкованих ЗМІ для організації подальшої співпраці. ЦДНТА України 
активно співпрацює з прес-службами вищих навчальних закладів. 

Державні архівні установи України здійснюють постійний 
моніторинг появи інформації про них у пресі, однак частота його 
проведення у різних архівах варіюється від 1 разу на тиждень до 1 разу 
на півроку. Частота появи інформації у пресі коливається у межах від 
11 разів на місяць до 1 разу на півроку. Останнє, на наш погляд, 
зумовлено другорядною оцінкою важливості співпраці із засобами 
масової інформації.  

Центральним державним архівам, держархівам в АР Крим, 
областей, мм. Києва та Севастополя слід здійснювати постійний 
щотижневий, а також щоденний за умов прогнозованої появи 
інформації про проведені архівами заходи (прес-конференції, виставки, 
презентації, ін.), моніторинг засобів масової інформації. 

Відповідальні працівники відділів використання інформації 
документів архівів забезпечені телефонами (стовідсотково), факсом, 
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доступом до мережі Інтернет та електронною поштою, однак 
переважна більшість технічних засобів є насамперед загально-
архівними. У цьому контексті слід особливо відмітити, що для 
повноцінної роботи зі ЗМІ відділ ЦДНТА України забезпечено не лише 
телефоном та безлімітним доступом до мережі Інтернет, а також 
доступом до редагування веб-сайту архіву, фотоапаратом, диктофоном, 
іншою оргтехнікою. 

 
Кількісні та якісні показники співпраці зі ЗМІ 

Держкомархіву та державних архівних установ України 
За участі представників Держкомархіву у 2009 р. – І кварталі 

2010 р. (станом на 1 квітня 2010 р.) в ефір телеканалів “1+1”, “Інтер”, 
“ICTV”, “5 канал”, УТ-1, “Культура”, “РАДА”, КДРТРК, ін. вийшло 
понад 69 телесюжетів та телепередач, в ефір радіо “Свобода”, “Ера”, 
“Культура”, ін. – понад 34 радіосюжети та радіопередачі.  

За попередньої домовленості Держкомархіву зі співробітниками 
Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДРТРК) 
керівництво Державного комітету взяло участь у трьох прямих ефірах 
програми “Місце зустрічі: Хрещатик, 26”, під час яких надано відповіді 
на питання, що стосувалися діяльності архівної системи, джерельної 
бази архівів. 

Спільно з телеканалами “РАДА”, “ГЛАС” підготовлено 
спеціальні програми до Дня архівіста (грудень 2009 р.), готується 
документальний фільм з нагоди 110-ї річниці від дня народження 
видатного українського актора театру та кіно Миколи Яковченка. 

Представники центральних державних архівних установ України 
(без врахування ЦДАВО України, кількісні показники якого відсутні) у 
2009 р. – І кварталі 2010 р. (станом на 1 квітня 2010 р.) взяли участь у 
понад 30 теле– та 25 радіопередачах, провели 4 презентації архівних 
видань. Опубліковано 70 статей та добірок архівних документів у пресі 
(з них – 5 статей та 14 добірок документів ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 27 публікацій ЦДАМЛМ України).  

Інформацію про діяльність держархівів областей за звітний 
період оприлюднено у понад 470 телепередачах (або випусках новин на 
телеканалах) та 368 радіопередачах (випусках новин на радіо). У 
друкованих засобах масової інформації з’явилося понад 439 публікацій. 
Кількість зареєстрованих повідомлень про діяльність архівів у стрічках 
новин інформаційних агентств та в Інтернет-виданнях порівняно з 
повідомленнями у традиційних ЗМІ становить 14,2 % від їх загальної 
кількості. Однією з причин цього слід вважати відсутність їх 
моніторингу архівами. 

За кількістю повідомлень у ЗМІ у 2009 р. – І кварталі 2010 р. 
(станом на 1 квітня 2010 р.) на першому місці – держархіви Одеської 
(174) та Тернопільської (379) областей. 
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Питома частка проведених за звітний період прес-конференцій 
незначна (11). З них Держкомархівом за участі центральних державних 
архівів організовано 2 прес-конференції, що отримали широкий 
резонанс у засобах масової інформації: щодо виконання державними 
архівами Указу Президента України щодо розсекречення, опри люд-
нення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським 
визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні 
(19 березня 2009 р., УКРІНФОРМ), з висвітлення офіційної точки зору 
Держкомархіву щодо рішення суду про передачу картин відомого 
художника М. Глущенка його онуці та вилучення їх із фондів 
ЦДАМЛМ України (2 лютого 2010 р., ЦДАМЛМ України).  

Протягом звітного періоду не відбувалися прямі телефонні лінії 
Кабінету Міністрів України за участі керівництва Державного комітету 
архівів України. Враховуючи значення архівної галузі у захисті 
конституційних прав та інтересів громадян, Держкомархів у лютому 
2010 р. звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням 
передбачити участь керівництва у прямій телефонній лінії. 

Основна тематика повідомлень у засобах масової інформації у 
2009 р. – І кварталі 2010 р. стосувалася висвітлення ювілейних та 
пам’ятник дат, практики роботи державних архівних установ України, 
складу та змісту архівних документів, роботи зі зверненнями громадян, 
генеалогічних досліджень, гострих проблем архівної галузі (нестача або 
аварійний стан архівних приміщень, інформатизація, реставрація 
архівних документів), ін. 

Так, Держкомархівом та державними архівними установами його 
системи спільно з Меморіальним комплексом “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” організовано цикл 
документальних виставок “Війна. Документ. Пам’ять”, присвячених 
подіям Другої світової та Великої Вітчизняної війни, зокрема, 
маловідомим та подекуди невідомим її сторінкам на основі архівних 
документів.  

Організовані виставки висвітлено у 20 теле- та 11 радіосюжетах на 
телеканалах “ICTV”, “РТР”, ТРК “Ера”, “5 канал”, “24”, “Новий”, “Київ”,  
УТ-1, ДТРК “Всесвітня служба УТР”, “РАДА”, КДРТРК, “Культура”, в 
ефірі радіо “Ера”,  Всесвітньої служби радіо Україна, Українського радіо, 
радіо “Голос Києва”. Інформація також з'явилася у газетах (3), новинах 
інформаційних агенств (9) та Інтернет-виданнях (6). 

Держкомархівом підготовлено повідомлення для преси про 
перебування сувоїв Тори з фондів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ у Центральній синагозі м. Києва. 
Інформацію оприлюднено на офіційному веб-порталі Держкомархіву та 
здійснено розсилку електронною поштою по засобах масової 
інформації. Журналістами підготовлено три телесюжети, що вийшли в 
ефір загальнонаціональних телеканалів (“1+1”, “Інтер”, СТБ). 
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Належної уваги державними архівами приділено процесу 
становлення української державності та проголошенню незалежності 
України, національно-визвольному руху 1917–1921 років, прого-
лошенню Карпатської України, історії створення та діяльності 
Народного Руху України за перебудову, суспільно-політичному та 
культурному розвитку регіонів. 

Серед тих, хто відвідує інформаційні заходи архіву, переважають 
науковці (у тому числі історики, літературознавці, краєзнавці), освітяни 
(у тому числі студенти та школярі), працівники музейної та 
бібліотечної справи, письменники, представники органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, пересічні громадяни, відвідувачі 
читальних залів архівів. 

Найактивніше серед державних архівних установ України 
співпрацюють зі ЗМІ держархіви Вінницької, Закарпатської, Жито-
мирської, Миколаївської, Одеської та Тернопільської областей, 
м. Севастополя тощо.  

Широким є спектр ЗМІ – постійних користувачів документної 
інформації ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного: НТКУ, Дирекція 
телерадіопрограм Верховної Ради України (Парламентський телеканал 
“РАДА”), ДТРК “Культура”, ТОВ “НІС” (телеканал “Інтер”), ТОВ 
“Євразія-Медіа”, ТОВ “Телевізійне агентство “Профі-ТВ”, ТОВ 
“Гравіс” (телеканал “СІТІ”), ЗАТ ММЦ “СТБ”, ТОВ “Міжнародна 
комерційна телерадіокомпанія” (телеканал “ІСTV”), Продюсерський 
центр “Інсайт-Медіа”, ПП “Ніка-ТБ”, студія “Телекон”, кіностудія 
“Інспірейшн філмз” ТОВ “Студія “КіноРоб”, ТРК “ГЛАС”, ТРК “Київ”, 
КП-Паблікейшз, “Газета по-українськи” та ін.  

Державним архівом Вінницької області налагоджено тісну 
співпрацю з регіональними засобами масової інформації (Вінницьке 
державне телебачення ВДТ-6, телерадіокомпанія “Віта”, ТРК 
“Вінничина”, Вінницьке обласне радіомовлення, радіостанції “Місто 
над Бугом” та “Хвиля”, газети та часописи “Вінничина”, “Вінницька 
газета”, “Подільська зоря”, “33-й канал”, “Місто”, “Незборима нація”, 
“Пульсуючі джерела”, ін.). 

За звітний період форми співпраці держархіву із засобами 
масової інформації урізноманітнилися. Серед них переважають прямі 
ефіри, теле- та радіопередачі та спецрепортажі, інтерв’ю, брифінги, 
тематичні зустрічі, участь кореспондентів у днях інформування насе-
лення. У практику роботи архіву впроваджено підготовку хронікально-
документальних фільмів за архівними документами. 

Заслуговує на увагу тривалий позитивний досвід співпраці з 
пресою Державного архіву Закарпатської області. Це стабільні, 
перевірені часом ділові та довірливі стосунки. Усі важливі заходи 
архіву систематично висвітлюються у місцевих та центральних 
періодичних виданнях України, засобах масової інформації Румунії, 
Словаччини, Угорщини та Чехії. Стали традиційними публікації статей 
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за архівними документами, повідомлень про діяльність архівних 
установ області, виступи директора Держархіву Закарпатської області 
на радіо та телебаченні. Крім того, населення області через засоби 
масової інформації систематично інформується про щомісячне 
проведення керівництвом архіву прямих телефонних ліній з питань 
отримання архівної інформації. 

Активно висвітлюється засобами масової інформації виставкова 
діяльність Державного архіву Житомирської області. Архів постійно 
працює над розширенням спектру ЗМІ, що висвітлюють його 
діяльність.  

Державний архів Запорізької області щорічно проводить конкурс 
серед представників засобів масової інформації області на краще 
висвітлення історичного минулого та популяризацію документів 
Національного архівного фонду. 

Державний архів Миколаївської області налагодив тісну 
співпрацю з прес-службою Миколаївської облдержадміністрації, 
кореспондентами місцевих ЗМІ та акредитованих у Миколаївській 
області загальнонаціональних мас-медіа. Миколаївська ОДТРК 
закріпила за держархівом області спеціального журналіста, що 
висвітлює події та заходи архівної галузі Миколаївщини, спільно з 
працівниками архіву готує телепередачі за архівними документами. 
Зокрема, у 2009 р. записано цикл телепередач “Справа, №”, у 2010 р. 
розпочато цикл телепередач “Миколаївщина від А до Я”. 

Окремими держархівами започатковано постійні тематичні 
рубрики за архівними документами у регіональних засобах масової 
інформації: це рубрика “Сторінками минулого” тижневика “Волинська 
газета” (Державний архів Волинської області), рубрика “Вісті з архіву” 
газети “Вісті Придніпров’я” (Державний архів Дніпропетровської 
області), рубрика “Сторінки історії” щотижневої телепередачі 
“Пам’ять” Кіровоградської ОДТРК (Державний архів Кіровоградської 
області), рубрика “Архіви свідчать” Луганської ОДТРК (Державний 
архів Луганської області), рубрика “Куточок архівіста” газети 
“Теледень – Славутич” (Державний архів Чернігівської області), 
рубрика “З архівної скрині” щотижневої радіопередачі “Варіації на 
міські теми” (пізніше “Київські етюди”) на радіо “Голос Києва” 
(Державний архів м. Києва), періодичні публікації добірок документів з 
фондів ЦДАГО України у газеті “Сільські вісті”. 

Планується запровадження постійної тематичної рубрики на 
шпальтах однієї з харківських газет Державним архівом Харківської 
області. 

Одним з конкретних прикладів позитивних наслідків співпраці 
архівів зі ЗМІ може слугувати досвід Державного архіву 
Дніпропетровської області. Так, неодноразовий показ телепередачі та 
публікація статей у місцевих ЗМІ з приводу вшанування пам’яті 
похованих радянських військовополонених і цивільного населення 



 142

допоміг змінити ставлення до одного з місць масового їх поховання, у 
результаті чого ліквідовано спортмайданчик, розташований за 
пам’ятником закатованим радянським військовополоненим у районі 
вул. Чичеріна м. Дніпропетровська. 

У результаті співпраці зі ЗМІ до Державного архіву Одеської 
області надходить багато пропозицій щодо здійснення взаємовигідних 
наукових проектів та постійного співробітництва. Він позиціонується 
як інформаційний центр ретроспективної інформації, яка активно 
використовується суспільством. 

Так, громадська приймальня мера Одеси у 2010 р. розпочала 
спільний з архівом проект з переведення описів Одеської міської думи 
та Одеської міської управи в електронний варіант (70 тис. справ). 
Реалізація проекту дозволить створити та оприлюднити для широкого 
загалу унікальну автоматизовану пошукову систему з історії Одеси, 
використовувати безцінний досвід минулого у сучасному житті, 
законсервувати унікальні описи фондів та зберегти їх для майбутніх 
поколінь, що і є головною метою діяльності усієї архівної системи. 

Цікавим є підхід до співпраці із засобами масової інформації 
Державного архіву Полтавської області, що діє за правилом “Якщо під 
час проведення заходу про архів нічого не опубліковано у пресі, можна 
вважати, що захід не відбувся”, а зміну ставлення до архіву з боку 
інших структурних підрозділів облдержадміністрації вбачає наслідком 
зростання кількості та якості повідомлень про архів у ЗМІ. 

Центральні державні архіви, держархіви в АР Крим, областей, 
мм. Києва та Севастополя продовжують збільшувати свою присутність 
у мережі Інтернет також за рахунок розміщення інформації на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву, власних веб-сайтах або веб-
сайтах місцевих держадміністрацій. 

 Державний комітет приділяє велику увагу співпраці з 
громадськими організаціями, при Держкомархіві діє Громадська рада, 
до складу якої входять представники Інституту історії України НАН 
України, Національної спілки краєзнавців України, Національної 
спілки кінематографістів України, Комітету Верховної Ради України з 
питань культури і духовності, Національної радіокомпанії України, ЦК 
профспілок державних установ, інші.  

Співпраця державних архівних установ України із засобами 
масової інформації дозволяє оперативно інформувати широкий загал 
про діяльність архівної галузі, впливати на суспільну думку щодо 
необхідності забезпечення збирання та збереженості архівних 
документів, залучати до співробітництва фондоутворювачів 
(насамперед фондів особового походження), створювати позитивний 
імідж архівних установ та системи в цілому, популяризувати архівні 
документи, підвищувати зацікавленість до історії України та рідного 
краю. Як результат, спостерігається значне зростання кількості 
дослідників у читальних залах архівів, тематичних та генеалогічних 
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запитів до архівів, зменшення кількості непрофільних звернень 
громадян. 

З метою поліпшення роботи з висвітлення діяльності 
Держкомархіву та державних архівних установ у засобах масової 
інформації пропонуємо: 

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

вивчити питання щодо можливості створення Прес-служби 
Держкомархіву та центральних державних архівних установ (ІІ півріччя 
2010 р.); 

забезпечити надання державним архівам необхідної методичної 
допомоги та координацію їхньої роботи із забезпечення відкритості та 
прозорості діяльності державних архівів; 

активізувати роботу з підготовки прес-конференції та 
оприлюднення на шпальтах офіційних періодичних засобів масової 
інформації (“Урядовий кур’єр”, “Голос України”, ін.) інформацій про 
діяльність Держкомархіву та державних архівних установ України. 

2. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
щотижневий моніторинг повідомлень засобів масової інформації 

про проведені архівами заходи; 
розгляд питання співпраці зі ЗМІ на засіданнях колегії архіву не 

рідше одного разу на рік та направлення відповідних рішень до 
Управління інформації та міжнародного співробітництва Держком-
архіву; 

до кінця червня 2010 року складання переліку засобів масової 
інформації, до якого мають увійти загальноукраїнські та регіональні 
інформаційні агентства, телеканали, радіо, друковані ЗМІ, Інтернет-
видання, та надіслати Управлінню інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву; 

опрацювання питання щодо створення за участі засобів масової 
інформації циклу теле- або радіопередач (з періодичністю виходу не 
менше одного разу на квартал) та спеціальних рубрик з використанням 
інформації архівних документів (ІІ півріччя 2010 р.). 

 
 
 

Про проведення перевірки повноти усунення порушень,  
виявлених попередніми перевірками 2008, 2009 років  

у Держархіві Сумської області 
від 1 червня 2010 р. № 81 

 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 22 вересня 

2009 року “Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 
21.10.2008 “Про стан архівної справи в Сумській області”, відповідно 
до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 2010 рік та 
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листа обласної державної адміністрації Сумської області від 01.06.2010 
№ 01-18/3048 

НАКАЗУЮ: 

 1. Провести перевірку повноти усунення порушень, виявлених 
попередніми перевірками 2008, 2009 років у Державному архіві 
Сумської області, з 22 по 25 червня 2010 року. 
 2. Затвердити склад робочої групи для проведення перевірки: 

Богунова Н.К. – заступник начальника управління-начальник 
організаціно-аналітичного відділу Держкомархіву, керівник 
групи; 
Чаусовська С.В. – начальник загального відділу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації. 

 3. Робочій групі до 5 липня 2010 року підготувати матеріали для 
розгляду на черговому засіданні колегії Держкомархіву. 
 4. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стаднік В.А.) 
передбачити кошти на відрядження. 
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 
 
 

Про організацію виконання Указу Президента України  
від 31 травня 2010 року № 646 “Про відзначення 14-ї річниці 

Конституції України” 
від 14 червня 2010 р. № 82 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 9 червня 
2010 року № 31717/1/1–10 та Плану організації виконання Указу 
Президента України від 31 травня 2010 року № 646 “Про відзначення 
14-ї річниці Конституції України” 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
взяти участь  

в організації та проведенні урочистих заходів з відзначення 14-ї річниці 
Конституції України; 

просвітницьких та тематичних заходах, спрямованих на 
формування правової культури, поваги до Основного Закону держави, 
отримання знань про свої конституційні права, свободи та обов’язки, 
знань з історії становлення та розвитку вітчизняного конституційного 
права, його ролі в українському державотворенні; 

тематичних науково-практичних конференціях та круглих столах: 
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забезпечити 
організацію та проведення виставок фото– та архівних 

документів, що ілюструють процес прийняття Конституції України, 
історію національного законотворення; 

директору ЦДАВО (Н. В. Маковська) організувати проведення 
тематичної виставки в м. Києві; 

до 1 липня 2010 року поінформувати Держкомархів про 
проведену роботу. 

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

до 5 липня 2010 року забезпечити інформування Адміністрації 
Президента України та Кабінету Міністрів про вжиті заходи до 
виконання завдань, визначених положеннями Указу Президента 
України; 

надавати державним архівним установам необхідну методичну та 
консультативну допомогу в організації виконання завдань, визначених 
положеннями Указу Президента України та забезпечити оперативну 
публікацію на офіційному веб-порталі Державного комітету новин та 
анонсів, що надходитимуть від архівів. 

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

 
Голова Державного комітету 

архівів України  О. П. Гінзбург 
 
 
 

Про внесення змін до наказу Держкомархіву  
від 01.06.2010 р. № 77 

від 14 червня 2010 р. №83 
 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 
червня 2010 року № 1166-р, на часткову зміну наказу Держкомархіву 
від 1 червня 2010 року № 77 “Про участь державних архівних установ у 
відзначенні 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет 
України”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Пункт 2 наказу викласти в такій редакції: 
ЦДАВО (Маковська Н. В.) забезпечити оформлення експозиції 

фотодокументальної виставки до 20-ї річниці Декларації про 
державний суверенітет України та її урочисте відкриття 16 липня 
2010 року у приміщенні комплексу споруд центральних державних 
архівів у м. Києві. 
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2. Відділу міжнародного співробітництва та використання 
інформації Держкомархіву (Ярошенко Д. В.) організувати висвітлення 
урочистого відкриття виставки в засобах масової інформації. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 

 
 

Про організацію системної роботи з інформування громадськості  
та взаємодію із засобами масової інформації 

від 21 червня 2010 р. № 84 
 
З метою подальшої системної та комплексної організації 

інформаційної роботи, активізації співпраці Державного комітету та 
державних архівних установ України із засобами масової інформації, 

НАКАЗУЮ: 

1. Зобов’язати заступників Голови (І. Б. Матяш, Т. П. Прись, 
О. В. Музичук), керівників управлінь Держкомархіву (Т. С. Худенко, 
С. В. Сельченкову, Ю. А. Прилепішеву) забезпечити: 

– системне якісне інформування громадськості про діяльність 
Держкомархіву, проведення роз'яснювальної роботи щодо цілей, 
змісту, механізмів та очікуваних результатів державної політики в 
архівній справі та діловодстві; 

– подання управлінню інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) матеріалів для 
підготовки прес-релізів в електронній формі за тиждень до проведення 
запланованих заходів та розгляду на Урядовому комітеті відповідних 
проектів нормативно-правових актів, а також інформаційних матеріалів 
для оновлення стенду в Головному корпусі споруд центральних 
державних архівних установ. 

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

– підтримання та постійне оновлення стенду в Головному корпусі 
споруд центральних державних архівних установ з інформаційно-
роз'яснювальними матеріалами щодо роботи Держкомархіву, правил та 
годин прийому громадян, публічних заходів, прийнятих та 
запланованих рішень; 

– дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
4 січня 2002 року № 3 “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади” під час організації 
роботи офіційного веб-порталу Держкомархіву та роботи зі ЗМІ; 

– підготовку і розповсюдження у ЗМІ за матеріалами, що 
надаються профільними структурними підрозділами Держкомархіву, 
відповідних прес-релізів щодо запланованих заходів та проектів 
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нормативно-правових актів, які виносяться Держкомархівом на розгляд 
Уряду, з викладенням доступною мовою мети та очікуваного 
результату запровадження даного акту; 

– подання для оприлюднення на Урядовому порталі анонсів 
заходів суспільно-громадського значення Держкомархіву; 

– здійснення постійного моніторингу ЗМІ, реагування на 
оприлюднені у них зауваження і пропозиції; 

– щотижневе, щочетверга до 17.00 подання Секретаріату 
Кабінету Міністрів України звіту за тиждень та плану на наступний 
тиждень заходів Держкомархіву та державних архівів суспільно-
громадського значення за участі засобів масової інформації; 

– щоквартальне складання плану заходів суспільно-громадського 
значення за участі Держкомархіву та державних архівних установ 
України. 

3. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
– директорам УНДІАСД (Мага І. М.), ЦДАВО (Маковська Н. В.), 

ЦДІАК (Кісіль І. М. ), ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ДНАБ, м. Київ 
(Порохнюк Г. В.) 

надання, у разі потреби, управлінню інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) матеріалів про 
роботу архівів, правил та годин прийому громадян для оновлення 
стенду в Головному корпусі споруд центральних державних архівних 
установ; 

постійне підтримання та оновлення інформаційно-роз'яс-
нювальних матеріалів та інформації про плановані публічні заходи, 
прийняті рішення, що розміщуються на стенді в Головному корпусі 
споруд центральних державних архівних установ; 

– цілеспрямовану роботу зі ЗМІ, налагодження дієвих зв'язків з 
громадськістю, підтримання власних веб-сайтів і веб-сторінок, їхню 
інтеграцію до веб-порталу Держкомархіву; 

– щотижневе, щочетверга до 10.00, подання управлінню 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Ю. А. Прилепішева) інформації про проведені та плановані заходи 
суспільно-громадського значення за участі засобів масової інформації 
(прес-конференції, брифінги, виступи у ЗМІ, відкриття виставок, 
публікації статей, презентації видань тощо). 

Інформацію про заходи, що відбулися, необхідно подавати 
оперативно (день у день) електронною поштою на pr@archives.gov.ua 
або факсом на 275-36-55; 

– до 20 числа останнього місяця кожного кварталу надання 
Держкомархіву пропозицій до плану роботи архіву із засобами масової 
інформації на наступний квартал та звіт про проведену архівом роботу 
упродовж кварталу. 
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4. Покласти на Першого заступника Голови Державного комітету 
архівів України І. Б. Матяш персональну відповідальність за: 

– своєчасне подання до Кабінету Міністрів України якісної, 
професійно підготовленої інформації про заходи та події у сфері 
діяльності Держкомархіву, яка необхідна для побудови і подальшої 
реалізації комплексної системи інформаційної роботи; 

– організацію інформаційного супроводу рішень і заходів у сфері 
компетенції Держкомархіву; 

– координацію інформаційної складової роботи Держкомархіву 
на рівні Прес-служби Кабінету Міністрів України.  

5. Накази Держкомархіву від 21 вересня 2006 р. № 120 “Про 
організацію системної роботи з інформування про діяльність 
Держкомархіву”, від 8 лютого 2007 р. № 16 “Про посилення роботи 
щодо здійснення інформаційної політики і взаємодії Держкомархіву із 
засобами масової інформації та громадськістю” вважати такими, що 
втратили чинність. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 
 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  
від 22 червня 2010 року “Про виконання рішення колегії 

Держкомархіву України від 19.05.2009 р.  
“Про стан архівної справи в Хмельницькій області” 

від 23 червня 2010 р. № 87 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 22 червня 2010 року “Про виконання рішення колегії 
Держкомархіву України від 19.05.2009 р.“Про стан архівної справи в 
Хмельницькій області” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  
архівів України О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
м. Київ 22 червня 2010 р. 

