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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

П О С Т А Н О В А 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 

66-ї річниці визволення України від фашистських загарбників  
від 2 вересня 2010 р. № 811 

 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 66-ї 

річниці визволення України від фашистських загарбників (далі – план 
заходів), що додається. 

2. Установити, що заходи, затверджені цією постановою, 
фінансуються відповідно до Порядку використання коштів для 
здійснення  заходів, пов'язаних з проведенням святкування 65-ї річниці 
Перемоги у  Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2010 р. № 317 
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 29, ст. 1097).  

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:  

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

подати до 15 листопада 2010 р. Державному комітетові у справах  
ветеранів інформацію про хід виконання плану заходів для її 
узагальнення та подання до 25 листопада 2010 р. Кабінетові Міністрів 
України в установленому порядку.  

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та  Севастопольській міським державним адміністраціям 
розробити і  затвердити регіональні плани заходів щодо підготовки та 
відзначення 66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників.  

5. Державному комітетові у справах ветеранів здійснювати 
координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, пов'язаної із забезпеченням виконання плану заходів.  

6. Доповнити пункт 2 Порядку використання коштів для 
здійснення заходів, пов'язаних з проведенням святкування 65-ї річниці 
Перемоги у  Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2010 р. № 317 
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(Офіційний вісник України, 2010 р., № 29, ст. 1097), абзацом такого 
змісту:  

“проведення урочистих зборів та святкових концертів за участю 
ветеранів війни та праці”.  

  
Прем'єр-міністр України М. Азаров  

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 вересня 2010 р. № 811  
 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці  
визволення України від фашистських загарбників  

  
 
1. Проаналізувати виконання плану дій щодо поліпшення 

життєзабезпечення ветеранів війни на 2007–2010 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. 
№ 731, та за результатами розробити і подати в установленому порядку 
Кабінетові Міністрів України новий план дій щодо забезпечення 
виконання актів   законодавства з питань соціального захисту ветеранів.  

Мінпраці, Держкомветеранів,  
МОЗ, МКТ, МОН, Мінфін,  

Мінекономіки, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Червень 2011 року.  

 
2. Вживати заходів для упорядкування та утримання у належному 

стані меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць 
поховань загиблих захисників Вітчизни, меморіальних дощок, музеїв, 
кімнат бойової слави.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Мінрегіонбуд, Міноборони,  
МКТ, МОН.  
Постійно.  
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3. Забезпечити:  
здійснення культурно-мистецьких заходів, присвячених 66-й 

річниці визволення України від фашистських загарбників.  
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

МКТ.  
Протягом 2010 року;  

 
несення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого 

солдата у м. Києві та Невідомого матроса у м. Севастополі.  
Київська та Севастопольська  

міськдержадміністрації,  
Міноборони.  

Жовтень 2010 року;  
  

медичне супроводження та належний санітарно-епідеміологічний 
нагляд у місцях проведення заходів з відзначення 66-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників.  

МОЗ.  
Жовтень 2010 року;  

 
охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки 

дорожнього руху.  
МВС.  

Жовтень 2010 року.  
 
4. Організувати виставки творів мистецтв, фотографій та плакатів  

воєнних років, документів та архівних матеріалів в музеях, мемуарної 
та  історичної літератури в бібліотеках, проведення творчих зустрічей,  
концертів з виконанням пісень та хореографічних творів воєнної 
тематики.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  
МКТ, Міноборони, МОН,  

Держкомархів.  
Жовтень 2010 року.  

 
5. Провести:  
урочисті зустрічі з Героями Радянського Союзу, повними 

кавалерами ордена Слави, особами, які нагороджені чотирма і більше 
медалями “За відвагу”, а також Героями Соціалістичної Праці, які 
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удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років, та представниками всеукраїнських громадських 
організацій ветеранів.  

Держкомветеранів, Мінпраці,  
Міноборони, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська  

та Севастопольська  
міські держадміністрації.  

Жовтень 2010 року;  
 

урочисті збори та святковий концерт у Національному палаці 
мистецтв  “Україна” за участю ветеранів війни та праці, представників 
Збройних Сил  України та громадськості м. Києва і Київської області.  

Держкомветеранів, Мінпраці,  
Київська  

міськдержадміністрація,  
МКТ, Міноборони, Київська  

облдержадміністрація.  
Жовтень 2010 року;  

 
науково-практичні конференції та семінари у військових 

навчальних  закладах із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років.  

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

Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Протягом 2010 року;  
 

тематичні уроки, лекції, бесіди на тему Великої Вітчизняної війни  
1941–1945 років та визволення України від фашистських загарбників у  
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та позашкільних  
навчальних закладах за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни,  
екскурсії до музеїв, походи місцями бойової слави.  

МОН, МКТ, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Протягом 2010 року;  
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покладання вінків і квітів до пам'ятників та меморіалів, святкові 
концерти і збори, зустрічі керівників органів виконавчої влади та 
місцевого  самоврядування з ветеранами війни, жертвами нацистських 
переслідувань.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  
МКТ, Міноборони, МОН.  

Жовтень 2010 року.  
 
6. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації 

заходів з відзначення 66-ї річниці визволення України від фашистських  
загарбників, сторінок історії Великої Вітчизняної війни, питань 
посилення соціального захисту ветеранів війни.  

Держкомтелерадіо,  
Міноборони,  

Український інститут  
національної пам'яті.  
Протягом 2010 року.  



 

 11

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
Про заходи з відзначення у 2010 році Дня партизанської слави  

від 11 серпня 2010 р. № 1615-р 
 

1. Затвердити план заходів з відзначення у 2010 році Дня 
партизанської слави (далі – план заходів), що додається.  

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

забезпечити виконання плану заходів у межах відповідних 
бюджетних призначень;  

подати до 15 жовтня 2010 р. Державному комітетові у справах 
ветеранів інформацію про  виконання плану заходів для її узагальнення 
та подання до 29 жовтня 2010 р. Кабінетові Міністрів України у 
встановленому порядку.  

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і 
затвердити   регіональні плани заходів та забезпечити їх виконання.  

4. Державному комітетові у справах ветеранів 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 11 серпня 2010 р. № 1615-р  
 

ПЛАН  
заходів з відзначення у 2010 році  

Дня партизанської слави  
  
1. Провести:  
урочистості, присвячені відзначенню Дня партизанської слави, 

покладання квітів до могил організаторів і керівників підпільно-парти-
занського руху в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Міноборони, Держкомветеранів.  
До 22 вересня;  
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тематичні уроки, лекції, бесіди з історії підпільно-партизанського 
руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у загально-
освітніх,  професійно-технічних та вищих навчальних закладах.  