 
Про виконання рішення колегії Держкомархіву України  

від 19.05.2009 р. “Про стан архівної справи в Хмельницькій 
області” 

 
Колегія відзначає, що архівними установами Хмельницької 

області виконано значну роботу щодо усунення недоліків, виявлених у 
ході комплексної перевірки, проведеної Державним комітетом архівів у 
квітні 2009 року. 

За результатами комплексної перевірки розроблено заходи щодо 
усунення недоліків, зазначених у рішенні колегії Держкомархіву від 
19.05.2009 року. 

Удосконалено розподіл обов’язків у керівництві архіву, внесено 
зміни до штатного розпису архіву, доопрацьовано положення про 
структурні підрозділи, посадові інструкції працівників архіву, внесено 
зміни до положень про колегію та науково-методичну раду архіву. 

Проведено певну роботу щодо удосконалення науково-
методичного керівництва і контролю за діяльністю архівних установ 
області. 

Складено та затверджено графіки проведення перевірок архівних 
установ області на 2009-2014 роки. 

За рік проведено 11 комплексних, 12 тематичних, 6 контрольних 
перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів 
міських рад, трудових архівів. 

Проведено 2 семінари-практикуми з начальниками архівних 
відділів з актуальних питань архівної справи. Керівники архівних 
відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових 
архівів пройшли навчання У Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

На засіданнях колегій райдержадміністрацій, виконкомів міських 
рад розглядалися питання діяльності архівних установ, прийнято низку 
розпоряджень, на виконання яких здійснено заходи щодо покращення 
матеріально-технічного забезпечення архівних установ. 

Зокрема, штатну чисельність архівних установ області збільшено 
на 9,5 штатних одиниць. Виділено додаткові приміщення Архівному 
відділу Красилівської райдержадміністрації; завершено ремонт 
приміщення Архівного відділу Полонської райдержадміністрації; 
встановлено пожежну сигналізацію у сховищі Архівного відділу 
Хмельницької райдержадміністрації; системами охоронної сигналізації 
обладнано сховища архівних відділів Волочиської і Старокостян-
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тинівської райдержадміністрацій; придбано 48 пог. м стелажного 
обладнання для архівних відділів Городоцької та Старосинявської 
райдержадміністрацій; придбано та перезаряджено вогнегасники в 
5 архівних відділах райдержадміністрацій та 1 архівному відділі міської 
ради. Архівному відділу Старокостянтинівської міської ради виділено 
кошти на виготовлення проектної документації для встановлення 
пожежної сигналізації; розпочато реконструкцію пожежної сигналізації 
в Архівному відділі Кам’янець-Подільської райдержадміністрації; 
частково здійснено ремонт охоронної та пожежної сигналізації в 
Архівному відділі Чемеровецької райдержадміністрації. 

Трудові архіви створено у всіх районах. Здійснено низку заходів 
щодо поліпшення їх матеріально-технічної бази: отримано 
8 додаткових приміщень загальною площею 349,5 кв. м., відремон-
товано 133,7 кв. м. приміщень, збільшено загальну протяжність 
стелажного обладнання на 860,7 пог. м. в 11 трудових архівах. 

Приміщення трудового архіву Волочиського району обладнано 
пожежною і охоронною сигналізаціями. Встановлено пожежну сигна- 
лізацію у трудовому архіві Деражнянського району. 

Придбано комп’ютерну та копіювальну техніку для трудових 
архівів Віньковецького, Ізяславського та Старосинявського районів. 

Ціни на роботи (послуги), що виконуються держархівом області, 
затверджено наказом від 10.11.2009 №71 та зареєстровано Головним 
управлінням юстиції у Хмельницькій області 17.11.2009 р. за 
№118/1448. За рахунок надання платних послуг у 2009 році держархів 
отримав 427,9 тис. грн., які були спрямовані на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв, охорону приміщень, ремонту внутрішнього 
водопроводу, водогінної мережі, сантехнічного та електротехнічного 
обладнання, технічний огляд, перезарядження вогнегасників, оплату 
послуг з реставрації пошкоджених документів НАФ тощо. 

Існують позитивні зрушення в організації роботи архіву щодо 
формування НАФ: розпочато роботу з обліку приватних архівних 
зібрань, активізовано роботу з архівними установами – джерелами 
комплектування держархіву області. До кінця 2010 року заплановано 
проведення перевірок усіх установ, що не перевірялися понад 5 років. 

Розроблено план заходів щодо реалізації Програми ідентифікації, 
реставрації та реконструкції фондів, ушкоджених пожежею на 2009–
2019 роки та план заходів по роботі з документами НАФ, що перевезені 
з Кам’янець-Подільського міського архіву й знаходяться у неза-
довільному фізичному стані на 2009–2014 роки. 

Тривають ідентифікаційні та консерваційно-реставраційні роботи 
із постраждалими внаслідок пожежі документами та робота щодо 
обліку решти ушкоджених документів, які ще не пройшли 
ідентифікацію. Описи справ фондів, які постраждали внаслідок пожежі, 
повністю оцифровано. 
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Підготовлено та затверджено наказом від 02.02.2010 р. № 14 
Програму здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ у Хмельницькій області на 2010–2014 роки. 

Усунуто розбіжності у кількості справ, що перебувають у розшуку 
за списками, що подавалися до Держкомархіву та даними держархіву. 

Централізовано облік документів. 
Здійснено заходи щодо покращення матеріально-технічного 

забезпечення архіву. Рішенням виконкому Хмельницької міської ради 
від 25.03.2010 № 354 держархіву передано в оренду додаткове примі-
щення для облаштування архівосховища площею 273,3 кв. м.; 
перенесено до окремого приміщення камеру для обробки документів 
формаліном; укріплено металом двері у сховищі 201 корпусу №2. 

Укладено Колективний договір на 2009–2012 роки, який 
зареєстровано в управлінні праці та соціального захисту населення 
Хмельницької міської ради 23.09.2009 за № 235/09. 

Проведено атестацію робочих місць архіву. 
Але попри зусилля архівістів залишається невирішеною низка 

проблем. 
Не фінансувалися у 2009–2010 роках заходи Державної програми 

розвитку архівної справи на 2006–2010 роки, обласної програми 
розвитку архівної справи на 2006–2010 роки, обласної цільової 
програми ліквідації катастрофічних наслідків пожежі в Кам’янець-
Подільському міському архіві на 2007–2011 роки. У 2009 році на 
зміцнення матеріально-технічної бази держархіву було направлено 
лише 133,0 тис. грн. 

Центр реставрації, створений на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1071, штатними одиницями так і 
не забезпечено. Як наслідок, відсоток відреставрованих ушкоджених 
справ складає лише 2,2%. 

Не менш гострою і назрілою є проблема збереженості справ, що 
перевезені із Кам’янець-Подільського міського архіву, але не 
постраждали від пожежі, які знаходяться у вкрай незадовільному 
фізичному стані, потребують реставрації, оправлення та підшивки, 
відновлення згасаючих текстів, дезінфекції, дезінсекції. 

Через відсутність фінансування не вдалося провести капітальний 
ремонт системи газового пожежогасіння, підключити до центрального 
пульту спостереження охоронну та пожежну сигналізації. 

За рік держархівом закартоновано лише 7 тис. справ, не 
закартонованими залишаються 63% справ. 

Оскільки архів майже не комплектується, зростає кількість справ, 
що зберігається понад встановлені строки в архівних підрозділах 
установ – джерелах формування держархіву. 

Потребує подальшого удосконалення здійснення контролю за 
виконанням планів роботи колегії, її рішень. 
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При проведенні атестації робочих місць до шкідливих умов праці 
віднесено робоче місце держслужбовця. 

Не відповідає встановленим нормативам штатна чисельність 
працівників держархіву. Попри це, розпорядженням голови Хмель-
ницької облдержадміністрації від 26.03.2010 № 116/2010-р ,,Про 
попередні заходи, пов'язані з економією бюджетних коштів”, перед-
бачено скорочення 10 працівників держархіву області. 

У 80% архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад 
працює по одному працівнику. 

Не створено трудові архіви в містах обласного підпорядкування. 
У зв’язку з цим, кількість прийнятих архівними відділами міських рад 
документів з особового складу продовжує зростати. 

Держархівом не було вжито достатніх заходів, щодо організації 
роботи по усуненню порушень, виявлених в Кам’янець-Подільському 
міському архіві. 

Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем в архівній 
справі Хмельницької області, 

колегія вирішує: 
1. Інформацію про роботу архівних установ Хмельницької 

області щодо подолання проблем і усунення недоліків в архівній справі 
Хмельницької області прийняти до відома. 

2. Зобов’язати керівництво Держархіву Хмельницької області 
вжити необхідних заходів для виконання рішення колегії Держ-
комархіву від 19 травня 2009 року в повному обсязі. 

3. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну 
допомогу Держархіву Хмельницької області в організації здійснення 
заходів щодо усунення недоліків у діяльності. 

 
Голова колегії, 

Голова Державного комітету 
архівів України О. П. Гінзбург 

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

Довідка 
про виконання рішення колегії Держкомархіву України  

від 19.05.2009 р. “Про стан архівної справи  
в Хмельницькій області” 

 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 19.05.2009 “Про 

стан архівної справи в Хмельницькій області” працівниками архівних 
установ області були вжиті наступні заходи. 

На засіданні колегії держархіву області 4 червня 2009 р. 
затверджено план заходів щодо усунення недоліків. 
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Внесено зміни до штатного розпису архіву з урахуванням 
зауважень. 

Складено річний та квартальні плани організаційної роботи 
держархіву, які затверджено директором архіву. 

У положенні про колегію архіву визначено періодичність 
проведення її засідань. Питання, включені до плану роботи колегії, 
розглядаються у повному обсязі. У рішеннях колегії зазначаються 
конкретні виконавці та терміни виконання. З травня 2009 року 
проведено 9 засідань колегії, видано 9 наказів з оголошенням рішення, 
зокрема, про виконання рішення колегії Держкомархіву від 19.05.2009 
за результатами комплексної перевірки держархіву області; стан та 
перспективи розвитку архівної справи в Деражнянському, Теофі-
польському районах; підсумки роботи архівних установ за півріччя, 
9 місяців, рік; роботу ЕПК архіву; результати огляду стану зберігання 
документів ліквідованих підприємств Хмельницької області; роз-
секречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, 
пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями 
та голодомором на Україні. 

У 2010 році проведено 5 засідань колегії, видано 9 наказів з 
оголошенням рішення, зокрема, про заходи щодо: посилення охоронної 
та протипожежної безпеки установ області; збереження національних 
архівних цінностей України у Хмельницькому районі; поліпшення 
роботи з кадрами архівних установ області; про роботу відділу 
формування НАФ та діловодства держархіву з установами-джерелами 
комплектування НАФ, про результати проведення атестації робочих 
місць в архіві; про роботу з виконання рішення колегії Держкомархіву 
за результатами комплексної перевірки; про виконання заходів 
Програми ідентифікації, реставрації та реконструкції фондів ушкод-
жених пожежею в Кам’янець-Подільському міському архіві. 

Удосконалено розподіл обов’язків у керівництві архіву, який 
затверджено наказом від 30.12.2009 № 84. 

Положення про відділи приведено у відповідність до Положення 
про Держархів Хмельницької області, доопрацьовано посадові 
інструкції працівників архіву відповідно до типових професійно-
кваліфікаційних характеристик, які затверджено 26.05.2009. 

Внесено зміни до Положення про науково-методичну раду архіву 
та її складу (наказ від 03.11.2009 № 68). 

За 2009–2010 роки архівом розроблено 4 методичні посібники: 
“Інструкція щодо організації обліку документів НАФ в Держархіві 
Хмельницької області” (2009); “Аудіовізуальні та електронні документи: 
Порядок описування та зберігання” (2009); “Діяльність трудових архівів 
Хмельниччини: Збірник організаційно-методичних матеріалів” (2010); 
“Організація обліку документів у трудових архівах районних та міських 
рад” (2010). 
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Проведено певну роботу щодо удосконалення науково-
методичного керівництва архівними установами та контролю за їх 
діяльністю. 

Протягом року архівними установами підготовлено та 
направлено до органів вищого рівня 19 проектів розпоряджень голів 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, рішень міськвиконкомів 
міст обласного значення. Також було підготовлено та направлено до 
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 
152 доповідні записки, з них 19 – держархівом області, які стосувалися 
питань виділення додаткових приміщень, зміцнення матеріально-
технічної бази архівних установ, їх охоронної та пожежної безпеки, 
збільшення штатної чисельності працівників архівних установ відпо-
відно до нормативних вимог, фінансування Центру реставрації 
документів НАФ, ушкоджених пожежею, виконання заходів 
регіональних програм розвитку архівної справи, забезпечення 
зберігання соціально значущих документів ліквідованих підприємств, 
установ, організацій, забезпечення зберігання виборчої документації з 
виборів Президента України 2010 року та інші. 

На 15 засіданнях колегій райдержадміністрацій, виконкомів 
міських рад розглядалися питання діяльності архівних установ та були 
прийняті розпорядження з питань стану та перспектив розвитку 
архівної справи в районах Хмельницької області; виконання 
розпорядження Президента України від 13.04.2005 “Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення збереженості національних архівних 
цінностей України”; виконання районних програм розвитку архівної 
справи; роботи архівних установ із зверненнями громадян; 
забезпечення зберігання документів ліквідованих установ, тощо. 

На виконання прийнятих розпоряджень та рішень здійснено 
низку заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення 
архівних установ.  

Збільшено штатну чисельність по 1 одиниці в архівних відділах 
Полонської, Ярмолинецької та на 0,5 одиниці Теофіпольської рай-
держадміністрацій. По 2 штатні одиниці додатково виділено трудовим 
архівам Полонського та Летичівськоого районів. Новоствореному 
трудовому архіву Шепетівської міської ради виділено 1 штатну 
одиницю. 

Виділено додаткове приміщення для архівосховища площею 
18 кв. м Архівному відділу Красилівської райдержадміністрації; 
завершено ремонт у приміщенні Архівного відділу Полонської 
райдержадміністрації; встановлено пожежну сигналізацію у сховищі 
Архівного відділу Хмельницької райдержадміністрації; системами 
охоронної сигналізації обладнано сховища архівних відділів 
Волочиського і Старокостянтинівського районів; придбано стелажне 
обладнання для архівних відділів Городоцької та Старосинявської 
райдержадміністрацій; придбано та перезаряджено вогнегасники в 
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архівних відділах Волочиської, Ізяславської, Славутської, Старо-
синявської, Шепетівської райдержадміністрацій, Старокостянтинів-
ської міської ради; придбано світлозахисні віконниці для затемнення 
вікон в архівосховищах Віньковецького і Волочиського архівних 
відділів; Архівному відділу Старокостянтинівської міської ради 
виділено кошти у на виготовлення проектної документації для 
встановлення пожежної сигналізації, проведено ремонт робочої 
кімнати; розпочато реконструкцію пожежної сигналізації в Архівному 
відділі Кам’янець-Подільської райдержадміністрації; частково 
здійснено ремонт охоронної та пожежної сигналізацій Чемеровецького 
архівного відділу. 

У всіх районах Хмельницької області створено трудові архіви при 
райрадах. 

Дещо поліпшилося матеріально-технічне та кадрове забезпечення 
трудових архівів. Отримано 8 додаткових приміщень загальною площею 
349,5 кв. м. під архівосховища трудових архівів Білогірського, 
Віньковецького, Волочиського, Городоцького, Дунаєвецького, Кам’я-
нець-Подільського, Полонського, Шепетівського районів. З метою 
збільшення площ замінено приміщення архівів Волочиського та 
Славутського районів, відремонтовано 133,7 кв. м. приміщень трудових 
архівів у Віньковецькому, Волочиському, Летичівському районах. В 
11 трудових архівах збільшено загальну протяжність стелажного 
обладнання на 860,7 пог. м. 

Приміщення трудового архіву Волочиського району облаштовано 
пожежною і охоронною сигналізаціями, встановлено пожежну 
сигналізацію також у трудовому архіві Деражнянського району. 

Придбано комп’ютерну та копіювальну техніку для трудових 
архівів Віньковецького, Ізяславського, Старосинявського районів. 

Складено графік проведення перевірок архівних установ області 
на 2009 рік та перспективний графік перевірянь на 2010–2014 роки, які 
затверджено директором архіву. 

За 2009 рік проведено 6 комплексних, 8 тематичних, 
5 контрольних перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад та трудових архівів. У 2010 році проведено 5 комплексних, 
4 тематичних, 1 контрольну перевірки, результати яких розглянуто на 
засіданнях колегії. Крім того, 25.06.2009 проведено спільне засідання 
колегії Деражнянської райдержадміністрації та держархіву області 
щодо забезпечення збереженості документів НАФ в Архівному відділі 
Деражнянської райдержадміністрації. За результатами розгляду 
прийнято відповідне розпорядження т.в.о. голови райдержадміністрації 
від 26.06.2009 №188/2009-р. 

Держархівом проведено 2 семінари-практикуми з начальниками 
архівних відділів з актуальних питань удосконалення архівної справи. 



 156

Працівники архівних установ залучалися до проведення 
семінарів, навчань, які організовувалися місцевими органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

18 керівників та спеціалістів держархіву та 23 керівники архівних 
відділів райдержадміністрацій та міських рад у червні 2009 пройшли 
навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 
програмою тематичного короткотермінового семінару “Актуальні 
питання удосконалення роботи архівних установ”; у травні 2010 у 
цьому ж Центрі відбулося підвищення кваліфікації завідувачів 
трудових архівів області за програмою “Актуальні питання 
удосконалення роботи трудових архівів”. 

Держархів продовжує надавати платні послуги. Ціни на роботи 
(послуги), що виконуються Державним архівом Хмельницької області, 
затверджено наказом держархіву області від 10.11.2009 №71, 
зареєстровано Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області 
17.11.2009 за №118/1448. За рахунок надання платних послуг у 
2009 році держархів отримав 427,9 тис. грн., які були спрямовані, 
зокрема, на охорону приміщень (40,6 тис. грн.), оплату послуг з 
реставрації пошкоджених документів НАФ (13,2 тис. грн.), оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв (92,4 тис. грн.), ремонт 
внутрішнього водопроводу в корпусі №2, водогінної мережі на вводі до 
корпусу №1, поточного ремонту сантехнічного та електротехнічного 
обладнання (5,7 тис. грн.); технічний огляд та перезарядження 56 
вогнегасників (1,4 тис. грн.), випробування 15 пожежних рукавів 
(0,4 тис. грн.), придбання фотоплівки та реактивів для мікрофільмування 
(3,2 тис. грн.), видання другого тому Путівника Держархіву 
Хмельницької області (16,3 тис. грн.), ремонт комп’ютерної техніки 
(2,2 тис. грн.). 

Із Стабілізаційного фонду на охорону архівних приміщень було 
використано 58,9 тис. грн. 

Існують позитивні зрушення в організації роботи архіву з питань 
формування НАФ. Внесено зміни до списків № 1, 2. На засіданнях ЕПК 
розглянуто документи 52 установ області державної форми власності, 
які було включено до списку № 1. Список №1 станом на 01.01.2010 
року налічує 1743 установи. Розпочато роботу з обліку приватних 
архівних зібрань. Так, станом на 19.05.2010 обліковано шість приватних 
архівних зібрань області, в яких зберігається 29 документів НАФ 
(краєзнавців, письменників Трембіцького М., Радушинської О., 
Сердунич М., Лаврової О., Мухи В., Бондарчука М.) 

Активізовано роботу з архівними установами – джерелами 
комплектування держархіву. Складено та затверджено директором 
перспективний план проведення перевірок архівних підрозділів та 
служб діловодства. За 2009 рік проведено 34 перевірки. Їх підсумки 
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розглядалися на засіданнях колегії архіву. У довідках про результати 
перевірянь установ, підприємств, організацій області конкретизовано 
терміни усунення виявлених недоліків. 

З 27% до 11% знижено кількість установ, що не перевірялися 
понад 5 років. Усі вони включено до плану перевірки на 2010 рік 
(заплановано проведення 31 перевірки, вже перевірено 6 установ). 

До річних розділів описів справ постійного зберігання 
складаються передмови. 

Наказом від 11.01.2010 №1 затверджено склад ЕПК: 14 фахівців 
держархіву, голова міської спілки краєзнавців Блажевич Ю. І., 
заслужений працівник культури Карван С. Л., кандидат історичних 
наук, проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Телячий Ю. В. та інспектор архівної справи об'єднаного архіву 
Федерації профспілок області Сковороднікова Н. П. 

За 2009-2010 роки проведено 16 засідань ЕПК архіву, усі вони 
оформлені протоколами, які сформовані в окрему справу. 

Працівниками відділу формування НАФ надано особисто 
772 консультації та 989 – в телефонному режимі щодо впорядкування, 
проведення експертизи цінності документів, складання описів справ 
тощо. Консультації, надані спеціалістами держархіву, облікуються в 
журналі. 

У 2009 році працівниками відділу формування НАФ організовано 
та проведено 3 семінари з працівниками архівних підрозділів і служб 
діловодства підприємств, установ, організацій області. Взято участь в 
19 тематичних зустрічах з секретарями сільських рад в Центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, де обговорювалися питання 
порядку проведення експертизи цінності, впорядкування документів та 
передавання їх на державне зберігання. 

У І кварталі 2010 року проведено 2 семінари-практикуми з 
відповідальними за архівні підрозділи та служби діловодства 
структурних підрозділів облдержадміністрації та 4 тематичні зустрічі з 
секретарями сільських рад у Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. 

За участі спеціалістів ЦДНТА 19.05.2010 проведено семінар-
нараду для відповідальних за зберігання НТД в установах області 
“Забезпечення збереженості НТД. Проблеми та шляхи їх вирішення на 
сучасному етапі”. 

У держархіві тривають ідентифікаційні та консерваційно-
реставраційні роботи із постраждалими внаслідок пожежі документами.  

Станом на травень 2010 року обліковано 21000 умовних одиниць 
ідентифікованих документів НАФ, ушкоджених пожежею фонду 226, 
Подільська казенна палата, а також 153 од. зб. 4-х постраждалих 
фондів, які на момент пожежі були в користуванні і залишилися 
неушкодженими. 
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Архівом розроблено план заходів щодо реалізації Програми 
ідентифікації, реставрації та реконструкції фондів, ушкоджених 
пожежею на 2009-2019 роки та план заходів по роботі з документами 
НАФ, що перевезені з Кам’янець-Подільського міського архіву й 
знаходяться у незадовільному фізичному стані на 2009-2014 роки. 

Підготовлено та затверджено наказом від 02.02.2010 р. № 14 
Програму здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ у Хмельницькій області на 2010-2014 роки, якою 
передбачено щорічне перевіряння понад 32 тис. справ, що зберігаються 
в держархіві. Впродовж 2009 – І кв. 2010 року перевірено 21531 од. зб. 
172 фондів до 1917 року та 6614 од. зб. 76 фондів радянського періоду. 

Усунуто розбіжності між показниками у плані-звіті розвитку 
архівної справи та плані заходів на 2007–2010 роки щодо відновлення 
та реставрації документів НАФ, пошкоджених пожежею та 
незадовільним зберіганням в колишньому Кам’янець-Подільському 
міському архіві. 

Встановлено порядкову нумерацію ідентифікованих справ, 
надруковано список ідентифікованих справ з підсумковим записом 
станом на 01.01.2010 (подано Держкомархіву в електронному вигляді). 

Усі 82 описи 5 фондів, які постраждали внаслідок пожежі, повністю 
оцифровано. При проведенні ідентифікації використовуються цифрові 
копії описів. Оригінали (у рукописному вигляді) зберігаються в 
окремому приміщенні. 

Облік документів централізовано. Усі облікові документи з 
корпусу № 2 (вул. Театральна, 4) переміщено до корпуса № 1 (вул. 
Грушевського, 99), де виділено окреме сховище для зберігання 
облікових документів. Усі шафи з обліковою документацією та двері до 
кімнати опечатуються, доступ до них має лише працівник, 
відповідальний за облік. 

Усунуто розбіжності у кількості справ, що перебувають у розшуку 
за списками, що подавалися до Держкомархіву та даними держархіву. 

Контролюється дотримання терміну видавання справ до 
читального залу, робочих кабінетів та у тимчасове користування за 
межі архіву. Акти оформляються відповідно до нормативних вимог. 

Рішенням виконкому Хмельницької міської ради від 25.03.2010 
№ 354 держархіву області передано в оренду додаткове приміщення 
(вул. Інститутська, 5) для облаштування архівосховища площею 
273,3 кв. м.. На сьогодні там зберігається документація з виборів 
Президента України з територіального виборчого округу м. Хмель-
ницька (194 пакування). 

Укріплено металом двері у сховищі 201 корпусу №2. 
Паспортні показники щодо загальної площі архівосховищ 

приведено у відповідність до фактичних. 
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З метою покращення умов праці співробітників архіву камеру для 
обробки документів формаліном з кімнати, де працюють реставратори, 
перенесено до окремого приміщення. 

Між адміністрацією та колективом архіву укладено Колективний 
договір на 2009-2012 роки, який схвалено загальними зборами 
трудового колективу (протокол від 17.09.2009 № 1) та зареєстровано в 
управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької 
міської ради 23.09.2009 за № 235/09. 

Згідно з наказом від 15.02.2010 №15 у березні 2010 року за участі 
обласної санітарно-епідеміологічної станції проведено атестацію семи 
робочих місць архіву, підсумки якої заслуховувалися на засіданні 
колегії держархіву 26.03.2010. Усі вони за гігієнічною класифікацією 
умов праці відносяться до 3 класу 1 та 2 ступенів шкідливості. За 
умовами Колективного договору та згідно з наказом від 29.03.2010 
№ 27 працівникам зі шкідливими умовами праці передбачено додаткові 
відпустки до 7 днів. 

У рамках тижня охорони праці у травні 2010 в держархіві 
проведено тематичний семінар з питань охорони праці за участю 
завідувача відділу охорони праці та здоров'я, головного технічного 
інспектора праці Федерації профспілок області Сковороднікова О. В., 
оформлено інформаційний стенд з охорони праці. 