 
МОН, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
Вересень;  

 
роботу з вивчення стану соціально-побутового забезпечення та 

медичного обслуговування колишніх партизанів, підпільників і вдів 
загиблих, їх повсякденних потреб.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Мінпраці, МОЗ, Держкомветеранів.  
Вересень;  

 
науково-практичні конференції, засідання за круглим столом, 

тематичні виставки документів, друкованих видань, фотоматеріалів, 
присвячених історії партизанського руху в Україні.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Держкомархів, МОН, МКТ,  
Український інститут  
національної пам'яті.  

Вересень.  
 
2. Розглянути питання щодо можливості надання колишнім 

партизанам і підпільникам адресної матеріальної підтримки та 
вручення пам'ятних подарунків.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Мінпраці, МОЗ,  
Держкомветеранів.  

Вересень.  
3. Установити почесну варту біля Вічного вогню та організувати 

покладання вінків на могили Невідомого солдата у містах-героях Києві,  
Керчі, Одесі, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах.  
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Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Міноборони, Держкомветеранів.  
22 вересня.  

 
4. Організувати вручення колишнім партизанам і підпільникам 

під час проведення урочистостей у День партизанської слави 
державних нагород та відомчих відзнак.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Держкомветеранів.  
22 вересня.  

 
5. Сприяти:  
висвітленню в засобах масової інформації здійснення заходів з 

відзначення Дня партизанської слави.  
Держкомтелерадіо, Українське  

національне інформаційне  
агентство “Укрінформ”,  
Український інститут  
національної пам'яті,  

Національна академія наук,  
Держкомархів, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим,  

обласні, Київська  
та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
22 вересня;  

 
виданню мемуарної та документальної літератури з історії 

підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років.  

Український інститут національної  
пам'яті, Національна академія  

наук, Держкомархів,  
Держкомтелерадіо, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

До кінця року.  
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6. Забезпечити:  
проведення урочистих зустрічей з ветеранами підпільно-

партизанського руху і представниками громадських організацій та   
відвідування ветеранів-інвалідів за місцем проживання, у госпіталях і 
будинках-інтернатах.  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  

Мінпраці, МОЗ, Держкомветеранів.  
Вересень;  

 
у місцях здійснення заходів з відзначення Дня партизанської 

слави:  
охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки 

дорожнього руху.  
МВС;  

 
медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний стан.  

МОЗ.  
Вересень.  
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Про заходи з відзначення 65-ї річниці  
закінчення Другої світової війни  
від 11 серпня 2010 р. № 1617-р  

 
 
1. Затвердити план заходів з відзначення 65-ї річниці закінчення  

Другої світової війни (далі – план заходів), що додається.  
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:  

забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, 
передбачених  у  державному та місцевих бюджетах на зазначену мету;  

подати до 15 вересня 2010 р. Державному комітетові у справах 
ветеранів інформацію про хід виконання плану заходів для її 
узагальнення та подання до 25 вересня 2010 р. Кабінетові Міністрів 
України.  

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і 
затвердити регіональні плани заходів з підготовки та відзначення 65-ї 
річниці закінчення Другої світової війни і забезпечити їх виконання.  

4. Державному комітетові у справах ветеранів 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 11 серпня 2010 р. № 1617-р 
 

ПЛАН  
заходів з відзначення 65-ї річниці  
закінчення Другої світової війни  

 
1. Провести:  
урочистості з відзначення 65-ї річниці закінчення Другої світової 

війни та покладання квітів до меморіалів і пам'ятників, присвячених 
подіям Другої світової війни.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації, Міноборони,  

Держкомветеранів.  
2 вересня 2010 року;  
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тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Другої світової війни у 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.  
МОН, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська  
та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Вересень 2010 року;  

 
науково-практичні конференції, засідання за круглим столом, 

тематичні виставки документів, друкованих видань, фотоматеріалів, 
інші  просвітницькі заходи, присвячені подіям Другої світової війни.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації, Держкомархів,  

МОН, МКТ.  
Вересень 2010 року.  

 
2. Установити почесну варту біля Вічного вогню та організувати 

покладання вінків до могил Невідомого солдата та Невідомого матроса 
у  містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, м. Сімферополі та 
обласних центрах.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації, Міноборони,  

Держкомветеранів.  
2 вересня 2010 року.  

 
3. Сприяти:  
висвітленню в засобах масової інформації заходів з відзначення 

65-ї річниці закінчення Другої світової війни.  
Держкомтелерадіо, Українське  

національне інформаційне агентство  
“Укрінформ”, Інститут національної  
пам'яті, Національна академія наук,  

Держкомархів, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

Серпень–вересень 2010 року;  
 
виданню збірників документів і матеріалів, наукової та мемуарної 

літератури з історії Другої світової війни.  
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Інститут національної пам'яті,  
Національна академія наук,  

Держкомархів, Держкомтелерадіо,  
Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська  
та Севастопольська міські  

держадміністрації.  
Протягом 2010 року.  

 
4. Забезпечити:  
упорядження меморіалів, пам'ятників, пам'ятних знаків, мемо-

ріальних дощок, місць поховань загиблих у Другій світовій війні.  
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська  
та Севастопольська міські  

держадміністрації, Інститут  
національної пам'яті,  

Державна міжвідомча комісія  
у справах увічнення пам'яті жертв  

війни та політичних репресій.  
До 2 вересня 2010 року;  

 
проведення урочистих зустрічей з ветеранами війни, пред-

ставниками    громадських організацій та відвідування ветеранів-
інвалідів за місцем їх  проживання, в госпіталях і будинках-інтернатах.  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації, Мінпраці, МОЗ,  

Держкомветеранів.  
Вересень 2010 року;  

 
відвідування ветеранами війни, членами їхніх сімей, пред-

ставниками громадських організацій та державних установ  місць 
поховань  громадян України і меморіальних комплексів на територіях 
іноземних держав.  

Держкомветеранів, Мінпраці, МЗС.  
Протягом 2010 року;  

 
у місцях здійснення заходів з відзначення 65-ї річниці закінчення 

Другої світової війни:  
охорону громадського порядку та дотримання вимог до безпеки 

дорожнього руху.  
МВС;  
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медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний стан.  
МОЗ.  