Водночас залишається невирішеною низка проблем. 
Заходи Державної програми розвитку архівної справи на 2006–

2010 роки та Обласної програми розвитку архівної справи на 2006–
2010 рр., затвердженої рішенням сесії Хмельницької обласної ради 
20.12.2006 у 2009–2010 роках не фінансувалися. З Держбюджету у 
2009 р. на зміцнення матеріально-технічної бази держархіву, утримання 
приміщень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв було направ-
лено лише 133,0 тис. грн., які використано, зокрема, на оплату послуг з 
реставрації пошкоджених документів НАФ – 2,0 тис. грн.; інженерно-
технічне обслуговування комунікацій та автономної котельні – 7,5 тис. 
грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 122,3 тис. грн. 

Обласна цільова програма ліквідації катастрофічних наслідків 
пожежі в Кам’янець-Подільському міському архіві на 2007–2011 роки, 
затверджена рішенням дев’ятої сесії Хмельницької обласної ради від 
11.07.2007 № 11-9/2007, якою передбачено фінансування послуг і робіт 
по здійсненню технологічного комплексу дезінфекційних, ре став-
раційно-відновлювальних робіт пошкоджених документів НАФ, також 
не фінансувалася. На чисельні звернення держархіву отримано відповіді 
від облдержадміністрації (від 30.09.2009 №2-12/548-02, від 22.02.2010 
№5-11/139-02) та обласної ради (від 27.10.2009 №2310/01-15), у яких 
зазначається, що оскільки Програма не відноситься до пріоритетних 
програм соціального характеру, то можливості її фінансування з 
обласного бюджету немає. 
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Центр реставрації, створений на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1071, для проведення ре став-
раційних робіт пошкоджених документів НАФ, штатними одиницями 
так і не забезпечено. Додатково було залучено двох реставраторів, які 
утримувалися за рахунок власних коштів архіву, але з лютого 
2010 угоду припинено і в Центрі залишаються 3 працівники. Такої 
кількості реставраторів для здійснення необхідного обсягу робіт не 
достатньо. 

За рік відсоток відреставрованих ушкоджених справ зріс з 1,8% до 
2,2%. 

Більшість справ, що перевезені із Кам’янець-Подільського 
міського архіву (не постраждали від пожежі), знаходяться у вкрай 
незадовільному фізичному стані, потребують реставрації, оправлення 
та підшивки, відновлення згасаючих текстів, дезінфекції, дезінсекції, 
тому держархів вважає пріоритетним завданням зосередити зусилля на 
збереженні саме цих документів. 

У 2009–2010 роках держархівом закартоновано лише 7 тис. справ. 
Не закартонованими залишаються 63% справ. 

Через відсутність фінансування неможливо здійснити капі-
тальний ремонт системи газового пожежогасіння та забезпечити її 
обслуговування. 

Обстеження автоматичної системи пожежогасіння, якою 
обладнано сховища корпусу № 1, свідчить, що вона технічно застаріла й 
не підлягає ремонту. 

Не підключені до центрального пульту спостереження охоронна 
та пожежна сигналізації. 

Кількість справ, що зберігається понад встановлені строки в 
архівних підрозділах установ Хмельницької області – джерелах 
формування держархіву збільшилася з 29 до 35,5 тисяч справ, оскільки 
архів майже не комплектується. 

Не відповідає встановленим нормативам чисельності працівників 
архівних установ штатна чисельність працівників держархіву. Поряд з 
цим, розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації від 
26.03.2010 № 116/2010-р “Про попередні заходи, пов'язані з економією 
бюджетних коштів”, передбачено скорочення 10 працівників держ-
архіву області.  

Потребує подальшого удосконалення здійснення контролю за 
виконанням планів роботи колегії, її рішень. 

При проведенні атестації робочих місць, було обстежено та 
віднесено до шкідливих робоче місце держслужбовця (заступник 
начальника відділу). 

Гострим залишається питання забезпечення кадрами архівних відділів. 
Лише в 3-х архівних відділах райдержадміністрацій працюють по дві особи, 
у 2-х архівних відділах міських рад працюють 3 (Хмельницька) та 
6 (Кам’янець-Подільська, решта відділів має по одній особі. 
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Архівні відділи райдержадміністрацій платних послуг не надають. 
Рішеннями сесій Кам’янець-Подільської та Хмельницької міських 

рад затверджено положення про архівні відділи, відповідно до яких у 
складі зазначених архівних установ функціонують структурні 
підрозділи для зберігання документів з особового складу ліквідованих 
організацій. 

Рішенням сесії Шепетівської міської ради від 24.04.2003 № 37 
створено трудовий архів, як структурний підрозділ Шепетівської 
міської ради. Проте призначення працівника трудового архіву відбулося 
за розпорядженням міського голови лише у березні 2010 року. 

У місті Старкостянтинові трудового архіву не створено, хоча 
архівний відділ міської ради зберігає 1374 од зб. документів з особового 
складу (майже 50% усіх документів). 

Архівні відділи міських рад продовжують приймати на зберігання 
документи з особового складу (у 2007 р. прийнято 5751 од. зб., у 
2008 р. – 2928 од. зб., у 2009 – 3040 од. зб.). Найбільшу кількість 
документів прийнято Кам’янець-Подільським міським архівом 
(1732 од. зб.), яким не усунуто недоліки, зазначені комісією. Із 
запланованих 25 тис. од. зб. архівом не закартоновано жодного 
документа. Дерев'яні стелажі так і не оброблено вогнетривким 
розчином, частина документів продовжує розміщатися на дерев'яних 
піддонах Не вирішує проблем нестачі площ те, що архіву виділено 
додаткове приміщення площею 60 кв. м для облаштування 
архівосховища та те, що 65 фондів буде повернуто на зберігання до 
Держархіву Хмельницької області згідно з угодою про передавання 
документів НАФ у тимчасове користування від 19.11.2004, яка діє до 
30.06.2010. 

Держархівом не було вжито достатніх заходів щодо вирішення 
питання про повернення Кам’янець-Подільським міським архівом 
12422 пенсійних справ і 7404 медичних справ, які було прийнято на 
зберігання, Управлінню праці та соціального захисту населення. 

Водночас, в установах міста понад встановлені строки 
зберігаються більш 4 тисяч справ, які потребують приймання до архіву. 

 
 
 

Про проведення перевірки  
стану фінансової діяльності ДЕКС ЦДАУ 

від 25 червня 2010 р. № 89 
 

Відповідно до п. 1.21 Плану-звіту організаційної роботи Держ-
комархіву на 2010 рік,  
 НАКАЗУЮ: 
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 1. Провести перевірку стану фінансової діяльності Дирекції по 
експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів України 
з 29 червня по 9 липня 2010 року. 
 2. Затвердити робочу групу із фахівців Держкомархіву та 
центральних державних архівних установ для проведення перевірки 
ДЕКС ЦДАУ у складі: 
 Стадник Вікторія Анатоліївна — начальник фінансово-
економічного відділу Держкомархіву (керівник групи); 
 Гончарук Неллі Михайлівна – головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Держкомархіву; 
 Прокоф'єва Євгенія Миколаївна — головний бухгалтер 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства; 
 Журавльова Тетяна Станіславівна – головний бухгалтер 
Державного центру збереження документів НАФ; 
 Прохоренко Тетяна Анатоліївна – начальник фінансово-
економічного відділу Центрального державного електронного архіву 
України; 
 Андрієвська Людмила Федорівна – провідний бухгалтер 
фінансово-економічного відділу Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного. 
 3. Робочій групі до 23 липня 2010 року подати на затвердження 
Голові комітету АКТ про стан перевірки фінансової діяльності ДЕКС 
ЦДАУ. 
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Голова колегії, 
Голова Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург 
 
 
 
Про проведення перевірки повноти усунення порушень,  

виявлених попередньою перевіркою у Центральному державному 
архіві громадських об’єднань України 

від 30 червня 2010 р. № 90 
 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 11.11.2009 “Про 
стан архівної справи у ЦДАГО України” та відповідно до Плану-звіту 
організаційної роботи Держкомархіву на  2010 рік 

НАКАЗУЮ: 

 1. Провести перевірку повноти усунення порушень, виявлених 
попередньою перевіркою у Центральному державному архіві гро-
мадських об’єднань України з 1 по 9 липня 2010 року. 
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 2. Затвердити склад робочої групи фахівців Держкомархіву для 
проведення перевірки: 

Богунова Н.К. – заступник начальника управління-начальник 
організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву, керівник 
групи; 
Баранова О. В. – начальник відділу правового та кадрового 
забезпечення Держкомархіву; 
Мельниченко О. В. – головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву; 
Саприкіна О. Г. – головний спеціаліст відділу формування НАФ 
Держкомархіву; 
Фесенко І. Г. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку 
НАФ Держкомархіву;  
Романович С. В. – головний спеціаліст відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву. 
3. Членам робочої групи до 12 липня 2010 року подати керівнику 

робочої групи матеріали для узагальнення. Керівнику робочої групи до 
16 липня 2010 року підготувати матеріали для розгляду на засіданні 
колегії Держкомархіву. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на 
заступника Голови Держкомархіву Прись Т.П. 
 

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

 
 
 

Про зміни у складі комісії  
з питань нагородження при Держкомархіві 

від 30 червня 2010 р. № 91 
 

Вважати наказ Держкомархіву від 09.03.2010 №34 “Про внесення 
доповнення до наказу Держкомархіву від 26.10.2009 № 182 “Про 
утворення комісії з питань нагородження при Держкомархіві” таким, 
що втратив чинність, у зв’язку із звільненням з посади начальника 
управління організаційно-аналітичного, правового та кадрового за без-
печення Держкомархіву Худенко Тетяни Сергіївни. 

 
В.о. Голови Державного комітету  

архівів України  І. Б. Матяш 
Начальник відділу правового  

та кадрового забезпечення 
О. В. Баранова 
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Про внесення змін до складу Конкурсної комісії  
Державного комітету архівів України 

від 30 червня 2010 р. № 92 
 
На часткову зміну наказу Держархіву від 11.03.2010 р. № 38 “Про 

внесення змін до складу Конкурсної комісії Державного комітету 
архівів України” 

НАКАЗУЮ: 

Виключити зі складу Конкурсної комісії Державного комітету 
архівів України начальника управління організаційно-аналітичного, 
правового та кадрового забезпечення Держкомархіву Худенко Тетяну 
Сергіївну у зв’язку з її звільненням із займаної посади. 

 
В.о. Голови Державного комітету  

архівів України  І. Б. Матяш 
Начальник відділу правового  

та кадрового забезпечення 
О. В. Баранова 

 
 

 
Про зміни у складі Комісії  

з питань формування кадрового резерву для державної служби 
Державного комітету архівів України 

від 30 червня 2010 р. № 93 
 
Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від 

09.03.2010 р. № 35 “Про внесення доповнення до наказу Держкомархіву 
від 05.10.2009 № 166 “Про затвердження складу Комісії з питань 
формування кадрового резерву для державної служби Державного 
комітету архівів України” у зв’язку із звільненням з посади начальника 
управління організаційно-аналітичного, правового та кадрового 
забезпечення Держкомархіву Худенко Тетяни Сергіївни. 

 
В.о. Голови Державного комітету  

архівів України  І. Б. Матяш 
Начальник відділу правового  

та кадрового забезпечення 
О. В. Баранова 
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Про внесення змін до складу колегії  
Державного комітету архівів України 

від 30 червня 2010 р. № 94 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
25.11.2009 № 1272 “Про доповнення пункту 6 Загального положення 
про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої 
державної адміністрації” 

НАКАЗУЮ: 

 1. Ввести до складу колегії Держкомархіву, затвердженого 
наказом Держкомархіву від 25.05.2010 № 71, члена правління 
всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, директора 
фінансово-господарського забезпечення Асоціації Войтовича Олега 
Михайловича. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Прись Т. П. 

 
В. о. Голови Державного комітету  

архівів України І. Б. Матяш 
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ЛИСТИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Керівникам державних архівних установ 
від 30 червня 2010 р. № 1446/06.1 

 
Останнім часом збільшилися порушення вимог Інструкції про 

порядок витребування документів соціально-правового характеру для 
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства 
(Затверджено наказом Міністерства закордонних справ України та 
Державного комітету архівів України № 116/53 від 11.06.2001) (далі – 
Інструкція) до оформлення архівних довідок, що надсилаються за 
кордон: 
 З метою поліпшення ситуації що склалася, нагадуємо правила 
оформлення архівних довідок, що надсилаються за кордон: 

− Текст архівних довідок має відповідати суті запиту і не 
повинен містити зайвих слів. 

В архівних довідках про стаж роботи, наведених за документами 
державного архіву або архівних підрозділів підприємств (установ, 
організацій) не вказують номери наказів про зарахування на роботу, 
переміщення, звільнення з роботи. 

Прізвище, ім'я та по батькові заявника слід записувати відповідно 
до архівних документів. У разі невідповідності їх написання в анкеті, 
заяві та в архівних документах, застерігається словами “так у 
документах”, які беруться в лапки. 

У даті назви місяця вказують словами, а не цифрами (14 березня 
1954 року, а не 14.03.1954 р.). 

Під час переоформлення державними архівними установами 
довідок, документів підприємств (установ, організацій) допускається 
виправлення стилістичних і граматичних помилок. Зміст цих 
документів може бути викладений не повністю, тобто містити лише 
необхідні заявникові відомості. 

Якщо архівна довідка через об'єктивні причини є неповною 
відповіддю на запит, її доцільно закінчити словами: “Інших відомостей 
не виявлено”. 

Обов'язковим елементом архівної довідки є дані про підстави для 
її оформлення. Якщо довідка наводилася за документами державного 
архіву, то вказуються номери фондів, описів, справ, аркушів. В архівній 
довідці, переоформленій державною архівною установою на підставі 
довідки або іншого документа архівного підрозділу підприємства 
(установи, організації), указуються вид документа, його номер та дата 
видачі. 
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Архівну довідку (архівна копія, виписка) оформляють на бланку 
архіву, у якому його назва та інші реквізити вказані українською та 
англійською мовами.  Практично 90 % архівних копій архіви 
оформлюють у вигляді ксерокопії, яку не завжди засвідчують гербовою 
печаткою і у більшості випадків містить лише інформацію про 
пошукові данні. Такий документ не матиме юридичної сили за 
кордоном. 

При оформленні довідки має бути передбачене вільне місце для 
легалізації в Департаменті Консульської служби МЗС України. 

Якщо текст довідки не вміщується на лицьовому боці бланка, то 
він має бути перенесений на зворотний бік. Велика за обсягом архівна 
довідка, надрукована на двох і більше аркушах, має бути прошита. 
Місце з'єднання аркушів необхідно засвідчити печаткою архіву. 

У тексті архівної довідки не дозволяється робити підчистки та 
виправлення. 

Довідку оформляють в двох примірниках, оригінал підписує 
директор архіву або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки. 
Підпис засвідчують печаткою архіву, яку проставлять поряд з 
підписом, торкаючись назви посади. Печатка не може закривати тексту 
довідки. На довідці вказують її реєстраційний номер та дату 
оформлення. 
 Згідно з п.2.1. Інструкції про порядок переміщення через 
державний кордон України текстових, аудіо– та аудіовізуальних 
матеріалів за кордон без дозволу вивозяться оригінали або копії 
документів, засвідчені в нотаріальному порядку, що належать 
громадянам та легалізовані в МЗС України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, про: реєстрацію актів 
громадянського стану; освіту; присудження наукових ступенів, 
присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації; реєстрацію 
транспортних і інших технічних засобів на право управління ними; 
трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка); участь у 
війнах та військових конфліктах; поранення та лікування; нагороди; 
пенсії; спадщину; інші документи (пункт 1.5 Інструкції). 
 Пунктом 2.5. Інструкції зазначається, що не підлягають пропуску 
через державний кордон трудові книжки, військові квитки, дозвіл на 
право носіння зброї, посвідчення особи. Замість трудової книжки, 
військового квитка тощо можуть бути оформлені і вивезені за межі 
України архівні довідки, які видаються державними архівними 
установами та легалізуються в Департаменті консульської служби МЗС 
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України. 
 Запити, що надходять від Департаменту Консульської служби 
МЗС України, установ та організацій іноземних держав, безпосередньо 
від заявників, які проживають за кордоном, виконуються на підставі 
документів державних архівів, а також підприємств (установ, 
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організацій). Формою відповіді на запит є архівна довідка або, якщо 
цього потребує запит, архівна копія, виписка з документа.  
 Більшість державних архівів обмежуються виявленням 
відомостей лише в своїх фондах і лишають поза увагою вимоги пункту 
2.1. Інструкціі.  
 Для виконання запиту виконавець має ретельно вивчити 
відомості, що містяться в отриманих анкетах, заявах, листах. У випадку 
відсутності відомостей слід вжити додаткових заходів для отримання 
необхідних даних. Запит, виконання якого за наявними даними не є 
можливим, повертається до Держкомархіву України з поясненнями 
причин невиконання. 
 У разі особистого звернення до державних архівів громадян 
України, які проживають за кордоном, іноземців та осіб без 
громадянства архівні довідки можуть видаватись заявникам 
безпосередньо. У такому випадку особа, якій видають архівну довідку 
для вивезення за кордон звертається до Держкомархіву для засвідчення 
підпису директора архіву, а потім до МЗС для проставлення апостілю. 
 Зауважуємо, що надання архівних довідок, їх копій та витягів з 
них, необхідних для соціального захисту громадян, а також на запити 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування в Україні 
здійснюється безкоштовно. 
 У разі відсутності в державних архівах та архівних підрозділах 
підприємств (установ, організацій) документів, необхідних для 
наведення довідки, або необхідних відомостей в документах, які 
зберігаються в архівах, надається відповідна інформація, що 
надсилається до Держкомархіву України (пункт 3.12. Інструкції). 
 Інструкція  про порядок витребування документів соціально-
правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб 
без громадянства опубліковується на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву за адресою   
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2001-116-53-i 
 Відповідно до вимог статей 13–14, 17 Конвенції про правову 
допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 
справах, підписаної державами-членами СНД у Мінську 22.01.1993 р. в 
редакції Протоколу від 28.03.1997 р. державні архівні установи України 
у межах своєї компетенції надають правову допомогу установам 
юстиції та окремим громадянам, держав-членів СНД, учасників цієї 
Конвенції, у виявленні та видачі копій архівних документів (архівних 
довідок), що підтверджують особові та майнові права громадян, що 
порушили клопотання. 
 Сторони пересилають одна одній документи про реєстрацію актів 
громадянського стану, документи про освіту, трудовий стаж та 
документи, що стосуються особових та майнових прав та інтересів 
громадян запитуваної Договірної Сторони та інших осіб, які 
проживають на території.  
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 Виявлення та пересилка документів здійснюється безоплатно. 
 У випадку виконання (оформлення) документів державними 
мовами Договірних Сторін до них обов'язково додаються засвідчені 
переклади російською мовою, засвідчені гербовою печаткою органу, 
що видав документ. 
  З урахуванням викладеного, просимо забезпечити неухильне 
дотримання вимог статей 13–14, 17 Ковенції при виконанні та 
оформленні відповідей (позитивних або негативних) на запит установ 
юстиції та окремих громадян, що надходять до державних архівних 
установ України від держав-членів СНД, учасників цієї Конвенції.  
 Конвенція про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах 22.01.19993 р. в редакції 
протоколу від 28.03.1997 р. підписана та ратифікована Азербайджаном, 
Молдовою, Вірменією, Росією, Білоруссю, Таджикістаном, Грузією, 
Туркменістаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизією, Україною.   
 

В. о. Голови Державного комітету  
архівів України І. Б. Матяш 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

У Держкомархіві України 
 
Відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 р. № 685 

“Про День охорони праці”, 22–28 квітня 2010 р. оголошено Тижнем 
охорони праці. 

 
* * * 

15 квітня 2010 р. у Держкомархіві проведено I тур щорічного 
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.  

Участь у конкурсі брали у номінації “Кращий керівник":  
Григорчук Наталія Володимирівна, завідувач сектору публікації 

документів ЦДАВО  
Громова Галина Леонідівна, начальник відділу довідкового 

апарату та обліку документів ЦДІАЛ  
Полозова Олена Вікторівна, начальник відділу використання 

інформації документів ЦДІАК  
Путова Ганна Вадимівна, начальник відділу довідкового апарату 

та обліку документів ЦДІАК 
 
у номінації “Кращий спеціаліст”  
Дождьова Ольга Євгенівна, провідний спеціаліст ЦДНТА  
Кугай Віталій Йосипович, головний спеціаліст ЦДІАК  
Мельниченко Олена Василівна, головний спеціаліст 

Держкомархіву  
Петрук Олена Петрівна, головний спеціаліст ЦДАВО  
Романович Світлана Володимирівна, головний спеціаліст 

Держкомархіву  
Собко Ірина Петрівна, головний спеціаліст Держкомархіву. 

 
* * * 

27 квітня 2010 р. організаційним комітетом Держкомархіву з 
питань проведення І туру Всеукраїнського конкурсу “Кращий 
державний службовець” проведено підсумкове засідання, на якому 
визначено переможців, які представлятимуть Держкомархів у ІІ турі в 
Головдержслужбі: 

Григорчук Наталія Володимирівна, завідувач сектору публікації 
документів відділу використання інформації документів ЦДАВО; 

Мельниченко Олена Василівна, головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву. 
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* * * 
28 квітня 2010 р. о 14.00 у приміщенні Укрінформу 

(вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ) проведено прес-конференцію 
Державного комітету архівів України щодо незаконного перебування 
сувоїв Тори з фондів Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ (ЦДІАК) у Центральній синагозі м. Києва, а також 
наміру онуки художника М. Глущенка через суд визнати її власницею 
54 картин художника, що наразі належать державі та зберігаються у 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 
(ЦДАМЛМ). 

У прес-конференції взяли участь Голова Державного комітету 
архівів України О. П. Гінзбург, перший заступник Голови 
Держкомархіву України І. Б. Матяш, директор Центрального 
державного історичного архіву України, м. Київ І. М. Кісіль та 
директор Центрального державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України Л. В. Скрипка. 

 
* * * 

28 квітня 2010 р. в Національній академії державного управління 
при Президентові України відбулась ІІІ науково-практична 
конференція “День електронного урядування–2010”, в якій взяли 
участь працівники Держкомархіву, УНДІАСД, ЦДЕА. 

В ході пленарного засідання заступник Голови Держкомархіву 
О. В. Музичук окреслила проблеми електронного документу (від 
створення до архіву), які зараз обговорюються архівістами України, та 
можливі шляхи їх вирішення. Представники архівних установ були 
учасниками 6 робочих груп конференції. О. В. Музичук, як співголова 
відео-конференції “Кращі практики впровадження електронного 
урядування в умовах реформування”, запропонувала включити до 
Рекомендацій конференції “День електронного урядування–2010” ряд 
пропозицій архівної галузі щодо забезпечення збереженості 
електронних документів. 

 
* * * 

19 травня 2010 р. на базі Державного архіву Хмельницької області 
організовано виїзну семінар-нараду з представниками юридичних осіб-
джерел формування НАФ України за темою “Забезпечення 
збереженості  НТД: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному 
етапі”. З привітанням до учасників семінару звернулася заступник 
начальника управління організаційно-аналітичного, правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву України Богунова Н. К. і 
директор Державного архіву Хмельницької області Слободянюк П. Я. 
Директор ЦДНТА України Семенов Є. В. з нагоди 40-річчя від дня 
заснування архіву надав інформацію щодо створення та ролі архіву в 
збереженні історико-технічної спадщини України. 
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* * * 
22 червня 2010 р. о 13.40 у Комунікативному центрі Уряду (вул. 

Грушевського, 12/2, к. 141) для засобів масової інформації проведено 
брифінг Державного комітету архівів України з пріоритетних питань 
державної політики у сфері архівної справи та діловодства. 

З 14.00 по 16.00 тривала пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів 
України, під час якої кожен бажаючий міг задати питання Голові 
Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург. 

У брифінгу взяли участь Голова Державного комітету архівів 
України О. П. Гінзбург, перший заступник Голови Держкомархіву, 
д. і. н., проф. І. Б. Матяш, відповідальні співробітники Державного 
комітету, акредитовані представники ЗМІ. 

 
* * * 

23–24 червня 2010 р. в читальному залі ДНАБ м. Києва проведено 
семінар для працівників читальних залів державних архівів 
(Держкомархів України, вул. Солом'янська, 24, м. Київ). 

У рамках програми семінару учасники мали змогу відвідати Музей 
історії української дипломатичної служби Управління державного 
архіву МЗС України, Інформаційно-довідковий зал розсекречених 
архівних документів Служби безпеки України, ознайомитися з роботою 
читальних залів ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАВО та ЦДІАК. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. 24 червня 2010 р. у приміщенні Центрального 
державного архіву-музею літератури і мистецтва України (вул. 
Володимирська, 22а, м. Київ) відкрито документальну виставку 
“Конституція України: Шлях державотворення”, присвячену 14-й 
річниці Конституції України, підготовлену за документами централь-
них державних архівів України 

На виставці представлено документи і матеріали з фондів 
центральних державних архівів України – неупереджені свідки 
історичного минулого, які відображають найважливіші історичні 
моменти конституційного процесу на складному й довгому шляху 
державотворення України. 

 
 

У державних архівних установах 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО) 

 
У травні-червні 2010 р. в рамках відзначення Дня пам'яті жертв 

політичних репресій у приміщенні ЦДАВО України організовано 
тематичну виставку архівних документів “До Дня пам'яті жертв 
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політичних репресій”. Виставка базується на документах фондів 
Міністерства державного контролю Української РСР, Міністерства 
освіти України, Головного архівного управління при Раді Міністрів 
УРСР, що свідчать про численні чистки партійного апарату в 1930-х 
роках ХХ століття. 

 
 

У Центральному державному архіві громадських об'єднань 
України (ЦДАГО) 

 
28 квітня 2010 р. у ЦДАГО відкрито документальну виставку з 

нагоди 20-ї річниці створення Української республіканської партії 
(УРП). На виставці представлено унікальні документи Української 
республіканської партії та Української гельсінської спілки і матеріали 
їх регіональних осередків, що розкривають питання витоків УРП, її 
становлення як політичної партії, політично-громадської діяльності, 
інші. 

 
* * * 

11 травня 2010 р. у читальному залі ЦДАГО відкрито 
документальну виставку, яка мовою матеріалів слідчих справ відомих 
українських культурних, наукових, громадських діячів відтворює 
реальну картину політичних репресій 1930-х та 1960-х років в Україні. 

 
* * * 

18 травня 2010 р. ЦДАГО України провів семінар-нараду з питань 
функціонування архівних підрозділів та діловодних служб центральних 
органів профспілок, в якому взяли участь представники 20-ти 
Центральних комітетів та Центральних рад професійних спілок 
України. 

У ході проведення семінару-наради розглядались питання 
формування справ у діловодстві та порядок підготовки документів для 
їх передачі на архівне зберігання; обговорювалися проблеми 
функціонування архівних підрозділів в центральних органах проф.-
спілок України; надавалась інформація про нормативні вимоги до 
організації забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду тощо. Виступи доповідачів викликали жваву дискусію 
навколо проблем організації роботи із збереження документів у 
профспілках, взаємодії ЕПК ЦДАГО України з експертними комісіями 
центральних комітетів та рад профспілок, паспортизації архівних 
підрозділів профспілок тощо. 
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* * * 
21 травня 2010 р. у ЦДАГО відкрито документальну виставку з 

історії профспілкового руху в Україні. 
 

* * * 
22 червня 2010 р. у ЦДАГО з нагоди 14-ї річниці Конституції 

України відкрилась документальна виставка. 
В експозиції представлено документи українських політичних 

партій періоду незалежності України (Народного Руху України, 
Соціалістичної партії України, Ліберальної партії України та ін.), що 
розкривають історію розробки та прийняття Основного Закону України 
в 1996 р., а також матеріали Компартії України, які відтворюють 
конституційні процеси в Україні в радянську добу. 

 
 

У Центральному державному історичному архіві 
України, м. Київ (ЦДІАК) 

 
13 квітня 2010 р. у рамках відзначення 300-ї річниці Конституції 

Пилипа Орлика на офіційному сайті Держкомархіву опубліковано он-
лайнову виставку, підготовлену ЦДІАК на основі копій документів, 
оригінали яких зберігаються в Російському архіві давніх актів, 
м. Москва, в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, а також в 
архіві Міністерства закордонних справ Франції. 

 
* * * 

23 квітня 2010 р. комісія ЦДІАК на чолі з директором 
Кісілем І. М. відвідала Центральну синагогу м. Києва з метою 
перевірки наявності сувоїв Тори з фондів ЦДІАК України, які з 
2 лютого 2010 р. незаконно перебувають у синагозі. Керівництвом 
синагоги м . Києва було здійснено дії щодо недопущення директора 
архіву до її приміщення, що призвело до перешкоди виконання ним 
своїх посадових обов’язків. 

 
 

У Центральному державному історичному архіві 
України, м. Львів (ЦДІАЛ) 

 
22 квітня 2010 р. на виконання плану заходів Держкомархіву з 

підготовки і проведення Тижня охорони праці у приміщенні архіву 
відкрито тематичну виставку-презентацію з охорони праці. 
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* * * 
13 травня 2010 р. у Виставковому центрі ДАЛО відбулась 

презентація спільної виставки ДАЛО і ЦДІАЛ “До 555-річчя 
заснування м. Рави-Руської”. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. у приміщенні ЦДІАЛ з нагоди 120-річчя від дня 
народження Петра Франка відкрито документальну виставку “Петро 
Франко – письменник, командир авіазагону УГА”. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. у ЦДІАЛ відкрито документальну виставку “До 
14-ї річниці Конституції України” та проведено урочисті збори. 

 
 

У Центральному державному науково-технічному 
архіві України (ЦДНТА) 

 
17 квітня 2010 р. у рамках загальноміського свята “День 

випускника Харківського університету” ЦДНТА відкрито дві виставки 
архівних документів. 

У експозиції тематичної виставки “Документальна спадщина 
української наукової інтелігенції в особових фондах Центрального 
державного науково-технічного архіву України” були представлені 
матеріали, що демонструють здобутки харківських науковців різних 
галузей, зокрема астрометриста-картографа Б. П. Остащенка-Куд-
рявцева, ботаніка-агростолога Ю. М. Прокудіна, геолога О. М. Істоміна 
та ін. Окремий розділ тематичної експозиції відведено матеріалам з 
особових фондів архіву, які являють собою копії з оригіналів 
документів про освіту, виданих різними навчальним закладами 
України, Росії, Німеччини за період 1867–1960 рр. 

17 квітня 2010 р. для випускників біологічного факультету 
Харківського університету підготовлено окрему виставку за темою: 
“Видатні науковці України: професор-альголог Харківського 
університету, д.б.н. Олександра Михайлівна Матвієнко”, присвячену 
100-річчю від дня народження вченої. На виставку спеціально завітали 
представники родини Ю. М. Прокудіна – О. М. Матвієнко, а також їхні 
учениці. 

 
* * * 

19 квітня – 8 травня 2010 р. студенти ІV курсу спеціальності 
“Документознавство та інформаційна діяльність” гуманітарного 
факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу-
ковського “ХАІ” проходили переддипломну практику на базі архіву. 
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* * * 
23 квітня 2010 р. у газеті “2000” вийшла друком стаття “Лучший 

архитектурный проект СССР 1991 года”, підготовлена за документами 
ЦДНТА України провідним спеціалістом Дождьовою О. Є. 

 
* * * 

23 квітня 2010 р. на пленарному засіданні 63-ої Міжнародної 
наукової конференції молодих вчених “Каразінські читання” (ХНУ 
імені В. Н. Каразіна) проведено презентацію видання “Центральний 
державний науково-технічний архів України: Путівник”. 

 
* * * 

28 травня 2010 року у рамках свята “День ХАІ–2010” проведено 
День архівної інформації за темою: “Архівно-вузівське партнерство: 
співпраця ЦДНТА України та НАУ імені М. Є. Жуковського “ХАІ”. У 
залі Музею історії ХАІ експонувалася виставка архівних документів, 
присвячена 80-річчю створення Харківського авіаційного інституту за 
темою: “Особові фонди харківських авіаконструкторів у ЦДНТА 
України”. 

 
 

У Центральному державному архіві-музеї 
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) 

 
29 квітня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрилася виставка, присвячена 

120-й річниці від дня народження видатного українського поета, 
перекладача, літературознавця та історика літератури М. К. Зерова 
(1890-1937). 

 
* * * 

15 травня 2010 р. у ЦДАМЛМ у Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України розгорнуто документальну 
виставку, присвячену Дню пам'яті жертв політичних репресій. 

 
* * * 

15 травня 2010 р. на радіо “Голос Києва” вийшла в ефір 
радіопередача з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій 
(авторська програма про відкриття у ЦДАМЛМ виставки, присвяченої 
Дню пам'яті жертв політичних репресій). 

 
* * * 

10 червня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документально-книжкову 
виставку до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, 
актора, режисера, композитора, фундатора українського театрального 
мистецтва Марка Лукича Кропивницького.  
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В експозиції виставки представлено творчі матеріали з особового 
фонду М. Кропивницького: біографічні відомості, листування з 
відомими діячами української культури М. Аркасом, М. Зань-
ковецькою, Д. Яворницьким, М. Сумцовим, листування з рідними, 
світлини. Крім того, в експозиції використані архівні фонди 
музикознавця Л. Кауфмана, театрознавця П. Руліна, акторів С. Фе-
дорцевої, В. Яременка, інших. Серед експонованих друкованих 
видань – повне зібрання творів М. Кропивницького (1930), окремі 
видання п’єс “Глитай або ж Павук”, “По ревізії”, “Дай серцю волю, 
заведе в неволю”, книга спогадів сина митця В. Кропивницького про 
славетного батька. 

 
* * * 

18 червня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку з 
нагоди 100-річчя від дня народження відомого поета І. І. Неходи (1910–
1963), з ім'ям якого пов'язано становлення української дитячої 
літератури. 

 
* * * 

29 червня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито виставку присвячену 120-
ій річниці від дня народження видатного українського поета, 
перекладача, літературознавця та історика літератури М. К. Зерова 
(1890–1937). 

 
* * * 

30 червня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку з 
нагоди 100-річчя від дня народження українського художника 
С. Григор'єва. 

 
 

У центральному державному електронному архіві України 
 

27 квітня 2010 р. у Центральному державному електронному 
архіві України проведено засідання колегії держархіву, на якому були 
розглянуті наступні питання: 

1. Про результати роботи архіву за І квартал 2010 року. 
2. Про стан виконання закону України “Про охорону праці”. 
3. Про виконання рішення колегії архіву від 11.03.2010 р. 

 
* * * 

9 червня 2010 р. на офіційному веб-сайті Центрального 
державного електронного архіву України у рубриці “On-line виставки” 
розміщено он-лайнові документальні виставки з нагоди 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України, Дня Державного 
Прапора України та 19-ї річниці незалежності України. 
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У Державному архіві в Автономній Республіці Крим 
 
14 травня 2010 р.у Державному архіві в Автономній Республіці 

Крим відбувся День відкритих дверей та відкриття виставки “До дня 
пам’яті жертв політичних репресій”. 

 
* * * 

28 травня 2010 р. в Центральному музеї Тавриди у 
м. Сімферополі відбулися ХІ Таврійські наукові читання, в яких брали 
участь викладачі та студенти кримських учбових закладів, співро-
бітники науково-дослідних установ, працівники музеїв, бібліотек, 
архівів. На конференції були представлені доповіді співробітників 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим.  

 
* * * 

2 червня 2010 р. в місті Армянськ відбувся міський семінар з 
організації діловодства та відомчого збереження документів в органах 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, установах, підприємствах 
та організаціях міста. З інформативними лекціями виступили начальник 
організаційно-аналітичного відділу Держархіву в АРК Шарова Т.О. та 
начальник загального відділу Армянської міської ради Бучко Л. В. 

 
* * * 

22 червня 2010 року в Хайдельберг-центрі (м. Сімферополь) 
презентовано виданий Архівом ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим 
збірник документів “Нацистські табори смерті. Очевидці свідчать” із 
серії “Розсекречена пам’ять”. Видання підготовлено на підставі 
документів, що зберігаються в архіві ГУ СБУ в Автономній Республіці 
Крим і  Державного архіву в Автономній Республіці Крим. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. у Державному архіві в Автономній Республіці 
Крим відкрилася документальна виставка “До 14-ї річниці Конституції 
України”. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. за результатом ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу “Кращий державний службовець” серед державних 
службовців Секретаріату Верховної Ради АРК, Управління справами 
Ради міністрів АРК, міністерств, республіканських комітетів, інших 
органів виконавчої влади АРК, що проводився в Автономній Республіці 
Крим у 2010 р., третє місце у номінації “Кращий керівник” посіла 
начальник відділу збереженості, обліку і науково-довідкового апарату 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим О. В. Мусіяченко. 
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У Держархіві Вінницької області 
 

12–15 травня 2010 р. у Львові відбулася ХХ міжнародна кон-
ференція “Історія релігій в Україна”, в якій взяв участь провідний 
спеціаліст відділу та використання документів, к. і. н К. В. Завальнюк, 
виступивши із доповіддю “Голгофа отця Степана Соколовського (1891–
1930)”. 

 
* * * 

18 травня 2010 р. науковий співробітник відділу інформації та 
використання документів, к.і.н. В. І. Петренко взяв участь у науково-
практичній конференції, яка відбулася на базі Вінницького обласного 
інституту післядипломної підготовки вчителів “Станція Незалежність. 
До 90-річчя Союзу УНР та Польщі”. 

 
* * * 

30 травня 2010 р. на телеканалі ВДТ-6 у телепередачі “Моє село – 
моя держава” йшлося про історію села Сабарів Вінницького району, 
при підготовці якої використано документи з фондів Державного архіву 
Вінницької області. 

 
* * * 

15–17 червня 2010 р. Державним архівом Вінницької області за 
сприяння Хмільницької райдержадміністрації та районної ради 
проведено виїздне засідання експертно-перевірної комісії та семінар-
практикум з питань діловодства та архівної справи у сільських радах 
Хмільницького району. 

Директор держархіву області, д.і.н. Ю. В. Легун підкреслив 
важливість подальшого вдосконалення форм та методів роботи 
експертно-перевірної комісії держархіву, контролю за станом 
діловодства у архівних підрозділах установ, організацій та підприємств, 
значимість документів, що відкладаються у діяльності сільських рад, 
для вивчення суспільно-політичних, соціально-економічних та 
культурних процесів. 

В рамках розширеного виїзного засідання ЕПК розглянуто стан 
діловодства, експертизи цінності документів та роботу архівних 
підрозділів сільських та селищних рад району, роботу ЕК Жданівської, 
Козятинської та Кропивнянської сільських рад щодо експертизи 
цінності документів. 

Прийнято відповідні рішення щодо схвалення описів постійного, 
тривалого (понад 10 років) зберігання, з особового складу за 1995–
2007 рр., погосподарських книг за 1996–2005 рр., акти про вилучення 
для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, за 1995–2007 рр. 
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* * * 
23 червня 2010 р. у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 

відкрито фотовиставку Малгожати і Єжи Карнасевич “Польща і поляки 
на зламі двох епох”, організовану за сприяння Генерального 
консульства Республіки Польща у Вінниці. У відкритті експозиції взяв 
участь директор Державного архіву Вінницької області Ю. В. Легун. 

 
* * * 

23 червня 2010 р. заступник директора Держархіву Вінницької 
області Ф. А. Винокурова взяла участь у прямому ефірі на Вінницькому 
обласному раді, присвяченому Дню пам'яті жертв Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років. 

Вона розповіла про архівні документи, що містять інформацію 
про окупаційний режим на території Вінницької області, його 
специфіку, німецьку та румунську зони окупації, розташування 
поблизу Вінниці ставки Гітлера “Вервольф” та ставки Герінга поблизу 
Калинівки. 

 
 

У Держархіві Волинської області 
 

22 квітня на засіданні колегії в Державному архіві області 
розглядалось питання про роботу читального залу архіву та реагування 
на запити і звернення народних депутатів місцевих рад. У виступі 
провідного спеціаліста відділу інформації та використання документів, 
яка відповідає за роботу читального залу, Любові Коць, було проведено 
аналіз досліджень, з якими звертались протягом  кількох минулих 
років, а також про виконання запитів та їх тематику. 

 
* * * 

1, 3 червня 2010 р. спільно з Волинським обласним центром 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій проведено семінари для працівників 
відповідальних за ведення діловодства і архівної справи в установах-
джерелах формування НАФ Луцького (1 червня) та Маневицького 
(3 червня) районів з питань ведення діловодства і архівної справи. 

 
* * * 

3 червня 2010 р. до 80-річчя від дня смерті відомого геолога та 
географа П. А. Тутковського у Волинському краєзнавчому музеї 
експонувалась виставка “Тутковський і Волинь”. На виставці 
використані документи з фондів держархіву області. 
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* * * 
10 червня 2010 р. начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Руслана Ярмолюк взяла участь в обласному семінарі 
працівників райміськуправлінь Пенсійного фонду України у Волин-
ській області і виступила з темою: “Вимоги до упорядкування 
документів та передачі їх  в архівні установи”. 

 
* * * 

10 червня 2010 р. директор держархіву області В. М. Гика взяв 
участь і виступив під час єдиного дня інформування населення з нагоди 
Дня Конституції України у Старовижівському районі Волинської 
області. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. в читальному залі Державного архіву 
Волинської області відкрито виставку “Конституція – основний закон 
держави”. Окрім того, підбірку архівних документів, приурочених до 
історії законодавства, розміщено у тижневику “Волинська газета”. 
Інформація про виставку опублікована в інтернет-виданнях “Волинська 
правда” та “Волинський інформаційний портал”. 

 
* * * 

29–30 червня 2010 р. в ефірі Волинського радіо та радіо Луцьк 
прозвучало інтерв’ю начальника відділу інформації та використання 
документів Антоніни Кравчук про архівні документи з історії 
становлення та розвитку конституційного права в Україні, які екс по-
нуються на виставці “Конституція – основний закон держави”. 

 
 

В Держархіві Дніпропетровської області 
 
23 квітня 2010 р. у рамках реалізації у Дніпропетровській та 

Одеській областях пілотного проекту впровадження технологій 
електронного урядування директор Державного архіву Дніпро-
петровської області Н. В. Киструська взяла участь у роботі відеокон-
ференції, в режимі якої керівники двох областей підписали регіональну 
Угоду про науково-технічне співробітництво та подальший розвиток 
взаємовідносин у напрямку впровадження технологій електронного 
урядування. 

 
* * * 

15 червня 2010 р. в Держархіві Дніпропетровської області до 90-
річчя подій Української народно-демократичної революції 1917–
1921 років відкрито документальну виставку “Катеринославщина в 
1918 році: боротьба за владу”. Мінливістю революційних подій 
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зумовлений зміст документів цього періоду, серед яких переважну 
більшість складають листівки, телефонограми, звернення до народу, 
оповіщення, оголошення, відозви, а поряд із ними – документи 
швидкозмінних органів влади: накази, циркулярні листи, приписи, 
постанови, тимчасові закони. 

Перший розділ виставки “Центральна Рада проти Ради 
робітничих і солдатських депутатів” відтворює колізії протистояння 
двох політичних сил. 

Другий розділ виставки “Влада гетьмана Скоропадського” 
ознайомлює з наказами, зверненнями, приписами, телефонограмами 
губернських і повітових органів влади, а також листами з власної 
канцелярії гетьмана про відміну розпоряджень Радянської влади, 
колишнього Українського уряду та Російського тимчасового уряду, які 
скасовували чи обмежували право приватної власності на землю 

У третьому виставковому розділі “Директорія – орган влади 
відновленої Української Народної Республіки” представлено 
телефонограму Катеринославського повітового комісара від 12 грудня 
1918 року з текстом наказу голови Директорії В. Винниченка 
губернським і повітовим комісарам про заборону агітації проти влади 
Директорії, УНР, державної незалежності України. 

Заключний розділ виставки своєю назвою “У розпалі поєдинку: 
більшовики, петлюрівці, махновці, денікінці, німецькі окупаційні 
війська” і експонованими документами передає напругу збройного 
конфлікту. 

Для забезпечення наочності й повноти сприйняття офіційних 
документів виставка оформлена фотографіями політичних діячів того 
часу, сюжетними фотографіями з фототеки Державного архіву Дніпро-
петровської області, що передають перебіг подій на Катеринославщині 
в 1918 році.  

 
Провідний спеціаліст відділу інформації  

та використання документів О. В. Шумейко 
 

* * * 
21 червня 2010 р. У Державному архіві Дніпропетровської 

області відкрито документальну виставку “Україна від суверенітету до 
незалежності”. 

 
 

В Держархіві Донецької області 
 

10-11 червня 2010 р. у м. Артемівську Донецької області 
проведено семінар “Взаємодія архівних установ Артемівського району 
та міста Артемівська з органами виконавчої влади, місцевого 
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самоврядування у забезпеченні інформаційних потреб суспільства та 
держави”. 

У рамках семінару проведено науково-практичну конференцію, 
присвячену 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років та засідання круглого столу на тему “Обмін досвідом роботи 
архівних установ області щодо основних форм використання архівної 
інформації”. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. у Держархіві Донецької області відкрито 
документальну виставку “14-та річниця Конституції України”. 

 
 

В Держархіві Житомирської області 
 

12 травня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 
документальну виставку “До Дня пам'яті жертв політичних репресій”. 

 
* * * 

23 червня 2010 р. у Державному архіві Житомирської області 
відкрито виставку документів та періодичної преси “До Дня 
Конституції України”, яка висвітлює панораму політичних подій та 
конституційний процес в Україні і на Житомирщині. 

 
 

В Держархіві Закарпатської області 
 

У квітні 2010 р. Закарпатська обласна державна 
телерадіокомпанія, на прохання Державного архіву області та згідно 
ст.5 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”, передала на державне зберігання документальні фільми, 
виготовлені переважно на основі архівних документів: 

1.“Втікачі у безсмертя” (30 хв.). 
2.“Більше ніколи” (20 хв.). 
3.“Вічний вогонь любові” (18 хв.).  
 

* * * 
1 квітня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області та Відділі 

держархіву в м. Берегово відкрито документальні виставки “Пакти і 
Конституція прав і вольностей Війська Запорозького”, присвячені 300-
річчю Першої конституції України гетьмана Пилипа Орлика. 

 
* * * 

1 квітня 2010 р. з ініціативи керівництва Держархіву 
Закарпатської області відбулася перша робоча зустріч директора архіву 
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М. В. Делегана з в. о. заступника голови облдержадміністрації 
В. П. Закуреним. Директор архіву інформував новопризначеного 
заступника голови ОДА про стан архівної справи в області, пріоритетні 
напрями роботи та їх результати, зокрема: зміцнення матеріально-
технічної бази державних архівних установ, створення належних умов 
формування, гарантованого збереження і використання документів 
Національного архівного фонду, формування мережі трудових архівів, 
розвиток міжнародного регіонального співробітництва, науково-
дослідну, видавничу, виставкову діяльність та зв′язки із засобами 
масової інформації. Окремо йшлося про кадрові та проблемні питання у 
роботі державних архівних установ області. 
 

* * * 
21 квітня 2010 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 

відкрито виставку документів до 140-ї річниці з дня народження 
В.І.Леніна. 

 
* * * 

23 квітня 2010 р. згідно з графіком роботи директор Держархіву 
Закарпатської області М. В. Делеган провів виїзний прийом громадян у 
архівному відділі Ужгородської міської ради. Головне питання, що 
порушувалося громадянами, поліпшення роботи трудового архіву. 

 
* * * 

26 квітня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області 
М. В. Делеган взяв участь і виступив на презентації видання 
архімандрита Мукачівського православного монастиря Василія (Про-
ніна), що відбулася у приміщенні монастиря. Інформація щодо 
зазначеної акції широко висвітлювалася засобами масової інформації. 

Як відомо, упродовж останніх років за участі архіву і, зокрема, 
його директора, побачили світ ряд важливих документальних видань з 
історії православної церкви на Закарпатті.  

Єпископ Мукачівсько-Ужгородської православної єпархії 
владика Федор вручив директору архіву за заслуги перед Українською 
Православною Церквою орден Української Православної Церкви 
Почаївської Ікони Пресвятої Богородиці та Грамоту. 

 
* * * 

У травні 2010 р. вийшла у світ книга М. Делегана і О. Філіппова 
“История Мукачевского замка (в документах)”. Це науково-популярне, 
краєзнавче видання присвячене пам′яті дослідників історії Мукачева 
Тиводара Легоцького, Яноша Балога, Йозефа Янковича і Михайла 
Трояна. Тираж – 500 прим. Презентація видання відбулася 3 червня 
2010 р. у читальному залі Берегівського підрозділу Держархіву 
Закарпатської області. 
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* * * 
7 травня 2010 р. у приміщенні Держархіву області, містах 

Ужгороді та Берегові відкрилися виставки архівних документів з 
нагоди 145-ї річниці від дня народження організатора та керівника 
архівної справи Підкарпатської Русі Н. Радвані. 

 
* * * 

14 травня 2010 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 
у місті Ужгороді відкрито виставку документів до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій. Матеріали виставки викликали жвавий інтерес у 
відвідувачів і гостей архіву. Проведено спеціальні екскурсії для 
студентів Закарпатського художнього інституту та ряду шкіл Ужгорода 
і Ужгородського району. 

 
* * * 

20 травня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області 
провів “пряму” телефонну лінію з громадянами області з питань 
отримання архівної інформації.  

 
* * * 

1 червня 2010 р. на базі Державного архіву Закарпатської області 
проведено чергове заняття постійно діючого семінару “Сучасне 
діловодство та архівна справа” для працівників архівних підрозділів та 
членів експертних комісій установ, організацій, підприємств – джерел 
формування НАФ. 

Для учасників семінару проведено екскурсію в архівосховище та 
ознайомлено їх з умовами зберігання документів у Держархіві області. 
У роботі семінару взяло участь 15 установ. 

 
* * * 

3 червня 2010 р. У читальному залі Берегівського підрозділу 
Державного архіву Закарпатської області проведено презентацію книги 
“Історія Мукачівського замку (в документах)”. 

 
* * * 

4–5 червня 2010 р. на базі Держархіву Закарпатськоої області, 
економічного факультету Ужгородського національного університету 
та Закарпатського обласного музею народної архітектури і побуту 
відбулися Дні Колочави. У програмі: тематичні виставки архівних 
документів, презентація монографії С. М. Аржевітіна, виставка 
результатів тематичного пленеру 2009 року “Золоте руно з 
Колочавських полонин”, демонстрація фільмів про Колочаву, яких нині 
є більше десяти 

Зазначені заходи широко висвітлювалися засобами масової 
інформації і знайшли отримали схвальну оцінку місцевого населення. 
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* * * 

10 червня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області дав 
інтерв′ю загальнонаціональному телеканалу “Інтер” (кореспондент – 
Марина Коваль) на тему: Порядок отримання документів щодо 
підтвердження національності (у зв’язку з рішенням угорського 
парламенту про надання угорцям, які проживають за кордоном 
Угорщини, статусу подвійного громадянства). 

 
* * * 

23 червня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області 
відкрились виставки архівних документів та публікацій з нагоди Дня 
молоді, де експонувалися матеріали про життя і діяльність молодіжних 
організацій XX – початку XXI ст. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 
відкрито виставку документів та публікацій з нагоди Дня Конституції 
України. Документи і матеріали висвітлюють конституційний процес в 
Україні, зокрема, створення і зміст Конституції Пилипа Орлика, 
Конституцій Радянської України, Конституції Незалежної Української 
держави. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. у приміщенні Закарпатської обласної ради з 
нагоди 65-річчя возз'єднання Закарпатської України з Радянською 
Україною у складі СРСР відкрито документальну виставку Державного 
архіву Закарпатської області. 