Вересень 2010 року.  
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
 

Про затвердження Переліку документів, що cтворюються в 
діяльності Державного комітету архівів України, державних та 

інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання 
від 26 червня 2010 р. № 88, 

зареєстровано у Міністерстві юстиції України 
16 липня 2010 р. за № 530/17825 

 
Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд 

та архівні установи”, Порядку утворення та діяльності комісій з 
проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік документів, що cтворюються в діяльності 
Державного комітету архівів України, державних та інших архівних 
установ України, із зазначенням строків зберігання (додається). 
 2. Відділу формування Національного архівного фонду 
управління діловодства, формування та зберігання Національного 
архівного фонду Державного комітету архівів України (Кузнє-
цова М. І.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Вважати таким, що не застосовується на території України, 
“Перечень документов со сроками хранения Главного архивного 
управления при Совете Министров СССР и подведомственных ему 
организаций”, затверджений Головним архівним управлінням при Раді 
Міністрів СРСР 29 квітня 1976 року. 
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України Прись Т. П.  

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування. 

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

архівів України 
25.06.2010 № 88 

 
Перелік документів, що cтворюються  

в діяльності Державного комітету архівів України,  
державних та інших архівних установ України,  

із зазначенням строків зберігання 
 

Вказівки щодо застосування  
І. Загальні положення 

1.1. Перелік документів, що cтворюються в діяльності 
Державного комітету архівів України, державних та інших архівних 
установ України, із зазначенням строків зберігання (далі – Перелік) 
складено відповідно до Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” і Порядку утворення та діяльності комісій з 
проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004.  

1.2. Перелік є основним нормативно-правовим актом, що 
визначає строки зберігання специфічних документів, що створюються в 
діяльності архівних установ: Державного комітету архівів України, 
Державного центру збереження документів Національного архівного 
фонду, центральних і галузевих державних архівів, державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і 
Севастополя, архівних відділів районних, районних у містах Києві і 
Севастополі державних адміністрацій, (далі – державні архівні уста-
нови) та архівних відділів міських рад, архівних підрозділів державних 
наукових установ, музеїв та бібліотек, які зберігають документи 
Національного архівного фонду (далі – НАФ), місцевих архівних 
установ, створених місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не 
належать до НАФ (далі – трудові архіви), архівних установ, заснованих 
фізичними та/або юридичними особами приватного права (далі –
 приватні архіви). 

Строки зберігання документів, встановлені Переліком, є обов’яз-
ковими для всіх зазначених вище архівних установ. 

1.3. До Переліку включено тільки специфічну документацію з 
організаційно-методичного керівництва та контролю за організацією  
діловодства та станом архівних підрозділів підприємств, установ та 
організацій (далі – організації), експертизи цінності документів і 
комплектування архівів, зберігання та користування документами 
НАФ. 
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Перелік не містить типову управлінську документацію, зокрема: з 
питань організації системи управління, планування, фінансування, 
обліку та звітності, роботи з кадрами, адміністративно-господарського 
обслуговування тощо. Строки зберігання типової управлінської 
документації визначаються на підставі Переліку типових документів, 
що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із 
зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом 
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 
20.07.98 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 
за № 576/3016 (із змінами) (далі – Перелік типових документів).  

1.4. Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства (далі – УНДІАСД), Державна наукова архівна 
бібліотека, м. Київ (далі – ДНАБ), Дирекція по експлуатації комплексу 
споруд центральних державних архівів України (далі – ДЕКС) 
застосовують Перелік типових документів під час проведення 
експертизи цінності документів.  
 Для визначення строків зберігання документів УНДІАСД 
застосовує 3 графу, ДНАБ, ДЕКС – 4 графу Переліку типових 
документів. 

1.5. Склад документів і строки їх зберігання визначені в Переліку 
в результаті безпосереднього вивчення документів із урахуванням 
рекомендацій фахівців державних архівних установ. 

1.6. Перелік використовується при формуванні справ у 
діловодстві, підготовці номенклатур справ, розробці схем класифікації 
документів, а також у роботі Центральної експертно-перевірної комісії 
Держкомархіву (далі – ЦЕПК), експертно-перевірних (експертних) 
комісій (далі – ЕПК (ЕК)) архівних установ, фондово-закупівельних, 
експертно-оцінних комісій музеїв, бібліотек (далі – ФЗК, ЕОК). 

1.7. При складанні номенклатури справ архівної установи слід 
користуватися цим Переліком та Переліком типових документів. 

У разі визначення строків зберігання справ на підставі цих 
переліків у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на 
відповідний перелік, наприклад: 

постійно, ст. 16-а ТП (відмітка „ТП” означає, що строки 
зберігання визначено на підставі Переліку типових документів); 

5 р., ст. 99 ВП (відмітка „ВП” означає, що строки зберігання 
визначено на підставі відомчого переліку). 
 1.8. Строки зберігання документів, що визначені в цьому 
Переліку, є мінімальними і скороченню не підлягають. У разі 
необхідності тимчасові строки зберігання конкретних видів документів 
можуть бути подовжені за рішенням ЕПК (ЕК), ФЗК, ЕОК архівної 
установи.  
 Документи тимчасового строку зберігання не можуть бути 
знищені раніше встановлених для них строків зберігання.  
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 1.9. Перелік встановлює строки зберігання документів незалежно 
від виду матеріального носія інформації (паперовий, електронний, у 
вигляді мікрофільмів тощо).  

П. Структура Переліку і порядок його застосування 
 2.1. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою і 
включає розділи, які відображають лише окремі специфічні напрями 
діяльності архівних установ. 
 2.2. Документи в розділах Переліку розміщено за ступенем 
значущості їх видів та питань, що в них відображаються, та у логічній 
послідовності. 
 Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію 
(графа 1). Перелік дає узагальнену назву кожного виду документа 
(графа 2). При об`єднанні в одній статті різних видів документів з 
одного питання, що мають однаковий строк зберігання, 
використовується термін “документи”, а в дужках розкриваються назви 
всіх видів документів, включених у статтю. 
 2.3. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за 
трьома групами архівних установ, у діяльності яких створюється 
специфічна відомча документація (графи 3–5). 
 У графі 3 визначено строки зберігання документів, що 
створюються у Держкомархіві (перша група), у графі 4 – державних 
архівних установах, архівних відділах районних, районних у містах 
Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад, архівних 
підрозділах державних наукових установ, музеїв та бібліотек, 
приватних архівах, які зберігають документи НАФ (друга група), у 
графі 5 – Державному центрі збереження документів Національного 
архівного фонду, а також трудових і приватних архівах, які не 
зберігають документи НАФ (третя група). 
 2.4. При визначенні строків зберігання специфічних документів 
архівних установ слід знайти відповідну статтю в Переліку і провести 
поаркушний перегляд справ.  
 2.5. Документи повинні відбиратися до складу НАФ переважно у 
вигляді оригіналів, лише за відсутності оригіналів приймаються 
належним чином засвідчені копії відповідних документів. 
 2.6. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 
1 січня року, який йде за роком завершення їх у діловодстві. 
Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених у 
діловодстві у 2010 році, починається з 1 січня 2011 року. 
 Відмітка “Доки не мине потреба” означає, що документація має 
тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається самими 
архівними установами, однак цей строк не може бути менше 1 року. 
 Відмітка “До ліквідації архівної установи” означає, що у разі 
ліквідації архівної установи документи підлягають експертизі цінності і 
залежно від її результатів облікові документи передаються до 
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відповідного державного архіву, архівного відділу міської ради для 
подальшого зберігання.  