 
* * * 

30 червня 2010 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 
за участі начальника Головного управління державної служби України 
в Закарпатській області В. Ю. Попадинця презентовано багатотомне 
видання “Історія державної служби України”, підготовлене за участі 
Державного архіву області. 

 
 

В Держархіві Запорізької області 
 

15 квітня 2010 р. Державним архівом Запорізької області спільно 
із Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним 
технічним університетом, Запорізьким міським відділенням “Україна – 
Ізраїль” підготовлено та видано збірник документів і матеріалів 
“Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – 
І половини ХХ ст.)”. 
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* * * 
22 квітня 2010 р. у Держархіві Запорізької області проведена 

колегія на якій розглядалися питання: 
– про план роботи Державного архіву Запорізької області на 

ІІ квартал 2010 року; 
– про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 

І квартал 2010 року; 
– про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та 

міськрад за І квартал 2010 року; 
– про хід виконання запитів соціально-правового характеру 

Державним архівом Запорізької області за І квартал 2010 року; 
– про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької 

області. 
 

* * * 
22 квітня 2010 року у Державному архіві Запорізької області у 

рамках Тижня охорони праці проведений тематичний семінар з питань 
охорони праці за участю членів профспілки Державного архіву 
Запорізької області. 

* * * 
22 квітня 2010 року у Державному архіві Запорізької області 

проведений день інформування за темою: “До 24-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи”. 

 
* * * 

12 травня 2010 р. у Державному архіві Запорізької області 
відкрито документальні виставки “Бердянська справа № 70077. 
Репресовані священнослужителі” та “Український визвольний рух 
ХХ ст. Розсекречені документи”. 

 
* * * 

27 травня 2010 р. на засіданні колегії Державного архіву 
Запорізької області було підведено підсумки організованого архівом 
щорічного Конкурсу серед представників засобів масової інформації за 
найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, 
історичного минулого України та Запорізької області за допомогою 
оприлюднення та популяризації документів Національного архівного 
фонду. У Конкурсі взяли участь представники редакції газети “Субота 
плюс” (м. Запоріжжя), “Південна Зоря” (м. Бердянськ), “Час і ми” 
(м. Енергодар), “Дніпровські вогні” (м. Вільнянськ), “Голос 
Гуляйпілля” (м. Гуляйполе), “Червоний промінь” (Запорізький район), 
“Новини дня” (м. Кам'янка-Дніпровська). 
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* * * 
27 травня 2010 р. у читальному залі Держархіву Закарпатської 

області відкрито виставку “Творці авіаційних сердець”, підготовлену до 
65-річчя від дня заснування Запорізького машинобудівного конструкт-
торського бюро (ЗМКБ) “Івченко-Прогрес”. 

 
* * * 

7 червня 2010 р. в рамках щорічної міжнародної конференції 
“ХІV Запорізькі єврейські читання” презентовано збірник “Запорізький 
архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю”, підготовлений Дер-
жавним архівом Запорізької області. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. в Держархіві Запорізької області відкрито 
виставку до 14-ї річниці Конституції України. 

 
 

В Держархіві Івано-Франківської області 
 

15 квітня 2010 року директор держархіву Івано-Франківської 
області І. І. Гриник взяв участь у всеукраїнський науковій військово-
історичній конференції “Воєнна історія Галичини та Закарпаття”, яка 
відбулась у м. Львові. 

 
* * * 

19–23 квітня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області 
тривала документальна виставка “В нас єдина мета – Україна свята, 
незборима ніким і ніколи”, присвячена 115-й річниці від дня 
народження уродженця Івано-Франківщини, українського поета, 
журналіста та співця січового стрілецтва Ю. Шкрумеляка (1895–1965). 
На виставці представлено книги, газети, часописи, які висвітлюють 
життєвий та творчий шлях митця. 

 
* * * 

26–30 квітня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області 
експонувалася документальна виставка, присвячена 24-й річниці 
Чорнобильської катастрофи. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області 
відкрилася документальна виставка “Конституція України – відлік 
нового часу”. 
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В Держархіві Київської області 
 
8 квітня 2010 р. у Держархіві Київської області відбулося 

розширене засідання колегії держархіву за участю керівників трудових 
архівів районних та міських рад області. 

 
 

В Держархіві Кіровоградської області 
 

19 травня 2010 р. у Держархіві Кіровоградської області відбувся 
семінар з підвищення кваліфікації працівників діловодних та архівних 
служб, представників експертних комісій підприємств, установ і 
організацій м. Кіровограда з питань роботи з документами у 
діловодстві та в архівних підрозділах, освоєння сучасних вимог до 
документування управлінської діяльності. 

 
* * * 

20 травня 2010 р. в Держархіві Кіровоградської області відбулася 
нарада-семінар з керівниками та працівниками Трудових архівів облас-
ті з питань організації діяльності місцевих архівних установ для 
зберігання документів з особового складу суб'єктів господарської 
діяльності незалежно від форм власності. Нарада-семінар відбулася за 
участю представника Головного управління Пенсійного фонду України 
в Кіровоградській області. 

 
* * * 

8 червня 2010 р. Держархівом Кіровоградської області спільно з 
обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського 
та обласним краєзнавчим музеєм відкрито документальну виставку, 
присвячену 130-річчю від дня народження українського письменника, 
політичного та громадського діяча В. К. Винниченка. 

 
 

В Держархіві Луганської області 
 

14 квітня 2010 року для студентів ІV курсу спеціальності 
“Історія” Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля на базі Державного архіву Луганської області було 
проведено тематичну екскурсію за темою: “Забезпечення збереженості 
документів НАФ у Державному архіві Луганської області” та 
практичне заняття з навчального курсу “Основи архівознавства”. 
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* * * 
21 квітня 2010 р. відбулося засідання колегії Держархіву 

Луганської області з розглядом питання “Охорона праці в Державному 
архіві Луганської області”. 

В засіданні взяв участь головний інспектор з охорони праці 
Луганської державної інспекції промислової безпеки і охорони праці в 
соціально-культурній галузі територіального управління Держпром-
надзору в Луганській області Є. Ю. Ватутін. 

 
* * * 

28 квітня 2010 р. в Держархіві Луганської області відбулось 
засідання експертно-перевірної комісії Держархіву Луганської області. 

 
* * * 

4 червня 2010 р. під час святкування 72-ї річниці з дня заснування 
Луганської області голова облдержадміністрації Валерій Голенко та 
голова обласної ради Володимир Пристюк привітали земляків з днем 
народження області і вручили державні і обласні нагороди найкращим 
представникам регіону.  

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та 
культурний розвиток України, високий професіоналізм та багаторічну 
сумлінну працю директору Державного архіву Луганської області 
М. М. Старовойтову присвоєно почесне звання “Заслужений працівник 
культури України”. 

 
* * * 

14–18 червня 2010 р. робочою групою фахівців Державного 
комітету архівів України проведено комплексне перевіряння діяльності 
Державного архіву Луганської області. 

 
 

В Держархіві Львівської області 
 

23 квітня 2010 р. відбулося засідання Колегії Державного архіву 
Львівської області, де розглядалися питання: 

– про стан забезпечення зберігання документів та обліку у 
Державному архіві Львівської області; 

– про стан пожежної безпеки та матеріально-технічного 
забезпечення архівних установ області; 

– про План заходів Державного архіву Львівської області з 
підготовки та проведення Тижня охорони праці; 

– про стан виконавської дисципліни у Державному архіві 
Львівської області за І квартал 2010 року.  
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* * * 
30 квітня 2010 р. в Державному архіві Львівської області 

завершився І-й тур конкурсу “Кращий державний службовець”.  
У номінації “Кращий керівник” визнано переможцем: Жук 

Наталію Богданівну – заступника начальника відділу обліку та 
довідкового апарату Державного архіву Львівської області. 

У номінації “Кращий спеціаліст” – Белдовського Романа 
Степановича, головного спеціаліста відділу використання інформації 
документів Державного архіву Львівської області. 

 
* * * 

6 травня 2010 р. у Всеукраїнському часописі правоохоронних 
органів “Міліцейський кур’єр” (№ 17 (988), 6-12 травня 2010 року) 
опубліковано статтю про заступника директора Державного архіву 
Львівської області В. В. Клювака “З когорти правоохоронців. 
Хранитель історії. Володимир Клювак: “Робота завжди сама шукала 
мене”.  

 
* * * 

10 травня 2010 р. вийшов друком збірник публіцистичних 
матеріалів “Львівський Вавілон Публіцистика 1975–2010 рр.”, у якому 
висвітлюється сучасне життя Львівщини, зокрема, її західної частини 
Равського Розточчя. Збірка члена Національної спілки письменників 
України, Заслуженого журналіста України, доцента ЛНУ ім. Франка 
І. Сала підготовлена за матеріалами Державного архіву Львівської 
області. 

 
* * * 

13 травня 2010 р., о 12.00, у Виставковому центрі Державного 
архіву Львівської області відкрито тематичну виставку “До 555-річниці 
заснування м. Рава-Руська”. 

Виставку організовано працівниками Державного архіву Львів-
ської області спільно з Центральним державним історичним архівом 
України, м. Львів.  

В експозиції виставки використано матеріали Державного архіву 
Львівської області (ДАЛО), Центрального державного кінофото-
фоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного та Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів (ЦДІАЛ). Документи розміщено 
за тематично – хронологічним принципом, який відображає історію 
міста від його заснування до середини ХХ ст.    

У відкритті виставки взяли участь працівники ДАЛО і ЦДІАЛ, 
відвідувачі ДАЛО, представники засобів масової інформації. 
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* * * 
20 травня 2010 р. вийшов друком збірник публіцистичних 

матеріалів члена Національної спілки письменників України, 
Заслуженого журналіста України І. Сала “Львівський Вавілон. 
Публіцистика 1975–2010 рр.” (Львів: Видавництво “Каменяр”), у якому 
за документами Державного архіву Львівської області висвітлюється 
сучасне життя Львівщини, зокрема, її західної частини – Равського 
Розточчя. 

 
* * * 

23 червня 2010 р. за результатом ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу “Кращий державний службовець”, що проводився у 
Львівській облдержадміністрації, заступник начальника відділу обліку 
та довідкового апарату Державного архіву Львівської області Н. Б. Жук 
нагороджена Почесною грамотою за перемогу у номінації “Кращий 
керівник”. 

 
 

В Держархіві Миколаївської області 
 
25 червня 2010 р. у Держархіві Миколаївської області відкрито 

документальну виставку “До 14-річчя Конституції України”. 
 

 
В Держархіві Полтавської області 

 
8 квітня 2010 р. заступник директора Держархіву Полтавської 

області Т. П. Пустовіт взяв участь у заходах в Музеї Полтавської битви 
з приводу презентації портрета Пилипа Орлика. 
 

* * * 
18 червня 2010 р. за участю заступника директора Держархіву 

Полтавської області Т. П. Пустовіта презентовано книгу “Герої землі 
Полтавської: Довідник. Герої Радянського Союзу”. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. у читальному залі Держархіву Полтавської 
області відкрито виставку документів та друкованих видань 
“Конституції України – 14 років”. 

 
 

В Держархіві Рівненської області 
 

25 травня 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву 
Рівненської області. 
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* * * 

27 травня 2010 р. у Залі камерної та органної музики Рівненської 
обласної філармонії відбулися урочистості з нагоди 70-річчя 
Державного архіву Рівненської області. 

 
* * * 

9 червня в Держархіві Рівненської області проведено семінар-
нараду з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій і 
міськрад. 

 
* * * 

21 червня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області 
відкрито документальну виставку, яка ілюструє процес прийняття 
Конституції України та історію законотворення, починаючи з ХVII ст. 
по 1996 рік. 

 
 

В Держархіві Сумської області 
 
11 червня 2010 р. у літературній вітальні наукової бібліотеки 

Української академії банківської справи Національного банку України 
(м. Суми) презентовано збірник документів “Українське відродження 
1917–1920 рр. на Сумщині”, підготовлений Державним архівом 
Сумської області до 90-річчя Української Революції та 70-річчя 
Сумської області. 

 
* * * 

22 червня 2010 р. за результатом ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу “Кращий державний службовець”, що проводився у Сумській 
обласній державній адміністрації у 2010 р., третє місце у номінації 
“Кращий спеціаліст” посіла головний спеціаліст відділу організації та 
координації архівної справи Державного архіву Сумської області 
В. А. Марченко. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. у Державному архіві Сумської області відкрито 
документальну виставку до 14-ї річниці Конституції України. 

 
 

В Держархіві Тернопільської області 
 

14 квітня 2010 р. Державний архів Тернопільської області взяв 
участь в урочистому відкритті Всеукраїнського книжкового фестивалю 
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“Джура-фест” та представив на ньому власну книжкову серію “Корінь і 
крона”. 

Серед видань держархіву на виставці було представлено широкій 
громадськості видання “Родина Качалів в історії Галичини”, “Герби 
Львівських владик в Унії з Римом (1667–2007)”, “Молодий нащадок 
Прометея: спогади, статті, матеріали про Степана Будного”, 
“Богославень: духовна поезія західноукраїнських авторів”, “Хто пожав 
“Бурю?”, “Армія Крайова на Тернопіллі 1941–1945 рр.”, “Міська 
геральдика Тернопільщини”, інші. 

 
* * * 

17 травня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку до 90-річчя від дня народження громадсько-політичної діячки, 
педагога, публіциста Ярослави Стецько “Вона жила Україною”. 

 
* * * 

21 червня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області до 
дня вшанування пам’яті жертв війни відкрито документальну виставку 
“Згадаємо всіх поіменно…" 
 

* * * 
18 травня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області з 

нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій відкрито документальну 
виставку “Реабілітовані історією”. 

В першій частині виставки представлені документи із архівно – 
кримінальних справ вихідців із Тернопільщини, активних учасників 
національного руху українського народу. 

В другій частині виставки експонуються документи, які 
відтворюють різні форми репресій: списки куркульських господарств, 
запланованих на виселення, та звіти структур ОУН-УПА про вивезення 
населення до Сибіру, інформація про виконання плану переселення в 
південні та східні області України. 

Окремий розділ виставки представлений документами, які 
відтворюють репресивні акти проти народів, що зазнали насиль-
ницького переселення.  

 
* * * 

25 травня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку до 149-ї річниці перепоховання Т. Г. Шевченка “І оживу і 
думу вольную із домовини озову…”. 

 
* * * 

31 травня 2010 р. у ході робочої зустрічі обговорено напрямки 
подальшої співпраці Державного архіву Тернопільської області та 
Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя. 
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Підписано протокол про наміри, який передбачає, зокрема, 
створення бази даних “Каталогу бібліотечних фондів і архівних 
документів Держархіву Тернопільської області”, підвищення 
кваліфікації працівників архіву на базі Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, створення веб-сайту 
Державного архіву Тернопільської області, ін. 

Від колективу держархіву ректору університету П. В. Яснію 
вручено вітання з 50-річчям вищого навчального закладу та 165-
річницею від дня народження Івана Пулюя, а також копію ікони 
Почаївської Божої Матері. 

 
* * * 

1 червня 2010 р. під час зустрічі директора Державного архіву 
Тернопільської області Ю. Гумена з єпископом Тернопільсько-
Зборівської єпархії Василієм (Семенюком) обговорено шляхи 
подальшої співпраці єпархії з Держархівом області. 

Єпископ Василій (Семенюк) передав для архівної бібліотеки 
фотоальбом “Зарваниця” та благословив працівників архіву на добру 
працю по збереженню Національного архівного фонду України. 

 
* * * 

1 червня 2010 р. відбулася зустріч директора Державного архіву 
Тернопільської області Ю. Гумена із міським головою Тернополя 
Р. Заставним, на якій обговорено проблеми держархіву області та 
окреслено шляхи подальшої співпраці, зокрема щодо участі архіву у 
заходах до 470-річчя міста Тернополя. Міський голова Тернополя 
виявив готовність надавати допомогу Державному архіву Терно-
пільської області. 

 
* * * 

3 червня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 
відкрито документальну виставку книг, нарисів, путівників, наукових 
праць відомого археолога, мистецтвознавця, культуролога, 
громадського та політичного діяча І. П. Ґерети “Духовний символ 
України”. 

Експоновані документи висвітлюють його громадсько-політичну 
діяльність на посаді директора Інституту Національного відродження 
при Тернопільській Крайовій Раді Руху та депутата обласної Ради і 
голови комісії з питань культури та духовного відродження. Цікавими є 
документи про діяльність І. П. Ґерети як археолога, зокрема, рятувальні 
розкопки Чернелево-Руського могильника, колекційні описи предметів, 
знайдених під археологічних розкопок, чернетки записів із описами 
знайдених археологічних пам’яток та їх схематичних зображень. 
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* * * 
21 червня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку до Дня вшанування пам’яті жертв війни в Україні “Згадаємо 
всіх поіменно…”. 

Тернопільська область одна із областей, в якій втрати мирного 
населення були найбільшими – загинуло 256 040 чоловік, 164046 було 
вивезено на примусові роботи до Німеччини. Втрати мирного 
населення розпочалися вже з перших днів війни. 

У книзі Івана Біласа “Репресивно-каральна система в Україні 
1917–1953 років” є дані про евакуацію арештованих із тюрем Тер-
нопільської області та проведення в дію вироків, засудженим до вищої 
міри покарання у тюрмах Чорткова, Бережан, Тернополя. 754 в’язні 
Чортківської тюрми, які були евакуйовані в тил, 20–21 липня 1941 року 
були розстріляні в Умані. Всього  в ході евакуації тюрем було 
розстріляно 1450 чоловік. 

Німецькими окупантами в 1943–1944 роках були спалені 
с. Молотків та с. Осники Лановецького району, с.Шпиколоси 
Кременецького району, с. Стара Гута та Стіжок Шумського району, 
с. Стара Ягільниця Чортківського району, с. Великий Ходачків Козів-
ського району, У цих селах під час каральних акцій загинуло 
1517 чоловік. 

Поіменні списки жертв молотківської трагедії, спогади очевидців 
та документи про меморіальний комплекс, який був відкритий 8 травня 
1985 року у селі, представлені в окремому розділі виставки. 

Окремим розділом представлені також матеріали та документи, 
які характеризують втрати чоловічого населення області, яке приймало 
участь в бойових діях на фронтах Великої Вітчизняної війни. 

Документи служби безпеки ОУН–УПА на Тернопільщині 
засвідчують втрати бійців українських військових формувань у боях з 
німецькими загарбниками в 1941–1944 роках. 

Практично всі статистичні дані щодо людських втрат у війні є 
неточними та істотно заниженими. Це пояснюється обмеженими 
документальними даними, на які спиралися дослідники та обмеженням 
доступу істориків до архівних матеріалів. 

Про кожну краплю крові, кожну сльозу, які пролиті нашим 
народом, мають знати нинішні й майбутні покоління, знати і пам’ятати. 

 
Начальник відділу С. Коваль 

 
* * * 

25 червня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку до Дня Конституції України “По сій грамоті живіте, як 
написав Вам, так і держіте…”. 
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В Держархіві Харківської області 
 
6–9 квітня 2010 року у рамках проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 
Держархіві Харківської області відбувся I тур зазначеного конкурсу в 
якому взяли участь 3 держслужбовці архіву. 

За підсумками I туру переможцем стала головний спеціаліст 
відділу інформації та використання документів В. А. Плисак  

 
* * * 

17 квітня 2010 року працівники Держархіву Харківської області 
взяли участь у проведенні “Дня довкілля”. 

 
* * * 

20 квітня 2010 р. у рамках проведення Тижня охорони праці у 
Держархіві Харківської області пройшов тематичний семінар – нарада з 
питань охорони праці за участю інспектора Держкомнагляду охорони 
праці Харківського територіального округу та представника Харків-
ської обласної профспілки держслужбовців.  

Під час заходу у читальному залі архіву також відбулася 
презентація виставки друкованих видань і методичних розробок з 
охорони праці. 

 
* * * 

23 квітня 2010 р. начальник відділу Держархіву Харківської 
області О. С. Гнезділо взяла участь у 63-ій конференції молодих учених 
„Каразінські читання”, яка пройшла в Харківському національному 
університеті ім.В.Н.Каразіна. 

 
* * * 

24 квітня 2010 року на Харківському телебаченні в передачі 
„Об’єктив – новини” телевізійної агенції АТН вийшов сюжет про 
історію Харківського міського електричного транспорту, підготовлений 
за участю працівників Державного архіву Харківської області. 

 
* * * 

14–17 травня 2010 р. у Держархіві Харківської області 
експонувалася документальна виставка “Пам'яті жертв політичних 
репресій присвячується”. 

 
* * * 

14 травня 2010 р. у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрито виставку “Нобелівський лауреат із 
Іванівки (до 165 – річчя від дня народження І. І. Мечнікова)”. 
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* * * 
18 травня 2010 р. вийшло друком спільне видання Державного 

архіву Харківської області та Харківського Приватного музею міської 
садиби “Ревизская сказка войсковых обывателей слободы Белка 
Ахтырского Уезда Харьковской губернии 1835 год”. 

 
* * * 

1 червня 2010 року вийшло друком спільне видання Державного 
архіву Харківської області та Харківського приватного музею міської 
садиби “Історичні автографи” Ч. 2, із серії “Харківські колекції”. 

 
* * * 

7–11 червня 2010 р. у Держархіві Харківської області 
експонувалася документальна виставка “Харківщина 90 років тому (до 
90-річчя подій Української революції)”. 

В експозиції представлено архівні документи, що відображають 
основні етапи Української національно-визвольної революції 1917–
1921 рр. на Харківщині. 

 
* * * 

21–29 червня 2010 р. у читальному залі Держархіву Харківської 
області експонувалася виставка “Конституція – основний закон 
України”, яка присвячена 14-ій річниці прийняття Конституції України. 

 
* * * 

25 червня 2010 р. у читальному залі Державного архіву 
Харківської області проведено читацьку конференцію “Історія храмів 
Харківщини”, присвячену історії церкви 20-х–30-х рр. XX ст. на 
Харківщині. У рамках роботи конференції працювала виставка 
архівних документів з даної тематики. 

 
 

В Держархіві Херсонської області 
 

27 квітня 2010 р. відділом формування НАФ та діловодства 
Держархіву Херсонської області на базі Служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації проведено семінар з використання 
номенклатури справ у ході експертизи цінності документів та 
організації самостійного упорядкування документів власними силами 
установи. 

 
* * * 

29 квітня 2010 р. відбулося засідання колегії Держархіву 
Херсонської області, на якому розглянуто стан архівної справи у 
Новотроїцькому районі, підсумки роботи архівних установ області за І 
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квартал 2010 року, стан пожежної безпеки в державних архівних 
установах області, стан виконавської дисципліни в держархіві. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. з нагоди Дня Конституції України у приміщенні 
Херсонської облдержадміністрації відкрито документальну виставку 
Державного архіву Херсонської області “Конституція. Закон. 
Державність”. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. за результатом ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу “Кращий державний службовець”, що проводився у 
Херсонській облдержадміністрації, третє місце у номінації “Кращий 
керівник” посіла начальник відділу формування НАФ і діловодства 
Державного архіву Херсонської області Г. М. Гордійчук. 

 
 

В Держархіві Хмельницької області 
 

11 квітня в ефірі обласного радіо Хмельницької ОДТРК 
“Поділля–Центр” прозвучало інтерв'ю начальника відділу інформації та 
використання документів Н.А. Кузьміної “Душі невичерпні джерела” (з 
питань дослідження родоводу). 

 
* * * 

15 квітня 2010 р. в ефірі державного FM радіо Хмельницького 
ОДТРК “Поділля– Центр” прозвучало інтерв'ю заступника директора 
архіву С.Р. Михайлової “Держархів області – скарбниця історичних 
пам'яток”. 

 
* * * 

22 квітня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 
тематичну виставку “Моє життя, моя робота, моя безпечна праця”, до 
Дня охорони праці. 

 
 

* * * 
23 квітня 2010 р. в Держархіві Хмельницької області проведено 

тематичний семінар з охорони праці за участю представника 
профспілок області. 

 
* * * 

30 квітня 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву 
Хмельницької області. 
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* * * 
13 травня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 

відкрито документальну виставку “Розсекречена пам'ять”. 
 

* * * 
27 травня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

тематичну виставку “З історії обласного будинку народної творчості”, 
до 70 річниці Хмельницького обласного науково – методичного центру 
культури і мистецтва. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. до Дня Конституції України в Держархіві 
Хмельницької області експонувалася книжкова виставка “З історії 
конституційного процесу в Україні”. 

 
 

В Держархіві Черкаської області 
 

8 квітня 2010 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 
відкрито документальну виставку “Гортаючи документи: до між-
народного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів”. 

 
* * * 

26 квітня 2010 р. у Держархіві Черкаської області організовано 
документальну виставку “Чорнобиль: документи свідчать”, 
підготовлену до 26-ї річниці Чорнобильської трагедії. 

 
* * * 

5-6 травня 2010 р. у рамках проведення Дня Європи Державний 
архів Черкаської області взяв участь у роботі Всеукраїнської 
конференції з впровадження міжнародних стандартів “Управління 
якістю – ефективність та довіра громадян” (м. Бориспіль, Київська 
область). 

 
* * * 

22 червня 2010 р. у читальному залі Державного архіву 
Черкаської області до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 
Україні організовано документальну виставку “Черкаський плацдарм”. 

 
* * * 

23 червня 2010 р. у Держархіві Черкаської області відкрито 
документально-книжкову виставку “З історії Конституції”. 
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В Держархіві Чернігівської області 
 
7 квітня 2010 р. У Державному архіві Чернігівської області до  

24-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС відкрито 
фотодокументальну виставку “Наш біль – Чорнобиль”. 

 
* * * 

21 квітня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області відбулося 
засідання колегії за підсумками роботи архівних установ області у 
І кварталі 2010 р. 