2.7. Позначка “ЕПК”, яку встановлено в Переліку для деяких 
видів документів, означає, що частина таких документів може мати 
культурне значення і після проведення експертизи їх цінності повинна 
вноситися до складу НАФ.  

Рішення про внесення до НАФ або знищення документів з 
позначкою “ЕПК” приймаються ЕПК державного архіву. 

2.8. У примітках (графа 6) коментують та уточнюють місце та 
строки зберігання документів, зазначають ознаки виділення певних 
різновидів документів або конкретних документів, строки яких 
відрізняються від зазначених у  графах 3–5 Переліку. 

У примітках “Після закінчення строку дії договору”, “Після 
повернення справ”, “Після закінчення журналу”, “Після заміни 
новими” тощо зазначається, що визначення строку зберігання здій-
снюється з указаного моменту.  

Ш. Організація проведення експертизи цінності  
документів та їх відбору для зберігання і знищення 

3.1. Для проведення експертизи цінності документів в архівних 
установах створюються постійно діючі ЕПК (ЕК), ФЗК, ЕОК.  

3.2. Експертиза цінності документів здійснюється щорічно 
працівниками служби діловодства та структурних підрозділів архівних 
установ разом з ЕПК (ЕК), ФЗК, ЕОК.  

Забороняється знищувати документи без попереднього 
проведення експертизи їх цінності.  
 3.3. Відбір документів для подальшого зберігання або для 
знищення здійснюється після закінчення діловодного року. 
 3.4. Відбір документів постійного та тривалого (понад 10 років) 
строку зберігання, вилучення для знищення документів і справ 
проводиться на підставі номенклатури справ архівної установи шляхом 
поаркушного перегляду кожної справи. Забороняється відбір 
документів для подальшого зберігання та знищення на підставі 
заголовків на обкладинках справ. 
 3.5. Документи, відібрані в результаті експертизи цінності для 
постійного зберігання, оформлюються та описуються відповідно до 
вимог Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 
затверджених наказом Держкомархіву від 16.03.2001 № 16, зареєстро-
ваних у Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із 
змінами). 
 3.6. Архівні установи здійснюють відбір документів, строки 
зберігання яких закінчилися, та складають акт про вилучення для 
знищення документів, не внесених до НАФ, після зведення описів 
справ структурних підрозділів архівної установи за відповідний період. 
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Зведені описи справ та акт розглядаються ЕПК (ЕК) державної архівної 
установи (архівного відділу міської ради) одночасно.  

Схвалені ЕПК державного архіву описи справ постійного 
зберігання, а також погоджені нею описи справ з особового складу та 
акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, 
затверджуються керівником архівної установи, після чого архівна 
установа має право знищувати документи. 

3.7. Архівні установи, у діяльності яких не створюються 
документи НАФ, складають акти про вилучення для знищення 
документів, не внесених до НАФ, після підготовки описів справ 
тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу. Акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, одночасно з 
описами справ подаються на розгляд ЕК, ФЗК, ЕОК архівної установи, 
після чого схвалені акти про вилучення для знищення документів, не 
внесених до НАФ, разом з описами справ з особового складу подаються 
на погодження ЕПК (ЕК) відповідної державної архівної установи, 
архівного відділу міської ради.  

Знищення документів, якщо практична потреба в них відпала і 
строки їх зберігання за цим Переліком та Переліком типових 
документів минули, проводиться після затвердження акта про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, керівником 
архівної установи. 

3.8. Справи, відібрані для знищення, передаються організаціям 
із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається вага 
паперової макулатури, що передана для переробки. Дата передачі 
документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Ці акти 
вміщуються в справу архівного фонду. 

3.9. Контроль за правильністю проведення експертизи цінності і 
застосуванням цього Переліку здійснюють Держкомархів та державні 
архівні установи. 
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Номер Види документів Строки зберігання документів Примітки  
статті  у 

центральному 
апараті 

Держкомархі-
ву України 

в архівних 
установах, які 
зберігають 
документи 

НАФ 

в архівних 
установах, які 
не зберігають 
документи 

НАФ 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 
1. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЛОВОДСТВА  
ТА СТАНОМ АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
1 Документи (аналітичні довідки, 

доповіді, анкети) про стан 
діловодства та архівної справи в 
організаціях: 

 3w   

    а) за місцем складання Пост. Пост. 10 р.  
    б) в інших архівних установах Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
–  
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1 2 3 4 5 6 
2 Документи (огляди, довідки, 

відомості, анкети) з вивчення та 
узагальнення досвіду архівних 
установ з питань контролю за станом 
діловодства та архівної справи в 
організаціях 
 

10 р. ЕПК 10 р. ЕПК –  

3 Документи (довідки, відомості, 
анкети) про організацію та хід 
підбиття підсумків оглядів стану 
діловодства та архівної справи в 
організаціях, що перебувають у зоні 
комплектування архівної установи 
 

– 10 р. ЕПК 10 р. 
 

 

4 Наглядові справи∗ юридичних осіб –
 джерел формування НАФ (експертні 
висновки (довідки) про проведення 
експертизи цінності документів, 
інструкція з діловодства, зведені 
номенклатури справ, положення про 
службу діловодства, ЕК, про архівний 
підрозділ, довідки про перевіряння, 
листи тощо) 
 

– 3 р.1  – 1 Після виключення 
зі списку юридичних 
осіб – джерел 
формування НАФ та 
за умови 
передавання 
документів до 
державної архівної 
установи, архівного 
відділу міської ради  
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1 2 3 4 5 6 
5 Наглядові справи∗ архівних установ, 

заснованих фізичними та/або 
юридичними особами приватного 
права (положення про архіви, 
договори, довідки про перевіряння, 
листи тощо) 
 

– До ліквідації 
архівної 
установи 

–  

6 Наглядові справи∗ архівних відділів 
районних, районних у містах Києві і 
Севастополі державних 
адміністрацій, міських рад 
(положення про архівні установи, 
положення про ЕК, довідки про 
перевіряння, листи тощо) 
 

 До ліквідації 
архівної 
установи 

–  

7 Наглядові справи∗ трудових архівів 
(положення про архівні установи, 
довідки про перевіряння, листи тощо)

– До ліквідації 
архівної 
установи 

–  
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1 2 3 4 5 6 
8 Наглядові справи∗ фізичних осіб –

 джерел формування НАФ (експертні 
висновки (довідки) про проведення 
експертизи цінності документів, 
договори, відомості про історію 
життєдіяльності, заяви, листи тощо) 

– 3 р.1 – 1 Після виключення 
зі списку фізичних 
осіб – джерел 
формування НАФ та 
за умови 
передавання 
документів до 
державної архівної 
установи, архівного 
відділу міської ради  

9 Картотека обліку (електронна база 
даних) роботи з юридичними 
особами – джерелами формування 
НАФ  

– Пост.  Доки не мине 
потреба 

 

10 Картотека обліку (електронна база 
даних) роботи з фізичними особами –
 джерелами формування НАФ 
 

– Пост. –  

11 Паспорти архівних підрозділів 
організацій 
 

– 3 р.¹ – ¹ Після заміни 
новими 

                                                 
∗  Документи наглядових справ підлягають експертизі цінності у разі заміни їх новими. 
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1 2 3 4 5 6 
12 Паспорти архівних установ, 

заснованих фізичними та/або 
юридичними особами приватного 
права 
 

– 3 р.¹ – ¹ Після заміни 
новими 

13 Документи (повідомлення, копія 
документа, що посвідчує право 
власності на документи НАФ, копія 
акта грошової оцінки документів 
НАФ) про повідомлення власником 
документів НАФ державної архівної 
установи про намір здійснити їх 
відчуження та про набуття права 
власності на ці документи 
 

– Пост. –  

14 Списки юридичних осіб – джерел 
формування НАФ, документи яких 
підлягають науково-технічному 
опрацюванню  

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹ Після складання 
нового списку 

15 Договори з організаціями про 
науково-технічне опрацювання 
документів 
 

– 5 р.¹ 5 р. ¹ ¹ Після виконання 
робіт  
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16 Листування з організаціями з питань 

науково-технічного опрацювання 
документів  
 

– 3 р. 3 р.  

17 Листування з організаціями з питань 
організації діловодства та архівної 
справи  
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК 5 р.  

18 Листування з проведення 
комплексних, тематичних і 
контрольних перевірянь роботи 
служб діловодства, ЕК та архівних 
підрозділів організацій 
 

5 р. 5 р. –  

19 Листування про приймання-
передавання документів на зберігання 
від підприємств, установ, організацій 
та фізичних осіб 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК 5 р.  
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20 Журнал обліку повідомлень 

власником документів НАФ про 
намір здійснити їх відчуження та про 
набуття власником права власності на 
ці документи 
 

– Пост. –  

21 Журнали обліку паспортів архівних 
підрозділів організацій 
 

– Доки не мине 
потреба 

–  

 
2. ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ  

 
22 Типові переліки документів із 

зазначенням строків їх зберігання 
    

    а) за місцем затвердження Пост. – –  
    б) в інших архівних установах – Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
 

23 Відомчі (галузеві) переліки 
документів із зазначенням строків їх 
зберігання 

    

    а) за місцем затвердження Пост. – –  
    б) в інших архівних установах – Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
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24 Проекти типових, відомчих 

(галузевих) переліків документів із 
зазначенням строків їх зберігання 
 

3 р.¹ 3 р.¹ – ¹Після затвердження 
типових переліків 

25 Документи (висновки, рецензії, 
листи) з підготовки типових, 
відомчих (галузевих) переліків 
документів із зазначенням строків їх 
зберігання: 

    

    а) за місцем складання та 
погодження 

Пост. Пост. –  

    б) в інших архівних установах – Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

 

26 Типові (примірні) номенклатури 
справ 

    

    а) за місцем складання та 
затвердження (погодження) 

Пост. Пост. –  

    б) в інших архівних установах Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

–  

27 Протоколи засідань ЦЕПК (ЕПК 
(ЕК), ФЗК, ЕОК)  

    

    а) за місцем складання Пост. Пост. –  
    б) в інших архівних установах Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
–  
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28 Експертні висновки на описи справ, 

акти, інструкції з діловодства, 
номенклатури справ, положення про 
служби діловодства, положення про 
ЕК та архівні підрозділи 
 

– 5 р. ЕПК   

29 Витяги з протоколів засідань ЦЕПК  
(ЕПК (ЕК), ФЗК, ЕОК) 
 

5 р. 5 р. ЕПК 5 р.   

30 
 

Документи (копії наказів 
(розпоряджень), доповідні записки, 
заяви, акти) про проведення грошової 
оцінки документів НАФ 
 

– Пост. –  

31 Акти про повернення документів їх 
власнику 
 

– Пост.¹ – ¹Зберігаються у 
справі фонду 

32 Акти про виявлення документів, що 
не стосуються архіву, фонду  
 

– Пост.¹ – ¹Зберігаються у 
справі фонду 

33 Акти про вилучення документів з 
НАФ 
 

Пост.¹ Пост.¹ – ¹Зберігаються у 
справі фонду 
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34 Акти про вилучення для знищення 

документів, не внесених до НАФ, що 
складаються архівними установами 
 

Пост.¹ Пост.¹ До ліквідації 
архівної 
установи¹ 

¹Зберігаються у 
справі фонду 

35 Акти приймання-передавання 
аудіовізуальних, електронних 
документів на експертизу цінності 
 

– 5 р. ЕПК –  

36 Акти експертизи предметів та справ, 
які мають у зовнішньому оформленні 
матеріальні цінності 
 

– Пост. –  

37 Листування з організаціями з питань 
експертизи цінності документів 
 

5 р. ЕПК 
 

5 р. ЕПК –  

38 Листування з організаціями з питань 
розшуку невиявлених справ 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК –  

39 Картотеки обліку описів справ і актів, 
схвалених і погоджених ЕПК (ЕК) 
 

– Пост. –  
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40 Картотеки (журнали) обліку рішень 

ЕПК (ЕК) 
 

– Доки не мине 
потреба 

–  

41 Картотеки (журнали) документів, 
надісланих на розгляд ЕПК (ЕК) 
 

– 3 р.1 – ¹Після закінчення 
журналу 

42 Книги (журнали) обліку надходжень 
аудіовізуальних, електронних 
документів на експертизу цінності 
 

 Пост.   