 
* * * 

28 квітня 2010 р. Держархівом Чернігівської області спільно з 
Козелецькою районною радою проведено нараду-семінар для 
працівників трудових архівів області на базі Козелецького районного 
трудового архіву. На нараді обговорено питання про порядок обліку 
документів ліквідованих установ, впровадження платних послуг; 
висловлено пропозиції працівників трудових архівів щодо роботи з 
ліквідаційними комісіями. 

 
* * * 

11 травня 2010 р. збірник документів і матеріалів “М. В. Гоголь у 
документах Державного архіву Чернігівської області (до 200-річчя від 
дня народження)” отримав Диплом за І місце в номінації “Наукова 
література” на літературному конкурсі “Краща книга року – 2009” у 
м. Чернігові. Урочистості з нагоди нагородження лауреатів конкурсу 
відбулися в Центральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського. 

 
* * * 

29 травня 2010 р. – в Ріпкинській районній газеті “Життя 
Полісся” опубліковано статтю начальника архівного відділу 
райдержадміністрації “До архівної справи з відповідальністю”. 

 
* * * 

23 червня 2010 р. директор Держархіву області Р. Б. Воробей 
взяла участь в урочистостях з нагоди Дня державної служби, на яких 
було презентовано збірник документів і матеріалів “Історія державної 
служби в Україні”, до IV і V тому якого увійшли документи, надані 
Держархівом Чернігівської області. Одним з упорядників п’ятитомника 
“Історія державної служби” є директор Держархіву області 
Р. Б. Воробей. 

 
* * * 

29 червня 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області 
розпочалася практика студентів історичного факультету Інституту 
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історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка. В перший день практики для них було проведено 
оглядову екскурсію по архіву та вступний інструктаж. 

 
 

В Держархіві м. Севастополя 
 

21 квітня 2010 р проведено засідання колегії Держархіву 
м. Севастополя. 

 
* * * 

21 квітня проведено засідання Громадської Ради при Держархіві 
м. Севастополя. 

Розглянуті питання:  
1. Про напрямки роботи Громадської ради у 2010 році;  
2. Про участь Держархіву у проведенні загальноміських заходів 

до 65-річчя Великої Перемоги, 90-річчя завершення революції та 
громадянської війни 1917–1920 рр.; 

3. Про підготовку до святкування 90-річчя Держархіву м. Се-
вастополя. 

 
* * * 

13 травня 2010 р. начальник відділу інформації та використання 
документів НАФ Державного архіву м. Севастополя А. А. Фесенко 
зайняла друге місце у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий 
державний службовець” серед начальників відділів Севастопольської 
міської державної адміністрації. 

 
* * * 

13 травня 2010 р. у Державному архіві м. Севастополя відкрито 
документальну виставку до Дня пам'яті жертв політичних репресій. 

 
* * * 

11 червня 2010 р. працівники Держархіву м. Севастополя взяли 
участь у ІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю 
“Місто слави та поклоніння”, присвяченій 227-річчю міста-героя 
Севастополя. 

 
* * * 

14 червня 2010 р. у Державному архіві м. Севастополя відкрито 
тематично-книжкову виставку “Конституція України – гарант 
демократії та незалежності”. 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
19 квітня 2010 р. Посольство Канади в Україні, Державний 

комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства у приміщенні Посольства Канади 
в Україні провели презентацію довідника “Архівна україніка в Канаді”. 

Комплексний довідник про документи української культурної 
спадщини та пов'язані з історією України і українців документи 
іноземного походження (архівну україніку), що відклалися у архівах, 
архівах-музеях та бібліотеках Канади (державних, громадських, 
приватних), виходить уперше і є результатом ефективної співпраці 
канадських та українських науковців, зокрема, Канадського інституту 
українських студій та Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства Державного комітету архівів 
України. Обсяг довідника – 882 с., вміщує відомості про склад та зміст 
документів архівної україніки, які зберігаються у 57 архівних установах 
Канади. Видання також включає матеріали до бібліографії архівної 
україніки в Канаді; довідковий апарат складають покажчик імен, а 
також покажчик установ, організацій, церков. 

Потреба у такому виданні та його електронній версії очевидна, 
оскільки лише повноцінна джерельна база може забезпечити об'єктивні 
дослідження. Джерельні комплекси, “винесені” переважно другою і 
третьою хвилями еміграції за межі України, часто містять надзвичайно 
цінну інформацію про ключові події української історії. У разі 
виключення їх з поля дослідження значно зменшуються шанси на 
об'єктивність висновків будь-якої серйозної праці. Фонди та колекції 
особового походження, утворені в діяльності українських емігрантів, 
дозволяють з'ясувати факти й дати, пов'язані з їхнім життям поза 
батьківщиною. Біоісторіографічні студії без доступу до такої 
інформації приречені на незавершеність. Фонди українських установ і 
організацій в Канаді є важливим джерелами до історії еміграції, внеску 
українців у розвиток канадського суспільства, українсько-канадських 
стосунків у різних галузях життєдіяльності суспільства. 

Репрезентована у виданні інформація про архівну україніку в 
Канаді матиме значення першого сегменту майбутнього Національного 
реєстру “Архівна україніка” – комплексної інформаційної системи, 
призначеної для реєстрації та обліку відомостей про склад, зміст, місце 
зберігання документів культурної спадщини України та документів 
іноземного походження, що стосуються історії України, і зберігаються 
за межами України або повернуті до українських архівів. 
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* * * 

19 травня 2010 р. відбулась зустріч керівництва Держкомархіву з 
директором Департаменту стратегічних змін, організаційного лідерства 
та інновацій Канадської школи публічної служби, експертом 
українсько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на 
державній службі в Україні” Франсуа Ганьйоном та керівником 
українсько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на 
державній службі в Україні” Ларисою Бізо. У ході зустрічі 
обговорювалось питання професійної підготовки працівників архівних 
установ та використання досвіду Канадської школи публічної служби. 

У ході візиту члени канадської делегації також мали зустріч з 
директором Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України Маковською Н. В. та були ознайомлені з роботою 
архіву. 

 
* * * 

20–23 травня 2010 р. відбулась щорічна 11-та Загальна 
конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) 
Міжнародної ради архівів та міжнародні наукові конференції: “Спільна 
архівна спадщина та національні архівні фонди”, “Електронний 
документообіг та електронні архіви”. Місце проведення: м. Одеса 
(Україна). Організатори: Держкомархів України, Державний архів 
Одеської області. 

Цього року участь у щорічній 11-й Загальній конференції 
ЕВРАЗІКИ, Консультативній раді та міжнародних конференціях взяли 
представник Виконкому СНД Аскольський О. М., керівники архівних 
служб та відповідальні працівники державних архівних установ 
Азербайджану (керівник делегації – начальник Національного 
архівного управління Пашаєв А. А. огли), Вірменії (керівник делегації – 
директор Національного архіву Вірабян А. С.), Білорусі (керівник 
делегації – директор Департаменту з архівів та діловодства 
Міністерства юстиції Адамушко В. І.), Грузії (керівник делегації – 
заступник директора Національного архіву Грузії Чежия Г. С.), 
Казахстану (керівник делегації – Голова Комітету інформації та архівів 
Міністерства зв'язку та інформації Берсебаєв Б. Т.), Латвії (директор 
Генеральної дирекції державних архівів Шталс В. Е.), Молдови 
(директор Національного архіву Вікол П. М.), Росії (керівник 
делегації – заступник керівника Федерального архівного агентства 
Тарасов В. П.), Узбекистану (Генеральний директор Агентства 
“Узархів” при Кабінеті Міністрів Абдуллаєв А. Х.), України (керівник 
делегації – Голова Державного комітету архівів України 
О. П. Гінзбург). Загальна кількість учасників – 40 осіб. 

У рамках міжнародних заходів відбулося підписання 
Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів 
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України та Національним архівним управлінням Азербайджанської 
Республіки, Меморандуму про співробітництво між Державним 
комітетом архівів України і Національним архівом Грузії, Угоди про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та 
Міністерством зв'язку та інформації Республіки Казахстан. 

 
* * * 

3 червня 2010 р. у Посольстві України у Канаді відбулася 
презентація довідника “Архівна україніка в Канаді”. Перший заступник 
Голови Держкомархіву І. Б. Матяш виступила з доповіддю, в якій 
представила нове видання. 

 
* * * 

21–25 червня 2010 року заступник Голови Держкомархіву 
О. В. Музичук взяла участь у навчальній поїздці української делегації 
до м. Маастрихт (Королівство Нідерландів), яка була організована 
Головним управлінням державної служби України. Під час візиту 
члени делегації ознайомилися з кращими практиками функціонування 
систем управління якістю та електронного урядування, досвідом 
діяльності Європейського інституту державного управління, 
Міністерства Фламандської спільноти Бельгії, Генерального дирек-
торату Європейської Комісії з питань торгівлі, Європолу. Також було 
взято участь у тренінгу з питань управління якістю за моделлю CAF 
(Common Assessment Framework) та електронного урядування на базі 
Європейського інституту державного управління. 

 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади  
та управління України 

 
19 травня 2010 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська мала 

зустріч з директором Департаменту стратегічних змін, організаційного 
лідерства та інновацій Канадської школи публічної служби, експертом 
українсько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на 
державній службі в Україні” Франсуа Ганьйоном та керівником 
українсько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на 
державній службі в Україні” Ларисою Бізо. У ході зустрічі директор 
архіву Н. В. Маковська ознайомила членів делегації з роботою архіву.  

 
* * * 

20–23 травня 2010 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська та 
заступник директора О. Б. Пащенко, у складі української делегації, 
взяли участь в 11-й загальній конференції Євро-Азійського регіо-
нального відділення Міжнародної ради архівів (ЄВРАЗІКА), що 
відбулася в м. Одесі. 
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У Центральному державному історичному 
архіві України, м. Львів 

 
13 квітня 2010 р. для студентів історичного факультету 

університету імені Склодовської-Кюрі у м. Любліні (Польща) була 
проведена одноденна практика в архіві. Студенти ознайомилися із 
навчальними кабінетами сектора допоміжних історичних дисциплін, 
роботою читального залу та каталогу архіву. 

 
* * * 

21 квітня 2010 р. для групи студентів Інституту Історії 
Ягеллонського університету у м. Кракові (Польща) під керівництвом 
ад’юнкта, доктора Христини Самсоновської була проведена 
ознайомлювальна екскурсія у навчально-методичних кабінетах сектора 
допоміжних історичних дисциплін 

 
* * * 

14–19 травня 2010 р. працівники архіву Громова Г. Л. та 
Огільченко Л. О. взяли участь у роботі міжнародної наукової 
конференції  “Різностороння освіта – як підстава для науки виховання” 
(м. Ченстохова, Польща). 

 
* * * 

18 травня 2010 р. у  архіві проводились зйомки документального 
фільму “Трумпельдорці” (Польське телебачення), про діяльність 
єврейської молодіжної організації “Бейтар”  у Львові у  1926–1939 рр. 
У підготовці фільму використано документи архіву. 

 
* * * 

4 червня 2010 р. для групи аспірантів  Віденського Університету 
під керівництвом доктора Бьоріса Куцмані, які спеціалізуються на 
дослідженні історії України, була проведена одноденна практика. 
Молоді науковці ознайомилися з історією архіву, особливостями 
формування фондів архіву, роботою читального залу та каталогу. 

 
* * * 

17–18 червня 2010 р. працівники  архіву Лісовська Є. І. та 
Кришталович У. Р. взяли участь у роботі міжнародної наукової 
конференції “Кадастрові карти Центральної Європи” (м. Будапешт, 
Угорщина). 
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У Центральному державному кінофотофоноархіві (ЦДКФФА) 
України ім. Г. С. Пшеничного 

 
3 червня 2010 р. у кінозалі Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного почесний член 
Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги Ярослава 
Плав'юк (Канада) урочисто передала на постійне зберігання до архіву 
грамплатівки із записами творів у виконанні хору “Україна” (Монреаль, 
1959 р.) під керуванням українського диригента Н. Городовенка. 

 
У Державному архіві Автономної Республіки Крим 

 
24 травня 2010 р. у приміщені Джанкойської міської раді  

відбулась зустріч з членами делегації мерії міста Мисліборжа 
(Республіка Польща). Начальник архівного відділу Джанкойської 
міськради Шкляренко Л.В. ознайомила польських гостей з архівними 
документами, присвяченими Герою Радянського Союзу Я. Чапічеву, 
який загинув і похований у Польщі. 

 
У Держархіві Вінницької області 

 
13 травня 2010 р. у рамках ІІ українсько-польських читань 

“Польща та Україна: Історичний вимір” із циклу “Трудне братерство” 
Держархівом Вінницької області презентовано фотодокументальну 
виставку “До Дня пам'яті жертв політичних репресій. Маловідомі 
документи”. Основу виставки склали архівно-слідчі та спостережні 
справи, документи особового походження, біографістика. Спеціальний 
розділ експозиції присвячено репресованим громадянам польської 
національності. 

 
У Держархіві Волинської області 

 
13 травня 2010 р. відбулася зустріч директора Державного архіву 

Волинської області В. Гики з Генеральним консулом Республіки 
Польща у Луцьку Т. Яніком.  

У ході консультацій обговорено шляхи подальшої співпраці з 
висвітлення історії українсько-польських відносин, зокрема, про 
надання допомоги та участь польської сторони у перевиданні Каталогу 
метричних книг Державного архіву Волинської області (1600–1933) та 
підготовці нового путівниках по фондах архіву. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
1 квітня 2010 р., на прохання угорської сторони, відбулася зустріч 

директора архіву з провідним консулом Угорської республіки в 
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Ужгороді Атіллою Надь, відповідальним за видачу віз. Консул 
спеціально прибув до архіву, щоб інформувати керівництво 
Державного архіву Закарпатської області щодо змін у правилах видачі 
шенгенських віз. З 5 квітня 2010 року вступив у силу новий візовий 
кодекс, обов′язковий для усіх країн-учасниць Шенгенської угоди. 

 
* * * 

22 квітня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області 
М. В. Делеган на запрошення Генерального консула Чеської Республіки 
у м. Львові п. Д. Павліта взяв участь у відкритті виставки “Кам′яна 
пам′ять чеського і європейського ландшафту”, що відбулося у 
м. Ужгороді. 

 
* * * 

29 квітня – 1 травня 2010 р. на базі Державного архіву 
Закарпатської області проведено міжнародну краєзнавчо-літературну 
акцію “Карпатська корона – 2010”, у якій взяли участь українські та 
румунські письменники, представники повітового музею Сату Маре 
(Румунія). 

Лауреатами міжнародної літературної премії 2010 року стали Іван 
Андрусяк, поет, літературознавець, прозаїк, член Національної спілки 
письменників України та Асоціації українських письменників (м. Київ, 
Україна); Петро Ходанич, прозаїк, член Національної спілки 
письменників України (м. Ужгород, Україна); Антон Ковач, член 
Національної спілки художників України (м. Ужгород); Михайло 
Делеган, прозаїк-документаліст, краєзнавець, директор Державного 
архіву Закарпатської області (м. Ужгород); Віорел Чубота, прозаїк-
документаліст, краєзнавець, директор музею повіту Сату Маре 
(Румунія). Лауреатам вручено дипломи та спеціальну відзнаку – 
фотокомпозицію “Червона рута”. Відбулися літературні читання в 
трудових колективах. 

 
* * * 

12 травня 2010 р. Держархівом Закарпатської області спільно із 
обласним відділенням Національної спілки письменників України в 
Ужгороді презентовано виданий українською та угорською мовами 
Анотований перелік фондів держархіву, що стосуються історії 
Угорщини. Видання є результатом виконання положення Договору про 
співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та 
Будапештським міським архівом. 21 травня інформація про цю подію 
вийшла в ефір обласного телебачення “Тиса”. 
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* * * 
31 травня 2010 р. у м. Ніредьгазі (Угорщина) у рамках днів 

комітату відбулося підписання Договору про співробітництво між 
Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-
Березьким комітатським архівом Угорщини. 

Під час перебування у архіві комітату співробітниками 
Державного архіву Закарпатської області виявлено 2,04 погонних 
метри документів, що стосуються історії Закарпаття. Вивчається 
можливість виготовлення їх копій. 

 
У Державному архіві Сумської області 

 
8 червня 2010 р. у Сумському прес – клубі відбулася презентація 

виставки “Шевченківські свята української еміграції: афіші, 
запрошення виставки, програми”, де представлені матеріали 1914–1943  
років. Виставка створена за матеріалами Національного архіву Чеської 
Республіки та Наукового архіву Болгарської АН і приурочена до 149-ої 
річниці перепоховання Тараса Шевченка в Україні на Чернечій горі у 
Каневі. Організаторами презентованої експозиції стали доцент 
Сумського державного університету В. М. Власенко та директор 
держархіву Сумської області Г. М. Іванущенко. 

.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 

Заходи державних архівних установ з відзначення 
110-ї річниці з дня народження видатного українського актора 

театру та кіно Миколи Федоровича Яковченка 
 

Микола Федорович Яковченко – один з найколоритніших акторів 
українського театру, який займає особливе місце у списку народних 
улюбленців. Згадка про нього завжди викликає добру усмішку і зами-
лування. Він був і залишається близьким і зрозумілим людям, адже скромно 
і без пафосу виконував свою роботу, не вимагаючи нічого взамін, окрім 
щирої радості глядачів. 

Микола Яковченко народився 3 травня (за старим стилем) 1900 року 
в м. Прилуки Чернігівської області. Свою творчу сценічну діяльність актор 
починав в аматорських гуртках рідного міста. Згодом Микола Федорович 
виступав на сценах професійних театрів міст Сімферополя, Дніпро-
петровська, Чернігова, Харкова, Черкас. У 1927 році актор прийшов до 
Київського драматичного театру ім. І. Франка, якому й присвятив все своє 
подальше життя.  

З нагоди 110-ї річниці з дня народження українського сміхотворця в 
Києві, Чернігові та Прилуках була проведена низка різноманітних за 
характером тематичних заходів. 

6 квітня 2010 р. у рамках І етапу ІІ Всеукраїнського відкритого 
конкурсу акторської майстерності імені Миколи Яковченка відбулося 
урочисте відкриття фотодокументальної виставки “З архівних джерел”, 
підготовленої Держархівом Чернігівської області з нагод 110-ї річниці з дня 
народження М. Ф. Яковченка. Місце проведення: міський будинок культури 
м. Прилуки, вул. Переяславська, 28. 

Виставку відкрила перший заступник Голови Державного комітету 
архівів України, д. і. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України 
І. Б. Матяш. У відкритті виставки взяли участь директор Державного архіву 
Чернігівської області Р. Б. Воробей, Голова товариства “Чернігівське 
земляцтво” в м. Києві В. В. Ткаченко та відомий прилучанин-меценат, 
почесний громадянин м. Прилуки Ю. В. Коптєв. На виставці представлено 
понад 40 документів та фотографій, над виявленням яких працювали 
співробітники чотирьох центральних державних архівів України та 
Державного архіву Чернігівської області. 
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* * * 
12 травня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області з нагоди 110-

річчя від дня народження уродженця Чернігівщини, народного артиста 
України М. Ф. Яковченка відкрито фотодокументальну виставку “Майстер 
сміху”. Для обласного радіо і телебачення підготовлені передачі про 
славетного актора. 

 
* * * 

17 травня 2010 р. на другому поверсі Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка (01001 Київ-1, пл. Івана Франка, 3) з 
нагоди 110-річчя з дня народження М. Ф. Яковченка презентовано ювілейну 
тематичну виставку архівних документів та матеріалів з фондів центральних 
державних архівів, Держархіву Чернігівської області, архіву Національного 
академічного театру ім. І. Франка.  

В експозиції представлено документи з особової справи на 
М. Ф. Яковченка, серед яких Указ Президії Верховної Ради УРСР про 
присвоєння Миколі Яковченку звання “Заслужений артист” (від 
11.10.1943 р.) та Нагородний лист про представлення до нагородження 
Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1970 р.). 
Значну частину тематичної виставки становили фотографії актора, які 
зображають зовсім юного Миколу Федоровича під час навчання в 
Прилуцькому училищі; показують його в екранних та театральних образах, в 
колі сім'ї, друзів, колег, під час кінозйомок та вистав. 

Надзвичайно цікавим та психологічно точним є фотопортрет 
М. Ф. Яковченка роботи видатного фотохудожника Леоніда Левіта. За 
допомогою світла та тіні майстер зумів вловити приховану від звичайного 
погляду трагічну душевну суть актора та по-новому подивитися на цю 
особистість. Особливу увагу відвідувачів привернула копія автобіографії 
митця, яка є одним із небагатьох документів, написаних його власною 
рукою. 

Після відкриття виставки розпочався літературно-мистецький вечір-
дійство “Український Чаплін. Життя після життя”, за участі провідних 
українських театральних акторів, членів журі та лауреатів ІІ Всеукраїн-
ського відкритого конкурсу акторської майстерності імені Миколи 
Яковченка. 

 
* * * 

20 травня 2010 р. у Центральному державному архіві-музеї 
літератури і мистецтва України розгорнуто документальну виставку, 
присвячену 110-й річниці від дня народження українського актора театру та 
кіно М. Ф. Яковченка та приурочену до 90-річчя заснування Національного 
академічного драматичного театру ім. І. Франка. 
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Заходи державних архівних установ з відзначення 95-ї  річниці перемоги 
Українських Січових Стрільців на горі Маківка 

 
* * * 

29 квітня 2010 р. у Центральному державному історичному архіві 
України, м. Львів (ЦДІАЛ) відкрито тематичну виставку “До 95-річчя 
перемоги Українських Січових стрільців на горі Маківка”, підготовлену 
спільно з Держархівом Львівської області. 

 
* * * 

28 квітня 2010 р. Центральним державним науково-технічним 
архівом України проведено День архівної інформації з нагоди відзначення 
95-річчя перемоги легіону Українських Січових Стрільців на горі Маківка. 

 
* * * 

27 квітня 2010 р. у Державному архіві Дніпропетровської області 
відкрито документальну виставку “Українські Січові Стрільці. До 95-ї 
річниці перемоги на горі Маківка”. 

 
* * * 

20 квітня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області та 
Відділі держархіву в м. Берегово з нагоди 95-ї річниці перемоги Українських 
Січових Стрільців на горі Маківка відкрито тематичні виставки архівних 
документів та матеріалів. 

 
* * * 

27 квітня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 
відкрито документальну виставку “З історії Українських Січових Стрільців”. 

 
 
 

Заходи державних архівних установ з відзначення 65-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 років 
 

27 квітня 2010 р. у Меморіальному комплексі “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” проведено міжнародну 
наукову конференцію “Україна в Другій світовій війні: джерела та їх 
інтерпретація (До 65-річчя Перемоги над нацизмом та фашизмом)”. У 
рамках конференції відкрито тематичну виставку фото- та архівних 
документів. 

Це третій захід спільного проекту Держкомархіву України та 
Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”. В історії української держави Перемога у Великій 
Вітчизняній війні стала знаковою подією, хоч і далася вона дуже дорогою 
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ціною. Виставка “Війна і Перемога в історичній пам´яті українського 
народу” – це погляд крізь час на жахіття війни, це пересторога для 
теперішніх та майбутніх поколінь людей; та, насамперед, це данина пам´яті 
людям, які загинули в боротьбі за незалежність рідної землі. До експозиції 
виставки включено понад 2000 документів з фондів центральних та 
обласних архівів України, держархівів АР Крим, м.м. Києва та Севастополя, 
фондового зібрання Меморіального комплексу. Експоновані на виставці 
документи, систематизовані у тематичні розділи, проливають світло на 
маловідомі події та факти, дають можливість проаналізувати їх через призму 
часу, віддати данину пам´яті тим, хто боровся і переміг, переконливо 
підкреслюють “український аспект” досягнення Перемоги. 

Надзвичайно цікавими є оригінали архівних документів, що раніше 
не експонувалися, з фондів Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління (ЦДАВО) України, Центрального державного архіву 
громадських об’єднань (ЦДАГО) України та Галузевого державного архіву 
Служби зовнішньої розвідки (ГДА СЗР) України. Це ряд наказів про здачу 
продовольства та мобілізацію молоді на роботу до Німеччини; перелік 
періодичних видань на теренах Райхскомісаріату України; матеріали 
Надзвичайної державної комісії з установлення та розслідування злочинів 
німецько-фашистських загарбників; постанова з “Окремої папки” до 
протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У 1943 р.; документи зі справи 
С. Руднєва, рукописи О. Довженка; нещодавно розсекречені документи 
1941–1945 років, що зберігалися в архіві зовнішньої розвідки України; 
вперше представлені на широкий огляд документи з окупаційних фондів Е. 
Коха та А. Розенберга. Окрім того, до експозиції включено документи, що 
розповідають про Міжнародну конференцію в Сан-Франциско, де Україна як 
одна з держав-переможниць у війні стала членом ООН. Акцентним на 
виставці є розділ “Непрочитані листи 41-го”. Це колекція з понад тисячі 
кореспонденцій червня-вересня 1941 року, які залишилися невідправленими 
на пошті м. Кам´янець-Подільський та були вивезені окупантами до Відня. 
67 років ці листи перебували у музеях Австрії, але не тільки не 
досліджувалися, а навіть не були прочитаними. На початку 2010 року вони 
були передані Державною службою контролю за переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон України до фонду Меморіального 
комплексу, співробітникам якого вже вдалося розшукати близько 200 родин 
адресатів. Ця колекція – унікальний і надзвичайно цінний джерельний 
комплекс, що дає можливість проаналізувати рівень масової свідомості, 
дослідити соціальну психологію та суспільну мораль радянських громадян у 
кризових умовах початкового періоду війни. 

Після відкриття виставки розпочала роботу Міжнародна наукова 
конференція “Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації”. На 
конференції обговорювалися наступні теми: 

– Історіографія та джерела до історії Другої світової війни в Україні. 
Бойові дії на українському театрі війни; 

– Окупаційний режим на території України; 
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– Радянський рух Опору та український самостійницький рух; 
– Суспільно-політичні та економічні процеси. Проблеми історичної 

пам´яті. 
У конференції взяли участь українські, російські та білоруські 

науковці, архівісти, музейники, всі інші, хто цікавиться історією Другої 
світової та Великої Вітчизняної воєн. 