43 Журнали обліку переліків документів 
із зазначенням строків зберігання 
 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

 

44 Журнали обліку описів справ, актів та 
інших документів, схвалених та 
погоджених ЕПК, схвалених ЕК 
 

– 3 р.¹ – ¹Після закінчення 
журналу 

45 Журнали обліку (картотеки) 
погоджених інструкцій з діловодства, 
положень про служби діловодства, 
номенклатур справ організацій, 
положень про архівні підрозділи та 
ЕК організацій 
 

– Доки не мине 
потреба 

–  
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46 Журнали обліку консультацій, 

наданих працівникам організацій з 
питань архівної справи та діловодства
 

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

 
3. КОМПЛЕКТУВАННЯ  

 
47 Примірні списки категорій 

юридичних осіб, документи яких 
підлягають внесенню до НАФ, зміни 
та доповнення до них: 

    

    а) за місцем складання Пост. Пост. –  
    б) в інших архівних установах – До заміни 

новими 
–  

48 Список юридичних осіб – джерел 
формування НАФ, які передають 
документи до архівної установи 
(джерел комплектування), зміни та 
доповнення до нього 
 

Пост.¹ Пост. – ¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 
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49 Список юридичних та фізичних осіб –

 джерел формування НАФ, які не 
передають документи до архівної 
установи, зміни та доповнення до 
нього 
 

Пост.¹ Пост. – ¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 

50 Список юридичних осіб – джерел 
формування НАФ науково-технічною 
документацією, які передають 
документи до архівної установи, 
зміни та доповнення до нього 
 

Пост.¹ Пост. – ¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 

51 Список юридичних осіб – джерел 
формування НАФ аудіовізуальними 
документами, які передають 
документи до архівної установи, 
зміни та доповнення до нього 
 

Пост.¹ Пост. – ¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 

52 Список фізичних осіб, які передають 
(або можуть передавати) документи 
НАФ до архівної установи, зміни та 
доповнення до нього 
 

Пост.¹ Пост. – ¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 
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53 Список юридичних осіб, які 

перебувають у зоні комплектування 
архівної установи та в діяльності яких 
не створюються документи НАФ, 
зміни та доповнення до нього 
 

Пост.¹ Пост. До ліквідації 
архівної 
установи  

¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 

54 Список (електронна база даних) 
юридичних та фізичних осіб –
 потенційних джерел формування 
НАФ у зоні комплектування архівної 
установи 
 

– До заміни 
новим 

До заміни 
новим 

 

55 Список фізичних осіб – власників 
приватних архівних зібрань у зоні 
комплектування архівної установи, 
зміни та доповнення до нього 
 

Пост.¹ Пост. – ¹Списки 
центральних та 
галузевих 
державних архівів 

56 Список архівних установ, заснованих 
фізичними та/або юридичними 
особами приватного права у зоні 
комплектування архівної установи, 
зміни та доповнення до нього 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 
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57 Договори про співробітництво 

державної архівної установи з 
власниками документів НАФ, 
заснованими на приватній формі 
власності, та архівними установами, 
заснованими фізичними та/або 
юридичними особами приватного 
права  
 

– 5 р.¹ 5 р.¹ ¹Після закінчення 
строку дії договору. 
Можуть зберігатися 
у складі наглядових 
справ 

58 Договори про передавання архівних 
документів на депоноване зберігання  
 

– 5 р.¹ 5 р.¹ ¹Після закінчення 
строку дії договору 

59 Договори про співробітництво 
архівного відділу міської ради з 
власниками документів НАФ, 
заснованими на приватній формі 
власності  
 

– 5 р.¹ – ¹Після закінчення 
строку дії договору. 
Можуть зберігатися 
у складі наглядових 
справ 

60 Договори про співробітництво 
державної архівної установи з 
архівними відділами міських рад 
 

– 5 р.¹ – ¹Після закінчення 
строку дії договору 
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61 Договори між фізичними особами –

 власниками документів НАФ та 
архівною установою щодо дарування, 
купівлі-продажу документів тощо 
 

– Пост. –  

62 Документи (списки, висновки, листи) 
про передавання непрофільних 
документів  
 

5 р. ЕПК Пост. –  

63 Графіки приймання-передавання 
документів до архівної установи 
 

– До заміни 
новими 

–  

64 Акти приймання-передавання 
документів до архівних установ 
 

– Пост.¹ До ліквідації 
архівної 
установи¹ 

¹ Зберігаються у 
справі фонду, 
аудіовізуальних 
документів – окремо 

65 Листування з власниками особових 
фондів з питань комплектування 
архівної установи документами 
особового походження 
 

– 5 р. ЕПК –  

66 Листування з питань комплектування 
архівними документами  
 

5 р. ЕПК 
 

5 р. ЕПК –  
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67 Картотека обліку (електронна база 

даних) місцезнаходження документів 
ліквідованих організацій, документи з 
особового складу яких перебувають 
на зберіганні у правонаступників, 
органах вищого рівня та інших 
організаціях  
 

– Доки не мине 
потреба 

–  

68 Журнал попередньої реєстрації 
документів особового походження 

– Пост. –  

 
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ, РЕСТАВРАЦІЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ  

 
69 Документи (аналітичні довідки, 

доповідні записки, акти) про стан 
забезпечення збереженості 
документів в архівних установах 
 

    

    а) за місцем складання Пост. Пост. 10 р.   
    б) в інших архівних установах – Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
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70 Документи (довідки, огляди тощо) з 

вивчення та узагальнення досвіду 
роботи архівних установ із 
забезпечення збереженості 
документів 
 

10 р. ЕПК 10 р. ЕПК –  

71 Документи (акти, висновки, копії 
наказів) про обстеження стану 
збереженості документів НАФ 
архівних установ, що не 
забезпечують збереженість 
документів НАФ 
 

Пост. Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

 72 Протоколи засідань Комісії 
Держкомархіву та державних 
архівних установ з підбиття підсумків 
роботи державних архівних установ з 
перевіряння наявності та документів і 
документи до них 
 

Пост Пост. –  
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73 Витяги з протоколів засідань Комісії 

Держкомархіву з підбиття підсумків 
роботи державних архівних установ з 
перевіряння наявності та розшуку 
документів 
 

5 р. 5 р. ЕПК –  

74 Договори на проведення дегазації, 
дезінфекції, дезінсекції, дератизації 
та інших робіт щодо забезпечення 
збереженості документів в архівних 
установах 
 

– 5 р.1 5 р.1 1 Після закінчення 
строку дії договору 

75 Договори про страхування 
унікальних документів 
 

– 5 р.¹ – ¹Після закінчення 
строку дії договору 

76 Схема поділу фондів на категорії 
 

– Пост. –  

77 Схема розміщення фондів у 
архівосховищах 
 

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹Після заміни новою 

78 Покажчики топографічні:     
 а) пофондовий – 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після заміни новим 
 б) постелажний 

 
– 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після заміни новим 
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79 Листування з питань забезпечення 

збереженості документів 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК 5 р.   