28 квітня 2010 р. у приміщенні Укрінформу (вул. Б. Хмельницького, 
8/16, м. Київ) проведено прес-конференцію Державного комітету архівів 
України, присвячену ходу підготовки державних архівних установ України 
до відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років. 

На прес-конференції презентовано нове видання Центрального 
державного архіву громадських об'єднань України “Радянські партизани 
1941–1944: світло й тіні”. 

6 травня 2010 р. відбулися урочисті збори та святковий концерт з 
нагоди Дня Перемоги – 9 травня (конференц-зал, III поверх комплексу 
споруд ЦДА (вул. Солом'янська, 24). 

 
* * * 

У рамках Програми заходів відзначення архівними установами 65-ої 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війни Галузевим центром науково-
технічної інформації з архівної справи та документознавства Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
підготовлено Бюлетень № 12 (2010 р.) “Україна у Другій світовій війні 
1939–1945 рр. : матеріали до бібліографії (1991–2010)”. 

Бібліографічний посібник підготовлено з метою відображення мовою 
видань різних типів і видів розвитку сучасної української історіографії 
Другої світової війни. Джерельною базою для підготовки бюлетеня стали 
фонди та довідково-бібліографічний апарат, електронні ресурси На-
ціональної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної 
історичної бібліотеки України, Національної парламентської бібліотеки 
України, бібліографічні покажчики: “Видання державних архівних установ 
України. 1991–2006” (К., 2007, 157 с.), “Історія України: науково-
допоміжний бібліографічний покажчик” (1993–2007 рр.), “Бібліографія 
основних видань інституту історії України НАН України. 1936–2001” (К, 
2002, 160 с.), “Інститут історії України Національної Академії наук України. 
1936–2006” (К., 2006, 818 с.). 

 
* * * 

Протягом квітня-травня 2010 р. у ході підготовки до відзначення 65-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. співробітники 
ЦДАВО України провели масштабне виявлення архівних документів про 
історію Великої Вітчизняної та склали тематичні переліки документів 
“Взяття Берліна та підписання Акта про капітуляцію німецьких збройних 
сил”, “До 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.  
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6 травня 2010 р. у приміщенні ЦДАВО України відкрито 
документальну виставку “Велика Перемога: внесок кожного”. 

На виставці були вперше представлені копії документів з фондів 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та об'єднаного фонду 
Ради в справах релігій при Раді Міністрів УРСР та її попередників: 
уповноважених Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР по УРСР, 
серед яких – відомості про збір коштів на будування танків і літаків по 
областях УРСР, відомості про підсумки матеріального вираження 
патріотичної діяльності російської православної церкви в Україні за період 
Вітчизняної війни, документи про матеріальний внесок співробітників 
апарату Президії Верховної Ради Української РСР та інших установ і 
окремих громадян у збір коштів для будування танкової колони “За 
Радянську Україну”.  

Виставку доповнили бойові біографії співробітників ЦДАЖР УРСР 
(зараз ЦДАВО України) з альбому “Учасники Великої Вітчизняної війни – 
співробітники ЦДАЖР”. 

 
* * * 

6 квітня 2010 р. директор ЦДАГО України В. С. Лозицький взяв 
участь у програмі “Знакова фігура” на радіо “Культура”, присвяченій 65-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

 
23 квітня 2010 р. до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 років вийшло друком науково-популярне видання 
“Радянські партизани 1941–1944: світло й тіні” (Київ, 2010. – 80 с.), 
підготовлене директором Центрального державного архіву громадських 
об'єднань України В. С. Лозицьким та колишнім провідним науковим 
співробітником архіву А. В. Кентієм. 

У книзі в науково-популярному форматі висвітлюється бойова 
діяльність радянських партизанів на окупованій території України, 
показується їх вагомий внесок у звільнення українських земель від 
нацистських загарбників в роки Другої світової війни. Разом з тим, у нарисі 
розкриваються складнощі і прорахунки в організації партизанського руху в 
Україні, стосунки між командирами загонів і з'єднань та місцевими 
населенням тощо. 

 
28 квітня 2010 р. заступник директора архіву О. В. Бажан надала 

інтерв’ю телеканалам “Ера”, “Київ”, “Інтер” щодо документів з історії 
Великої Вітчизняної війни, які зберігаються у ЦДАГО України. 

 
25 травня 2010 р. начальник відділу використання інформації 

документів ЦДАГО С. І. Власенко взяла участь у радіопередачі “Джерела 
національної пам’яті” на радіо “Культура” з проблем історії Великої 
Вітчизняної війни. 
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24–25 червня 2010 р. працівники ЦДАГО взяли участь у науково-
практичній конференції “Переддень і початок Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр.". 

 
* * * 

26–30 квітня 2010 р. у кінотеатрі “Зоряний” відбувся IX Київський 
міжнародний фестиваль документальних фільмів “Кінолітопис – 2010”, 
співорганізатором якого став Центральний державний кінофотофоноархів 
України ім. Г. С. Пшеничного. Фестиваль присвячений 65-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

 
30 квітня 2010 р. Організаційний комітет IX Київського 

міжнародного фестивалю документальних фільмів “Кінолітопис – 2010”, 
присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 
років, нагородив дипломом “За збереження кінопам'яті народу” 
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. 

  
Травень 2010 р. Центральний державний кінофотофоноархів України 

ім. Г. С. Пшеничного взяв участь у телемарафоні до Дня Перемоги, 
організованому Київською державною регіональною телерадіокомпанією. 

  
Травень 2010 р. Центральним державним кінофотофоноархівом 

(ЦДКФФА) України ім. Г. С. Пшеничного надано електронні копії 
документів для організації тематичних виставок у штаб-квартирі ОБСЄ та 
Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”. 

Кабінету Міністрів України виготовлено відеосюжет про парад 
Перемоги у м. Києві у 1945 році, народному депутату України 
А. Александровській для роботи з виборцями виготовлено відеокопії 
кінодокументів про звільнення м. Харкова та повну версію кінофільму 
“Весна перемоги”. Копії кінодокументів для створення документальних 
фільмів та телепередач надано студії “Укртелефільм”, парламентському 
телеканалу “РАДА”, Австрійській національній телерадіокомпанії “ORF”, 
телеканалу “НТН”, ТОВ “Інсайт-Медіа”, Продакшн-студії “Ledokol Istil”, 
Одеському обласному ОП “Кіновідеопрокат”, ТОВ “Профи-ТВ”, “07 
Продакшн”, ТОВ “НІС” (УНТК “Інтер”), ТОВ “СтарМедіа ПРО”, 
Міжнародній українській спілці учасників війни, ТРК “ГЛАС”, Черкаській 
ОДТРК. 

Копії фотодокументів для організації тематичних виставок надано 
Українському інституту національної пам'яті, Українському національному 
інформаційному агентству “УКРІНФОРМ” тощо. 

Всього до святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виготовлено 
1421 копію фотодокументів, 6 годин відеозапису копій з кінодокументів. 
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*** 
21–22 квітня 2010 р. співробітники Центрального державного 

науково-технічного архіву України взяли участь у наукових конференціях 
“Каразінські читання” і “Тринадцяті Слобожанські читання” та виступили з 
доповідями про склад та зміст документів архіву періоду Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

 
27 квітня 2010 р. у Центральному державному науково-технічному 

архіві (ЦДНТА) України відбулася зустріч колективу архіву та студентів-
практикантів Національного аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського “Харківський національний інститут” з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років: головою Харківської міської 
організації ветеранів України М. А. Касьяненком, головою комітету 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., полковником 
В. Й. Рабкіним, членом первинної ветеранської організації сел. 
Жуковського, сержантом І. П. Томіліним. Присутні мали змогу 
ознайомитися з виставкою архівних документів та матеріалів “Пам’ять 
полум’яних років: Велика Вітчизняна війна та повоєнна відбудова на 
сторінках архівних документів”, де представлено документи з відбудови 
Первомайської ГЕС та Миколаївської ДРЕС, Наводницького мосту на 
Русанівській протоці, вул. Хрещатик м. Києва, шахт Донбасу тощо. У 
проектних завданнях та технічних проектах подаються найцікавіші 
матеріали: акти з детальними описами руйнацій об’єктів, найбільш 
раціональні шляхи їх відродження і реконструкції, чіткі розрахунки 
потрібних для відбудови коштів, графіки проведення відбудовних робіт, 
фотографії зруйнованих будівель. 

 
29 квітня 2010 р. у приміщенні Головного корпусу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна у рамках проведення 
Асамблеї Вчених Рад, присвяченої 65-річчю Великої Перемоги, ЦДНТА 
України організовано документальну виставку “Відроджені із попелу: 
проекти відбудови української промисловості 1945–1953 рр. у фондах 
ЦДНТА України”. 

 
6 травня 2010 р. у приміщенні Київського райвиконкому м. Харків 

під час зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
відкрито фотодокументальну виставку Державного архіву Харківської 
області “Ця незабута велика війна”, доповнену матеріалами із фондів 
ЦДНТА України. 

 
7 травня 2010 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України 

започатковано спеціальну тематичну рубрику “65-річчя Перемоги. 1941–
1945”. 

 
12 травня 2010 р. для студентів Харківської філії Київського 

національного університету культури і мистецтв проведено екскурсію 
Центральним державним науково-технічним архівом України та 
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документальною виставкою “Безсмертний Києве, квітни: повоєнна 
відбудова вулиці Хрещатик”, присвяченою 65-річчю Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. На виставці представлено частину 
документів з проекту повоєнної забудови головної вулиці столиці (проект 
налічує близько 3 тис. одиниць зберігання): матеріали з проектування 
будівель Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 
Міністерства лісового господарства, готелю “Україна”, Міжнародного 
центру культури і мистецтв тощо. 

 
* * * 

30 квітня 2010 р. у ЦДАМЛМ розгорнуто документальну виставку, 
присвячену 90-річчю від дня народження поета-антифашиста Дмитра 
Вакарова (1920–1945). 

  
6 травня 2010 р. у ЦДАМЛМ України розгорнуто документальну 

виставку до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років. Окремий розділ виставки присвячено кінодокументалістиці періоду 
війни, зокрема, сценарію О. Довженка “Перемога на Правобережній 
Україні...”. 

 
* * * 

12 квітня 2010 р. у Російському культурному центрі 
(м. Сімферополь) Державним архівом в Автономній Республіці Крим 
підготовлено фотовиставку “Визволення Криму, квітень-травень 1944 року”. 

 
6 травня 2010 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим 

відбувся День відкритих дверей та відкриття фотовиставки “Нам дороги ці 
забути не можна”, присвячені 65-й річниці Дня Перемоги. 

 
У травні–червні 2010 р. архівним відділом Джанкойської міської 

ради підготовлена виставка “65-річчю Великої Перемоги присвячується” (по 
фотодокументах и документах особового походження  джанкойців, які брали 
участь  у Великої Вітчизняної війні). Виставка  експонувалася у приміщенні 
Центру  св. Кирила та Мефодія. Виставку відвідали учні  шкіл міста. 

 
* * * 

28 квітня 2010 р. у прямому ефірі телеканалу ВДТ-6, присвяченому 
Дню Перемоги, виступила заступник директора Державного архіву 
Вінницької області Ф. А. Винокурова. В інтерв’ю охарактеризовано 
особливості німецького та румунського окупаційних режимів на території 
Вінницької області, зроблено порівняльний аналіз подій, фактів, що 
відбувалися у німецькій зоні окупації та на території Трансністрії. 

 
29 квітня 2010 р. у приміщенні Вінницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Тімірязєва презентовано історичну карту 
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“Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, підготовлену 
за участі Держархіву Вінницької області. 

 
У травні 2010 р. журналістами Вінницької ДТРК “ВДТ-6” за 

документами Державного архіву Вінницької області підготовлено 
документальний фільм “Берегиня” про “Праведницю світу” 
Л. І. Постоловську, колишнього директора дитячого будинку № 2 м. 
Вінниці, яка, ризикуючи життям, рятувала під час окупації єврейських дітей 
від розстрілів, українських – від примусових робіт у Німеччині. Науковим 
консультантом фільму виступила заступник директора держархіву 
Ф. А. Винокурова. 

 
5 травня 2010 р. Держархівом Вінницької області спільно з обласним 

краєзнавчим музеєм у читальному залі архіву організовано документальну 
виставку “Переможний травень на шпальтах газет та журналів”. 

 
7 травня 2010 р. у прямому ефірі телеканалу ВДТ-6 виступили 

заступник директора Державного архіву Вінницької області Ф. А. Вино-
курова та директор Вінницького інституту історії, етнології та права 
Ю. А. Зінька. 

 
12 травня 2010 р. у рамках відкриття сесії Вінницької обласної ради 

відбулося нагородження учасників авторського колективу карти 
“Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, до складу 
якої ввійшли представники Державного архіву Вінницької області. 

 
13 травня 2010 р. у Держархіві Вінницької області у рамках обласної 

програми збирання документів усної історії відбулася тематична зустріч з 
учасниками українсько-польського проекту збирання спогадів та свідчень 
“Праведників світу”, учасників подій та свідків німецько-румунської 
окупації Вінницької області 1941–1944 рр.  

 
23 червня 2010 р. заступник директора Держархіву Вінницької 

області Ф. А. Винокурова взяла участь у прямому ефірі на Вінницькому 
обласному радіо, присвяченому Дню пам'яті жертв Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років. Вона охарактеризувала окупаційний режим на 
території Вінницької області, розповіла про його специфіку, наявність 
німецької та румунської зон окупації, розташування поблизу Вінниці ставки 
Гітлера “Вервольф” та ставки Герінга поблизу Калинівки. 

 
* * * 

8 квітня 2010 р. в інформаційному випуску новин Волинського 
обласного радіо прозвучала інформація Державного архіву Волинської 
області про фонд спогадів учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років. 

9 квітня 2010 р. в ефірі Волинського обласного радіо прозвучало 
інтерв'ю провідного спеціаліста Державного архіву Волинської області 
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М. Шух про склад та зміст колекції спогадів партизан Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років, яка зберігається у держархіві. 

 
9 квітня 2010 р. в інформаційному випуску Волинського обласного 

радіо Державним архівом Волинської області презентовано плакат “Імена на 
скрижалях історії” та документальну виставку “Реліквії розповідають”, 
присвячені 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років. 

 
19–20 квітня 2010 р. в ефірі Волинського обласного радіо до 65-річчя 

Великої Перемоги прозвучало інтерв'ю спеціаліста Державного архіву 
Волинської області М. Шух про документи, які засвідчують примусове 
вивезення населення на роботи до Німеччини. 

 
29 квітня 2010 р. у Державному архіві Волинської області відкрито 

документальну виставку “Волинь їх пам'ятає”. 
 
30 квітня 2010 р. у Державному архіві Волинської області відкрито 

документальну виставку “Волинь в роки Великої Вітчизняної війни”. 
 

* * * 
18–19 квітня 2010 р. в ефір 51-го каналу Дніпропетровського 

місцевого телебачення вийшла телепередача “Краєзнавча подорож”, 
присвячена заходам Держархіву Дніпропетровської області з відзначення 65-
ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
27 квітня 2010 р. у Державному архіві Дніпропетровської області 

відкрито документальну виставку “Смертю смерть подолав: 
Дніпропетровська область у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”. 

Виставка складалася з розділів: 1. Перші місяці війни. 2. 
“Днепровская правда” у 1941 році. 3. “Новий порядок”. 4. Злочини 
окупантів. 5. Примусова праця у Німеччині. 6. Рух опору. 7. Звільнення 
області. 8. Твори учнів: “Що я пережив під час окупації”. 9. До Перемоги.  

На виставці експонувалися документи радянських органів влади 
1941 року та 1943–1945 років, статті з місцевої преси, що відображають 
підготовку до відсічі вторгненню на територію області німецьких військ, а 
також поновлення життя після приходу радянських військ у 1943–1944 рр. 
Важливе місце на виставці займають документи окупаційних органів влади 
й українських допоміжних управлінських структур. Документи 
відображають діяльність загарбників та їх посібників у Дніпропетровську та 
області, знищення мирного населення, а також спроби поновлення 
промисловості і налагодження “мирного” життя. 

Окремо увага в експозиції була звернена на контрольні роботи – 
твори учнів (1943 рік), у яких вони описують своє життя в окупованому 
Дніпропетровську. 
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7 травня 2010 р. під час круглого столу “Україна у Другій світовій та 
Великій Вітчизняній війні (1939–1945 рр.): актуальні проблеми історії”, що 
проходив у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся 
Гончара, презентовано видання Держархіву Дніпропетровської області 
“Окупаційний режим на Дніпропетровщині у хронологічних довідках 
місцевих органів влади: збірник документів”. 

 
11 травня 2010 р. у прес-центрі інформаційного агентства “НОВЫЙ 

МОСТ” (м. Дніпропетровськ) проведено прес-конференцію Держархіву 
Дніпропетровської області “Презентація книги “Окупаційний режим на 
Дніпропетровщині у хронологічних довідках місцевих органів влади: 
збірник документів”. 

 
* * * 

6 травня 2010 р. у Державному архіві Донецької області відкрито 
документальну виставку “65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні”. 

 
6 травня 2010 р. у газеті Донецької облдержадміністрації та облради 

“Жизнь” опублікована стаття “Горький счет потерь”. 
 
25 травня 2010 р. працівники Держархіву Донецької області взяли 

участь у краєзнавчих читаннях “Біль та радість останнього бою”, що 
проходили в Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 
В травні 2010 р. на офіційному веб-сайті Державного архіву 

Донецької області започатковано спеціальну тематичну рубрику “65 років 
Перемоги. 1941–1945 рр." 

 
10–11 червня 2010 р. у м. Артемівську Донецької області проведено 

семінар “Взаємодія архівних установ Артемівського району та міста 
Артемівська з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування у 
забезпеченні інформаційних потреб суспільства та держави”. 

У рамках семінару проведено науково-практичну конференцію, 
присвячену 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 
років.  

 
* * * 

28 квітня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 
документальну виставку “До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років”. Експоновані архівні документи висвітлюють події 
Великої Вітчизняної війни, життя українців за часів окупації, біль і надії 
“остарбайтерів”, рух опору та визволення Житомирщини (листопад 1943 – 
березень 1944), вшанування пам'яті загиблих воїнів. 
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* * * 
13 квітня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області взяв 

участь у нараді з питань підготовки до відзначення 65-ї річниці Великої 
Перемоги, яку проводив голова облдержадміністрації О. О. Ледида.  

Директор інформував учасників наради про підготовчу роботу архіву 
та готовність до відкриття тематичних виставок. Одночасно він повідомив 
про факт руйнування пам′ятника на місці висадки розвідувальної групи 
Ференца Патакі у роки Другої світової війни та про план відновлення 
зазначеного пам′ятника до 9 Травня 2010 року. 

 
4 травня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області та відділі 

держархіву в м. Берегово відкрито виставки архівних документів та 
матеріалів, що висвітлюють життя населення на окупованій території під час 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, підпільно-партизанський рух, 
героїзм та самовідданість воїнів під час визволення України від 
фашистських загарбників, а також внесок українського народу у Перемогу. 

 
7 травня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відбулося 

урочисте зібрання трудового колективу з нагоди 65-ї річниці Великої 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. Було згадано імена 
тих працівників архіву, які внесли вагомий внесок у Велику Перемогу, а 
після війни сприяли розвитку архівної системи Закарпаття і України у 
цілому, зокрема, капітана Г. Неклеса, С. Бойко та ін. 

 
12 червня 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області 

М. В. Делеган надав інтерв'ю телеканалу “ICTV”, в якому розповів про 
наступальні операції Радянської Армії на завершальному етапі Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років у Карпатах та визволення території 
Закарпаття від німецько-фашистських загарбників. 

 
* * * 

19 квітня 2010 р. у Державному архіві Запорізької області відкрито 
документальну виставку до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 рр. 

 
У квітні-травні 2010 р. в ефір Запорізької ОДТРК вийшов цикл 

радіопередач “Народна війна. 1941–1945. Архіви свідчать”, підготовлений 
Державним архівом Запорізької області до 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
13 травня 2010 р. вийшов друком збірник документів з фондів 

Державного архіву Запорізької області “Дневники с далекой неволи".  
На офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області 

створено тематичний розділ, присвячений 65-й річниці Великої Перемоги. 
 
13 травня 2010 р. у приміщенні архіву експонувалися документальні 

виставки “Антифашистський рух Опору в Токмацькому районі Запорізької 
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області. 1941–1943 рр.” та “Запорізька область у роки Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр." 

 
18 травня 2010 р. у газеті “Запорозька Січ” вийшла стаття 

підготовлена працівниками Держархіву Запорізької області “Листи пам’яті”, 
присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
20 травня 2010 р. на веб-сайті Запорізької облдержадміністрації 

розміщено он-лайнову документальну виставку “Вони наближали Перемогу. 
До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. (За 
документами Державного архіву Запорізької області)”. 

 
* * * 

28 квітня 2010 р. співробітник Держархіву Івано-Франківської 
області Л. Б. Міщанчук взяла участь у роботі обласної краєзнавчої 
конференції учнівської молоді “Шляхами подвигу і слави”, присвяченої 65-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, та виступила з доповіддю 
“Використання архівних документів у вивченні та дослідженні подій Другої 
світової війни”. 

 
5–15 травня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області 

експонувалася тематична документальна виставка “Їх подвиг безсмертний, 
їх слава невмируща”, присвячена 65-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
7 травня 2010 р. проведено зустріч колективу Держархіву Івано-

Франківської області з ветераном Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років, колишнім директором архіву І. М. Морозовим, який пройшов 
дорогами війни з серпня 1941 року по травень 1945 року. 

 
8 травня 2010 р. співробітники Держархіву Івано-Франківської 

області взяли участь в урочистостях з нагоди 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, що проходили у м. Івано-
Франківську. 

 
* * * 

5–6 травня 2010 р. у Державному архіві Київської області та 
Київській облдержадміністрації відкрито виставки архівних документів та 
матеріалів “Київщина. Літопис боротьби, скорботи і звитяги”. 

 
9 травня 2010 р. у програмі “Київські етюди” на радіо “Голос Києва” 

відбувся виступ начальника відділу інформації та використання документів 
Державного архіву Київської області О. М. Бєлої на тему “Архів допомагає 
з'ясувати долю рядових солдатів Великої Вітчизняної війни”, присвячений 
65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
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* * * 
21 квітня 2010 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК вийшла 

радіопередача “Руйнування промислового потенціалу Кіровоградщини у 
період німецько-фашистської окупації”. 

 
27 квітня 2010 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК вийшла перша 

радіопередача з циклу “Стежинами героїв”, підготовлена за архівними 
документами Державного архіву Кіровоградської області. 

 
27 квітня 2010 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрилася 

документальна виставка “Знівечене війною дитинство”, присвячена Дню 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
* * * 

У травні 2010 р. на офіційній сторінці Державного архіву Луганської 
області на веб-сайті Луганської облдержадміністрації започатковано 
рубрику “65 річниця Перемоги. 1941–1945 роки”. 

 
5 травня 2010 р. у газеті “Молодогвардеец” від 5 травня (№ 18) 

опубліковано статтю “Остарбайтеры. Познавшим фашистскую неволю 
посвящается”, підготовлену Державним архівом Луганської області. 

 
5 травня 2010 р. директор Держархіву Луганської області 

М. М. Старовойтов взяв участь у відкритті у Луганському обласному 
краєзнавчому музеї виставкової експозиції “Строки, опаленные войной”, 
присвяченої 65-річчю Великої Перемоги. 

 
6 травня 2010 р. у Державному архіві Луганської області відкрилася 

документальна виставка “Документальні свідоцтва Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”. 

 
28 травня 2010 р. в ефірі Луганської ОДТРК в програмі “Тема дня” та 

31 травня 2010 р. в ефірі радіо “Пульс” в програмі “Акцент” вийшли 
радіопередачі, в яких директор Держархіву Луганської області 
М. М. Старовойтов та начальник відділу інформації та використання 
документів Т. В. Проха розповіли про виставку “Документальні свідоцтва 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, присвячену 65-річчю Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, яка експонується в архіві. 

 
* * * 

16 та 23 квітня 2010 р. для студентів Університету ім. Марії Кюрі-
Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) та Львівського національного 
університету ім. Івана Франка проведено екскурсії Держархівом Львівської 
області та ознайомлено зі складом і змістом документів архіву періоду 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 
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* * * 
28 квітня 2010 р. у Держархіві Миколаївської області урочисто 

відкрито документальну виставку “Десант безстрашних (до 65-ї річниці 
Перемоги)”. Виставку відвідали представники Миколаївської обласної ради 
ветеранів, ветерани Великої Вітчизняної війни, керівний склад 
облдержадміністрації, краєзнавці й науковці міста Миколаєва, спеціалісти 
держархіву, студенти Українського державного морського технічного 
університету та представники засобів масової інформації. 

 
* * * 

У травні 2010 р. Держархівом Полтавської області підготовлено до 
друку науково-довідкове видання “Полтавщина у Великій Вітчизняній 
війні"; на офіційному веб-сайті Державного архіву Полтавської області 
започатковано спеціальну тематичну рубрику “До 65-річчя Перемоги”. 

 
7 травня 2010 р. у корпусі № 1 Держархіву Полтавської області 

відкрито виставку “Велика  Вітчизняна війна у документах та матеріалах”. Із 
вступним словом на її відкритті виступив заступник директора-начальник 
відділу держархіву області Т. П. Пустовіт. 

 
8 травня 2010 р. співробітники Держархіву Полтавської області у 

складі делегації Полтавської облдержадміністрації взяли участь у заходах, 
які відбулися в урочищі Шумейкове Лохвицького району Полтавської 
області, де у вересні 1941 р. разом зі штабною колоною загинув командир 
Південно-Західного фронту генерал-полковник М. П. Кирпонос. 

  
9 травня 2010 р. співробітники Держархіву Полтавської області взяли 

участь у загальноміських заходах з вшанування пам'яті Героїв Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років, що проходили біля Меморіалу вічної 
слави у м. Полтаві. 