80 Листування про погодження, 
доопрацювання документів, поданих 
на розгляд Комісії Держкомархіву з 
підбиття підсумків роботи державних 
архівних установ з перевіряння 
наявності та розшуку документів 
 

З р. 3 р. –  

81 Листування з питань оправлення та 
реставраційно-консерваційного 
оброблення документів 
 

– З р. 3 р.  

82 Акти перевіряння наявності 
мікрофотокопій, аудіовізуальних 
документів 
 

– Пост.1 – ¹Акти перевіряння 
наявності 
мікрофотокопій 
зберігаються у 
справі фонду 

83 Акти технічного стану:      
 а) мікрофотокопій – Пост.1 – ¹Акти технічного 

стану зберігаються у 
справі фонду 

 б)  страхового фонду – Пост.1 –  

 в) аудіовізуальних документів – Пост. –  
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 г) електронних документів 

 
– Пост. –  

84 Акти про видавання справ (музейних 
предметів), документів у тимчасове 
користування 
 

– Пост.¹ До ліквідації 
архівної 
установи 1 

1 Зберігаються у 
справі фонду  

85 Акти, протоколи про вилучення справ 
(документів) слідчими органами 

– Пост. 1 До ліквідації 
архівної 
установи 1 

1 Зберігаються у 
справі фонду  

86 Акти приймання-передавання справ 
керівним складом архівної установи 
та особами, відповідальними за 
архівосховища 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

87 Замовлення на видавання справ 
(документів) до робочих кімнат на 
проведення робіт з 
мікрофільмування, реставрації, фото-
копіювання, оправлення, 
брошурування, сканування, 
розмноження на копіювальних 
апаратах  
 

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹ Після повернення 
справ (документів) 
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88 Книги обліку технічного стану 

аудіовізуальних та електронних 
документів 
 

– Пост. –  

89 Картотека обліку фізичного стану 
документів і справ 
 

– До заміни 
новою 

До заміни 
новою 

 

90 Інвентарна книга обліку справ, які 
мають у зовнішньому оформленні 
матеріальні цінності 
 

– Пост. –  

91 Журнал обліку робіт:      
 а) з консервації, реставрації та 

ремонту документів 
– Пост. До ліквідації 

архівної 
установи 

 

 б) з оцифрування документів 
 

– 10 р. –  

92 Журнал обліку консерваційно-
профілактичного оброблення 
мікрофільмів страхового фонду 
 

– 10 р.¹ – ¹Після закінчення 
журналу 

93 Журнал обліку справ, документів, що 
пройшли поаркушну дезінсекцію та 
дезінфекцію у дезкамері 
 

– Пост. 10 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 
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94 Книга обліку документів, отриманих 

реставраційними лабораторіями для 
мікрофотокопіювання, оправлення, 
брошурування, реставрації 
 

– 10 р.¹ 10 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

95 Журнал обліку проведення 
перевіряння якості страхових копій  
 

– 5 р.¹ 5 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

96 Книги обліку видавання документів 
(справ), мікрофільмів з архівосховищ: 

    

 а) співробітникам архівної установи  30 р.1 30 р.1 ¹Після закінчення 
книги та повернення 
документів  

 б) у читальний зал  30 р.1 30 р.1 ¹Після закінчення 
книги та повернення 
документів  

 в) у тимчасове користування за межі 
архівної установи 
 

 30 р.1 30 р.1 ¹Після закінчення 
книги та повернення 
документів  

97 Аркуші видавання справ 
 

– 3 р. 3 р.  

98 Книги обліку видавання 
мікрофотокопій у читальний зал 
 

– 3 р.1 3 р.1 1 Після закінчення 
книги та повернення 
мікрофотокопій 
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99 Книга обліку видавання 

аудіовізуальних документів 
 

– 30 р.1 – ¹Після закінчення 
книги та повернення 
документів  

100 Журнал обліку видавання справ на 
мікрофільмування і реставрацію 
документів 
 

– 10 р.1 10 р.1 ¹Після закінчення 
журналу та 
повернення 
документів  

101 Журнал обліку виготовлення 
ксерокопій для дослідників у 
читальному залі 
 

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

102 Книга обліку виготовлення копій 
аудіовізуальних документів для 
дослідників 
 

– 3 р. –  

103 Книга обліку замовлень, переданих 
до лабораторії  
 

– 3 р.1 3 р.1 1 Після виконання 
останнього 
замовлення 

104 Журнали реєстрації спостережень за 
станом температурно-вологісного 
режиму зберігання архівних 
документів 
 

– 1 р.¹ 
 

1 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 
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105 Журнал обліку робіт з друку на 

копіювальних апаратах 
 

– 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

106 Журнал відвідування сховищ 
сторонніми особами 

– 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

 
5. ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ОБЛІК  

 
107 Документи (аналітичні довідки, 

доповіді, огляди) з проведення 
аналізу стану і перспектив розвитку 
довідкового апарату до документів: 

    

     а) за місцем складання Пост. Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

     б) в інших архівних установах Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

–  

108 Документи (доповіді, довідки, 
огляди) з вивчення та узагальнення 
досвіду роботи архівних установ з 
питань створення й удосконалення 
довідкового апарату до документів та 
організації їх обліку 
 

10 р. ЕПК 10 р. ЕПК 10 р.  
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109 Путівники по фондах архівних 

установ: 
    

     а) за місцем складання – Пост. –  
     б) в інших архівних установах 

 
Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
–  

110 Довідники по фондах архівних 
установ, з історії організацій і історії 
адміністративно-територіального 
поділу: 

    

     а) за місцем складання – Пост. –  
     б) в інших архівних установах Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
–  