 
* * * 

5 квітня 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито 
документальні виставки “На шляху до Перемоги”, де представлено 
документи про встановлення на Рівненщині окупаційного режиму, 
антифашистську боротьбу на території області, звільнення м. Рівне від 
фашистської окупації. 

 
12 квітня 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито 

документальну виставку “З болем у серці пам'ятаємо”, присвячену 
Міжнародному дню визволення в'язнів фашистських концтаборів. 

 
22 квітня 2010 р. на офіційному веб-сайті Рівненської 

облдержадміністрації у рубриці “До 65-річчя Перемоги у ВВВ” розміщено 
огляд фондів Державного архіву Рівненської області періоду Великої 
Вітчизняної війни та перелік плакатів, оголошень, листівок, газет 1941–
1943 рр. з фондів держархіву. 
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30 квітня 2010 р. начальник відділу використання інформації 
документів Держархіву Рівненської області Л. Леонова взяла участь у 
круглому столі “Рівненщина в роки ІІ Світової війни”, який проходив у 
Рівненському краєзнавчому музеї, та виступила з доповіддю “Фонди 
Державного архіву Рівненської області періоду 1941–1945 років”. 

  
5 травня 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито 

документальну виставку “На шляху до Великої Перемоги”. 
  
7 травня 2010 р. проведено зустріч колективу Державного архіву 

Рівненської області з ветераном Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
Б. Ю. Стекляром. 

 
* * * 

 
 
Травень 2010 р. Сумському обласному краєзнавчому музею для 

поповнення експозиції до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 рр. Держархівом Сумської області надано цифрові копії 
фотографій, що відображають подвиги сумчан на фронтах Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та визволення території області від 
нацистських загарбників.  

Упродовж місяця архівом проводилася робота з дослідження 
родоводу видатного конструктора автоматичної зброї М. Т. Калашникова, 
започаткована Державним архівом Сумської області разом з Московським 
інститутом соціальної пам'яті. 

  
5 травня 2010 р. у Держархіві Сумської області відкрито 

фотодокументальну виставку “Вклонімося величним іменам”. Того ж дня 
директор архіву Г. М. Іванущенко взяв участь у науково-практичній 
конференції “Людський вимір в дослідженнях Другої світової війни”, яку 
проведено у Сумському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою 
ім. І. Харитоненка. 

  
6 травня 2010 р. в ефірі Сумського Інтернет-телебачення відбувся 

виступ директора Державного архіву Сумської області Г. М. Іванущенка на 
тему “Різні версії історичної правди в оцінці Другої світової війни та їх роль 
в сучасній геополітиці”. 

  
7 травня 2010 р. директором Держархіву Сумської області – 

Г. М. Іванущенком прочитано лекцію про родовід Героя України О. Береста 
студентам Української академії банківської справи. 

 
 
 



 227

* * * 
13 квітня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області з нагоди 66-ї 

річниці визволення м. Тернополя від німецько-фашистських загарбників 
відкрито документальну виставку “Пам'ять серця”. Інформація про виставку 
опублікована в статті О. Ліберного “Оживають пам’ятні квітневі дні 1945–
го” (газета “Свобода” від 16 квітня 2010 р.). 

 
24 квітня з метою належної підготовки до святкування 65-ї річниці 

Великої Перемоги співробітники Державного архіву Тернопільської області 
взяли участь у Всеукраїнській толоці з благоустрою Старого парку 
м. Тернополя та алей, прилеглих до Пагорба Слави. 

 
У травні 2010 р. співробітник Держархіву Тернопільської області 

І. Я. Крочак виступив у прямому ефірі телепередачі “Ранок з ТТБ” та 
розповів про документи архіву періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років і тематичну виставку архівних документів і матеріалів. 

 
9 травня 2010 р. співробітники Держархіву Тернопільської області 

взяли участь у покладанні квітів з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років на Пагорбі Слави у м. Тернополі. 

 
* * * 

8 квітня 2010 р. начальник відділу інформації та використання 
документів Держархіву Харківської області взяла участь у радіопередачі 
Харківської обласної ТРК “Невідомі висоти” та розповіла про документи 
архіву, які висвітлюють події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років на 
Харківщині та діяльність архіву з відзначення Великої Перемоги. 

 
24 квітня 2010 р. у Харківській газеті “Слобідський край” 

опубліковано статтю заступника начальника відділу Держархіву Харківської 
області М.І. Ельксніт “Невільники третього рейху”. 

 
30 квітня 2010 р. у Держархіві Харківської області відкрито 

фотодокументальну виставку “Ця незабута велика війна” та виставку 
друкованих видань “Нескорені харків'яни”. Цього ж дня проведено зустріч 
колективу Держархіву з ветераном Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років М. С. Шестеряковим, нагородженим багатьма орденами та медалями, у 
тому числі двома медалями “За відвагу”.  

 
У травні 2010 р. до Держархіву Харківської області з пропозицією 

передати особисті документи на постійне зберігання звернувся ветеран 
Великої Вітчизняної війни, колишній партизан та постійний автор 
Харківської обласної ветеранської газети “Слово ветерана” Д. О. 
Якушенков. Триває робота з експертизи наданих ветераном документів. 

 
6 травня 2010 р. у приміщенні Київського райвиконкому м. Харків 

під час зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
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відкрито фотодокументальну виставку Держархіву Харківської області “Ця 
незабута велика війна”, доповнену матеріалами із фондів Центрального 
державного науково-технічного архіву України. 

 
17 травня 2010 р. на сайті Держархіву Харківської області створено 

спеціальний тематичний розділ “До 65-річчя Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр." 

 
22 травня 2010 р. у газеті “Слобідський край” № 56 опублікована 

стаття головного спеціаліста відділу інформації та використання документів 
Держархіву Харківської області Ю.П. Гунько “Листи з неволі”. 

 
29 травня 2010 р.  у газеті “Слобідський край” № 58 опублікована 

стаття головного спеціаліста відділу інформації та використання документів 
Держархіву Харківської області Ю.П. Гунько “Як ми вижили, не знаємо й 
самі”. 

 
* * * 

5 квітня 2010 р. у Херсонському обласному музично-драматичному 
театрі ім. М. Куліша презентовано підготовлені Держархівом Херсонської 
області за сприяння навчально-виховного комплексу “Школа гуманітарної 
праці” Херсонської обласної ради дві добірки архівних документів з серії 
“Бібліотечка архіву": “Підпільна організація “Центр” (Щоденники 
П. А. Комкова)” та “Херсонщина за часів нацистської окупації 1941–1944 
років”. 

 
9 квітня 2010 р. у Херсонській обласній раді проведено розширене 

засідання Організаційного комітету з підготовки 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, у рамках якого Державним архівом Херсонської 
області представлено документальну виставку “Великій Перемозі – 65" 

 
7 травня 2010 р. проведено зустріч колективу Державного архіву 

Херсонської області з колишніми працівниками архівних установ області – 
ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

 
9 травня 2010 р. в ефір місцевого радіо вийшла радіопередача до Дня 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, підготовлена 
Держархівом Херсонської області. 

 
21 червня 2010 р. у Херсонському обласному краєзнавчому музеї за 

участі громадськості директором Держархіву Херсонської області 
В. Ф. Боровиком та директором навчально-виховного комплексу “Школа 
гуманітарної праці” А. О. Кияновським презентовано добірку документів 
“Херсонщина за часів нацистської окупації. 1941–1944”, що вийшла у серії 
“Бібліотечка архіву”. Збірка містить документи обласної та районних 
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комісій з розслідування злочинів німецько-фашистських окупантів, 
колекцію письмових робіт школярів “Що я пережив під час окупації” та 
документи, які характеризують людиноненависницьку політику фашистів на 
окупованій території. 

 
22 червня 2010 р. у телепрограмі “Починайте ранок з нами” 

Херсонської ОДТРК “Скіфія” директор Держархіву Херсонської області 
В. Ф. Боровик ознайомив телеглядачів із змістом документів архіву періоду 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та з публікаціями співробітників 
архіву, присвяченими цій тематиці. 

 
* * * 

1 квітня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 
документально-книжкову виставку “Шляхами перемоги” до 66-ї річниці 
звільнення Хмельниччини від гітлерівських загарбників. 

 
27 квітня 2010 р. директор Держархіву Хмельницької області 

П. Я. Слободянюк надав інтерв'ю телеканалу “Інтер”, приурочене до 65-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
27 квітня 2010 р. директор Держархіву Хмельницької області  

П.Слободянюк взяв участь у роботі Міжнародної наукової конференції 
“Війна і Перемога в історичній пам'яті Українського народу” та виступив з 
доповіддю “Єврейські трагедії Голокосту в роки Другої світової війни”. 

 
7 травня 2010 р. у приміщенні Хмельницького обласного музично-

драматичного театру ім. М. Старицького організовано документально-
книжкову виставку “Поділля в полум'ї війни 1941–1944 рр. За документами 
Держархіву Хмельницької області”. 

 
9 травня 2010 р. в ефірі Хмельницької ОДТРК “Поділля-Центр” 

прозвучало інтерв'ю директора Держархіву Хмельницької області 
П. Я Слободянюка “Події Великої Вітчизняної війни на Хмельниччині”. 

 
11 травня 2010 р. Держархів Хмельницької області спільно з 

обласною радою організації ветеранів України, управліннями культури, 
туризму і курортів та освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 
підготували до друку біографічний довідник про Героїв Радянського Союзу 
“Подвиг їх безсмертний”.  

Спеціаліст Держархіву Хмельницької області Ю. В. Олійник 
підготував статтю “Нацистський окупаційний режим в північному регіоні 
Хмельниччини”. 

 
11–12 червня 2010 р. спеціаліст архіву Ю. В. Олійник взяв участь в 

роботі науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Меджибіж в історико-
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культурній спадщині України. Містечка Правобережної України: історія 
проблеми, перспективи розвитку” та виступив з доповіддю “Життя 
населення міст Хмельниччини в роки німецької окупації 1941–1944 роки. 

 
18 червня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

документальну виставку “Велика Вітчизняна війна: історична пам'ять”, до 
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

 
* * * 

27 квітня 2010 р. у Держархіві Черкаської області організовано 
документальні виставки “Листи з фронту”, “Літопис пам'яті народної”, 
“Партизанський рух та підпілля на Черкащині”, присвячені 65-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
Травень 2010 р. – підготовлений Держархівом Черкаської області 

збірник документів і матеріалів “Черкащина в період Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років” надано архівом для розповсюдження серед наукових 
та освітніх закладів міста Черкаси. 

 
5 травня 2010 р. у приміщенні Держархіву Черкаської області 

відкрито виставку документів “Незабутні сторінки війни. 65-річчю Великої 
Перемоги присвячується”. 

 
8–9 травня 2010 р. співробітники Держархіву Черкаської області 

взяли участь у заходах, організованих Черкаською облдержадміністрацією 
та Черкаською міською радою з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
* * * 

5 травня 2010 р. у Державному архіві Чернівецької області відкрито 
документальну виставку “Війна. Документ. Пам'ять”, присвячену 65-й 
річниці Великої Перемоги. 

 
7 травня 2010 р. проведено зустріч колективу Держархіву 

Чернівецької області з ветераном Великої Вітчизняної війні 1941–1945 років, 
колишнім працівником Держархіву Г. Г. Фортуною. 

 
* * * 

7 квітня 2010 р. у відділі Держархіву Чернігівської області у 
м. Ніжин відкрито документальну виставку до 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
8 квітня 2010 р. директор Держархіву Чернігівської області 

Р. Б. Воробей взяла участь у засідання круглого столу “Друга світова війна в 
національній пам’яті українського народу”. 
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15 квітня 2010 р. начальник відділу використання інформації 
документів Держархіву Чернігівської області Н. М. Полетун взяла участь у 
прямому ефірі програми “Невідоме про відоме” місцевого телебачення 
“Новий Чернігів”. 

 
19 квітня 2010 р. працівниками Державного архіву Чернігівської 

області підготовлено буклет “Вклонімося великим тим рокам... (Документи 
архіву про події Великої Вітчизняної війни на Чернігівщині. До 65-річчя 
Перемоги)”. 

 
21 квітня 2010 р. головний спеціаліст відділу використання 

інформації документів Держархіву Чернігівської області А. В. Морозова 
виступила на наукових читаннях “Ті суворі горді роки": до 65-річчя 
Перемоги”, організованих Чернігівською обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. В. Г. Короленка та Українським інститутом національної 
пам'яті, і розповіла про джерела з історії Руху Опору в Європі в роки Другої 
світової війни у держархіві області. 

 
26 квітня 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області 

продовжується експонування постійно діючих фотодокументальних 
виставок “В боях за визволення Чернігівщини. Вересень 1943 року”, 
“Чернігівщина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” та на веб-сайті 
архіву “Партизанський рух на Чернігівщині у 1941–1945 роках”. 

 
27 квітня 2010 р. у ефірі Чернігівського обласного радіо прозвучала 

радіопередача “Документи Державного архіву Чернігівської області про 
Велику Вітчизняну війну". 

 
30 квітня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області відбулася 

зустріч співробітників архіву з краєзнавцем, учасником партизанського руху 
на Чернігівщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
Г. О. Кузнєцовим. 

 
30 квітня 2010 р. вийшов друком спеціальний випуск інформаційного 

бюлетеня “Архівний вісник”, де вміщено публікації спеціалістів архівних 
установ Чернігівської області про події Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років за архівними документами. 

 
6 травня 2010 р. працівники Держархіву Чернігівської області 

привітали з 65-річчям Перемоги та 90-літнім ювілеєм колишнього директора 
архіву, учасника Великої Вітчизняної війни І. К. Іващенка. Ветерана 
відзначено Почесною грамотою Державного комітету архівів України. 

Директор Держархіву області Р. Б. Воробей привітала з 65-річчям 
Перемоги ветеранів Великої Вітчизняної війни М. І. Курилка із смт. По-
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норниця та П. С. Міхєєва із с. Оболоння Коропського району та вручила їм 
Подяки голови обласної державної адміністрації та пам'ятні подарунки. 

 
7 травня 2010 р. в ефір Чернігівського обласного телебачення вийшла 

телепередача “Документи архіву про Велику Вітчизняну війну 1941–1945 
років”, підготовлена за документами Держархіву Чернігівської області. 

 
25 червня 2010 р. співробітники Держархіву Чернігівської області 

взяли участь у роботі круглого столу архівістів України, Росії та Білорусі 
“Мы победили вместе”, який відбувся у с. Сеньківка Городнянського району 
у рамках міжнародного молодіжного фестивалю “Дружба-2010”. Під час 
круглого столу директор архіву Р. Б. Воробей поінформувала учасників про 
проведену архівними установами Чернігівської області роботу з відзначення 
65-ї річниці Великої Перемоги та презентувала буклет “Вклонімося великим 
тим рокам…”, виданий Державним архівом Чернігівської області. 

 
* * * 

У травні 2010 р. у Держархіві м. Києва експонувалася документальна 
виставки до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 
років. На радіо “Голос Києва “ вийшла в ефір радіопередача з нагоди 65-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років (авторська 
програма В. Ісакова “Київські етюди”), підготовлена співробітником 
Державного архіву м. Києва С. Ю. Карамашем. 

 
 

* * * 
13 квітня 2010 р. співробітниками Держархіву м. Севастополя надано 

допомогу телеканалу “Перший Севастопольський” у підготовці сюжету 
“Відновлення Севастополя після звільнення”. 

 
19 квітня 2010 р. в ефірі Севастопольського радіо прозвучав цикл 

радіопередач, присвячених Дню Перемоги та підготовлених на основі 
документів Держархіву м. Севастополя. У тематичному циклі вийшло 8 
радіопередач: “Перший день війни у Севастополі”, “Герої оборони 
Севастополя: подвиг Іосі Бахмана”, “Герої оборони Севастополя: подвиг 
Героя Радянського Союзу Івана Голубця 25 березня 1942 року”, “Пісні 
обложеного Севастополя”, “Евакуація населення Севастополя (зі спогадів ст. 
лейтенанта Баженова)”, “Останні дні оборони: подвиг 35-ї батареї”, 
“Окупаційний режим у Севастополі”, “Святкування Великої Перемоги у 
Севастополі 9 травня 1945 року”. 

 
22 та 28 квітня 2010 р. співробітниками Державного архіву м. Се-

вастополя прочитано лекції циклу “Пригадуючи війну” у Севасто-
польському національному технічному університеті. 
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22 квітня 2010 р. у Держархіві м. Севастополя організовано 
книжково-тематичну виставку “65 років Великої Перемоги”.  

"За значний внесок у розвиток культурної спадщини, просвітницьку 
діяльність, за внесок у суспільний рух севастопольців, направлений на 
духовне відродження міста, за відданість та любов до міста-героя 
Севастополя” начальник відділу інформації та використання документів 
Державного архіву м. Севастополя А. А. Фесенко стала лауреатом 
VII загальноміського Форуму “Суспільне визнання – 2010”, присвяченого 
65-й річниці Великої Перемоги, що проходив під девізом “Честь маю жити у 
Севастополі”.  

 
23 квітня 2010 р. у програмі новин телекомпанії НТС показано 

сюжет “Візит Клементини Черчілль у Севастополь 24 квітня 1945 року (на 
основі архівних документів Держархіву м. Севастополя)”. 

 
26 квітня 2010 р. співробітники Державного архіву м. Севастополя 

взяли участь у відкритті фотовиставки “Гідні поклоніння” – частини 
однойменного проекту, який передбачає створення електронної книги 
пам'яті про учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, які 
живуть у м. Севастополі. Цього ж дня у Держархіві відкрито фотовиставку 
“Этот день мы приближали, как могли…" 

 
27 квітня 2010 р. у Держархіві організовано документальну виставку 

“Перемога ради майбутнього”, присвячену 65-річчю Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. 

 
28 квітня 2010 р. начальником архівного відділу Нахімовської 

райдержадміністрації м. Севастополя І.Є. Шпаковою проведена зустріч з 
громадськістю, присвячена 65-ї річниці Перемоги  “Оборона і окупація 
Севастополя (1941–1944 рр.) очима дітей Корабельної сторони”. Учасники: 
ветерани Великої Вітчизняної війни, діти обложеного Севастополя, 
директори, викладачі історії, учні шкіл, творчі колективи КІЗ “К/к 
“Корабел”, представники Севастопольського телебачення, мешканці 
Нахімовського району. 

 
6 травня 2010 р. начальник відділу інформації та використання 

документів Державного архіву м. Севастополя А. А. Фесенко надала 
інтерв'ю телеканалу “Незалежне телебачення Севастополя” та розповіла про 
роботу архіву з відзначення 65-ї річниці Великої Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років. 

 
7 травня 2010 р. працівники Держархіву м. Севастополя взяли участь 

у Міжнародному фотоконкурсі “Лица уходящей эпохи”, присвяченому 65-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, проведеному 
Національною спілкою фотохудожників України. Головний спеціаліст 
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відділу зберігання та обліку документів НАФ держархіву В. Р. Авакян 
нагороджена дипломом “за неравнодушное отношение к документальной 
фотографии севастопольського автора М. Б. Покатило и за восстановление 
исторических фактов”. 

 
8 травня 2010 р. у газеті “Севастопольские известия” (№ 40) 

опубліковано статтю заступника директора Державного архіву м. Се-
вастополя Н. М. Терещук та начальника відділу держархіву А. А. Фесенко 
“9 мая 1945 года в Севастополе”. 

 
9 травня 2010 р. в ефір телеканалу “Незалежне телебачення 

Севастополя” вийшов сюжет про святкування Дня Перемоги у Севастополі 
9 травня 1945 року за матеріалами Державного архіву м. Севастополя. 

 
28 травня 2010 р. співробітники Державного архіву м. Севастополя 

взяли участь у ХІ Таврійських наукових читаннях (м. Сімферополь) та 
виступили з доповідями “Багатотиражні газети періоду оборони Се-
вастополя”, “Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі. 
1994–1957 рр.” і “Невідомий автограф Григорія Москвича у фондах 
Держархіву м. Севастополя”. 

 
У травні 2010 р. на веб-сайті Держархіву м. Севастополя запо-

чатковано спеціальну тематичну рубрику “65 років Перемоги”. 
 

 
Заходи державних архівних установ з відзначення  

90-ї річниці з дня народження тричі Героя Радянського Союзу,  
маршала авіації Івана Микитовича Кожедуба 

 
8 червня 2010 р. у Центральному державному кінофотофоноархіві 

України ім. Г. С. Пшеничного відкрилася документальна виставка “Небо на 
все життя...”, присвячена 90-річчю від дня народження тричі Героя 
Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба (1920–2010). Виставку 
підготовлено у рамках проведення заходів з відзначення 65-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років.  

Вперше в Україні представлено документи українських та російських 
архівів, що ілюструють життя та діяльність славетного льотчика, Героя 
Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба, уродженця Сумської 
області. Документи Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного (13 фото), Державного архіву Сумської області 
(4 документи), Державного архіву Російської Федерації (7 документів), 
Російського державного військового архіву (4 документи) та Російського 
державного архіву кінофотодокументів (20 фото) розкривають перед 
відвідувачами сторінки життя І. М. Кожедуба в період його навчання в 
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Чугуївському військово-авіаційному училищі, бойового шляху в роки Другої 
світової війни. Документи післявоєнних років ілюструють активну участь 
І. М. Кожедуба у політичному та культурному житті країни, його віддану 
працю депутатом Верховної Ради СРСР декількох скликань, небайдужість та 
тісні зв'язки з батьківщиною (с. Ображіївка Шосткинського району Сумської 
області). 

Присутні мали змогу переглянути документальний фільм “Служу 
Родине” (1982 р., Київнаучфільм) з фондів Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, який висвітлює станов-
лення І. М. Кожедуба як льотчика-винищувача, його нелегкий бойовий шлях 
у роки війни. 

Під час відкриття виставки заступник директора О. Б. Пащенко та 
провідний спеціаліст сектору виставкової роботи відділу використання 
інформації документів ЦДАВО України І. М. Мягкий дали інтерв'ю про 
виставку для українських телерадіокомпаній КДТРК, “Культура” та “Рада”. 

 
* * * 

11 червня 2010 р. провідний спеціаліст сектору виставкової роботи 
І. М. Мягкий у прямому ефірі телеканалу КДТРК розповів про бойовий шлях 
у роки війни тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації 
І. М. Кожедуба. 

 
* * * 

7 червня 2010 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим 
відкрито документальну виставку “До 90-річчя від дня народження тричі 
Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба”. 

 
* * * 

8 червня 2010 р. у Держархіві Волинської області з нагоди 90-річчя 
від дня народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації 
І. М. Кожедуба відкрито документальну виставку “Тричі Герой”. 

 
* * * 

24 червня 2010 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 
документальну виставку “Радянський льотчик-ас тричі Герой СРСР 
І. М. Кожедуб”. 

 
* * * 

4 червня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області з нагоди 90-
річчя від дня народження льотчика-винищувача, тричі Героя Радянського 
Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба відкрито виставку архівних 
документів та друкованих видань. 
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* * * 
3 червня 2010 р. у Держархіві Донецької області відкрито 

документальну виставку “До 90-річчя Кожедуба Івана Микитовича”. 
 

* * * 
2 червня 2010 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 

розміщено он-лайнову документальну виставку “До 90-річчя тричі Героя 
Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба”. 

 
* * * 

2 червня 2010 р. на веб-сторінці Держархіву Луганської області на 
веб-сайті Луганської облдержадміністрації розміщено он-лайнову доку-
ментальну виставку “Життя як подвиг”, присвячену 90-річчю від дня 
народження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба. 

 
* * * 

4 червня 2010 р. у Держархіві Рівненської області з нагоди 90-річчя 
від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації 
І. М. Кожедуба (1920–2010) відкрито виставку копій фото- та архівних 
документів, виявлених в українських та російських державних архівних 
установах. 

 
* * * 

3 червня 2010 р. у Держархіві Сумської області відкрито 
документальну виставку, присвячену 90-річчю від дня народження тричі 
Героя Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба (1920–2010). 

 
4 червня 2010 р. на веб-сайті Держархіву Сумської області 

розміщено он-лайнову документальну виставку “До 90-річчя від дня 
народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації 
І. М. Кожедуба”. 

 
* * * 

14–18 червня 2010 р. у Держархіві Харківської області експонується 
документальна виставка, присвячена 90-річчю від дня народження тричі 
Героя Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба. 

 
* * * 

8 червня 2010 р. у Херсонській облдержадміністрації Державним 
архівом Херсонської області організовано виставку архівних документів та 
матеріалів “Герой війни Іван Кожедуб (до 90-річчя тричі Героя Радянського 
Союзу)”. 
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* * * 
3 червня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області з нагоди 90-

річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації 
І. М. Кожедуба відкрито документальну виставку “Лицар неба”. 

 
8 червня в ефірі державного FM радіо Хмельницької ОДТРК 

“Поділля–Центр” прозвучала інформація спеціаліста архіву Олійника Ю.В. 
до 90-річчя з дня народження тричі Героя Радянського Союзу І. Кожедуба. 

 
* * * 

7 червня 2010 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 
відкрито документальну виставку, присвячену вшануванню пам'яті тричі 
Героя Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба. 

 
* * * 

27 травня 2010 р. у Державному архіві м. Севастополя відкрито 
документальну виставку “Ас Другої світової війни Іван Кожедуб”. 



 238

ВІСНИК 
Державного комітету 

архівів України 
_______________________________________________ 

(квітень–червень 2010 року) 
 
 
 

Випуск 2 (39) 
 
 
 

Редакційна колегія: 
О. П. Гінзбург (голова), І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський,  

Т. П. Прись, Ю. А. Прилепішева, С. В. Сельченкова, І. М. Мага 
С. В. Романович (секр. редкол.) 

 
 

Підготувала до  публікації  
Н. С. Божук 

 
Верстка  
Р. Семчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 12.08.10. Формат 60 х 84/16. 
Папір ксероксний. Друк офсетний. 

Наклад 25 прим. Зам. № 235. 
 