111 Документи (пропозиції, висновки, 
листи) до проектів довідників по 
фондах архівних установ та висновки 
до них 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК –  

112 Огляди по фондах архівних установ 
(фондові, тематичні): 

    

     а) за місцем складання – Пост. –  
     б) в інших архівних установах Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
–  
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113 Державний реєстр національного 

культурного надбання “Унікальні 
документи НАФ” 
 

Пост. – –  

114 Список фондів 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

115 Список фондів, на які створено 
страховий фонд 
 

Пост. Пост. –  

116 Список фондів, які містять унікальні 
документи 
 

– Пост. –  

117 Список (картотека, база даних) справ, 
які знаходяться в розшуку 
 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

 

118 Анотовані переліки унікальних 
документів НАФ 
 

Пост. Пост. –  

119 Переліки особливо цінних документів
 

Пост. Пост. –  
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120 Списки унікальних і особливо цінних 

документів архівних установ, на які 
має бути створено страховий фонд 
 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

–  

121 Аркуші фондів, аркуші підфондів 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

122 Аркуші обліку аудіовізуальних 
документів 
 

– Пост. –  

123 Справи фондів (історичні 
(біографічні) і тематичні довідки до 
фондів, акти приймання-передавання 
документів, акти, довідки про 
результати перевіряння наявності й 
стану документів, акти про вилучення 
документів, про нестачу й невиправні 
пошкодження документів, акти про 
видавання справ у тимчасове 
користування, огляди фондів, списки, 
аркуші, картки фондів) 
 

– Пост.  До ліквідації 
архівної 
установи 
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124 Справи кіно- та відеодокументів 

(монтажні листи, описи зйомок, 
дозвільні посвідчення, акти 
технічного стану, аркуші 
користування) 
 

– Пост. –  

125 Анотований реєстр описів Пост. 
 

Пост. –  

126 Реєстр описів  
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

127 Інвентарні книги обліку документів, 
що мають у зовнішньому оформленні 
або в додатку до них матеріальні 
цінності 
 

– Пост. –  

128 Описи справ постійного зберігання 
організацій – джерел формування 
НАФ 

– Пост. –  

129 Описи аудіовізуальних документів  
 

– Пост. –  

130 Описи справ (документів) страхового 
фонду 
 

– Пост. –  
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131 Описи справ з особового складу 

(тривалого зберігання) організацій  
 

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹Після знищення 
справ 

132 Описи справ тимчасового зберігання 
 

– 3 р.1 3 р.1 1 Після знищення 
справ 

133 Паспорти архівної установи 
 

Пост. Пост.  До заміни 
новими 

 

134 Паспорти архівосховищ 
 

– До заміни 
новими 

До заміни 
новими 

 

135 Відомості про зміни у складі та обсязі 
фондів (документів НАФ) станом на 1 
січня кожного року  
 

10 р.1 Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

1 Після внесення 
змін в облікову 
документацію 

136 Повідомлення відділів реєстрації 
актів цивільного стану про внесення 
змін, виправлень, доповнень до 
актових записів цивільного стану, що 
зберігаються в державних архівних 
установах, чи їх анулювання 

– Пост. –  

137 Каталоги архівних установ:     
     а) Центральний фондовий каталог 

(ЦФК) 
Пост. – –  

     б) фондові каталоги (ФК) – Пост. –  
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     в) систематичні, іменні, предметно-

тематичні, географічні, хронологічні, 
режисерські, фільмові, журнальні, 
електронні, з особового складу 
 

– Пост. –  

138 Контрольна картотека фондів 
архівних відділів районних, районних 
у містах Києві і Севастополі 
державних адміністрацій, міських 
рад, трудових архівів 

– Пост.1 – 1 Зберігається в 
держархівах області, 
міст Києва, 
Севастополя 

139 Схема класифікації документної 
інформації, зміни та доповнення до 
неї 
 

Пост. 
 

Пост. –  

140 Картотека централізованого 
державного обліку документів 
архівної україніки 
 

Пост. Пост. –  

141 Покажчики:     
 а) до ФК – До заміни 

новими 
До заміни 
новими 

 

 б) до описів 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 
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 в) міжфондові – Пост. До ліквідації 

архівної 
установи 

 

142 Листування з питань створення 
страхового фонду документації 
 

3 р. 3 р. 3 р.  

143 Листування про удосконалення 
довідкового апарату, підготовку та 
видання довідників за документами 
архівної установи (путівників, 
каталогів, описів тощо) 
 

3 р. 3 р. 3 р.  

144 Листування з архівними установами 
про поповнення та уточнення ЦФК 
Держкомархіву 
 

3 р. 3 р. –  

145 Листування з питань фондування, 
обліку документів 
 

5 р. ЕПК  
 

5 р. ЕПК  
 

5 р. ЕПК  
 

 

146 Листування з питань створення 
страхового фонду 
 

 5 р. ЕПК  
 

5 р. ЕПК  
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147 Листування про передавання у 

тимчасове користування архівних 
документів, літератури, церковної 
атрибутики 
 

10 р.¹ ЕПК 10 р.¹ ЕПК – 
 

¹Після повернення 
справ 

148 Книга обліку надходжень документів 
до архівної установи 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

149 Книга обліку приймання документів 
(справ) на депоноване зберігання 
 

– 3 р.¹ 3 р.¹ ¹Після закриття 
книги та повернення 
документів (справ) 

150 Книга обліку справ з особового 
складу 
 

 Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

151 Книга обліку надходжень страхового 
фонду та фонду користування  
 

– Пост. –  

152 Книги і картотеки обліку унікальних 
та особливо цінних документів і 
справ 
 

– Пост. –  

153 Книга (картотека) обліку документів 
з конфіденційною інформацією 
 

– Пост. –  
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154 Книга (картотека) обліку документів 

з особливими умовами доступу 
 

– Пост. –  

155 Книга та картотека руху фондів, 
описів справ, документів 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

156 Картотека обліку закаталогізованих 
фондів 

– До ліквідації 
архівної 
установи 

–  

157 Картотека обліку закаталогізованих 
документів 
 

– До ліквідації 
архівної 
установи 

–  

158 Книга обліку вибуття документів – Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

159 Книги обліку видавання:      
 а) описів фондів – 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після закінчення 

книги і повернення 
документів  

 б) справ фондів – 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після закінчення 
книги і повернення 
документів  
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 в) справ у тимчасове користування за 

межі архівної установи 
– 1 р.¹ 1 р.¹ ¹Після закінчення 

книги і повернення 
справ 

160 Книга обліку тематичних карток, що 
надходять до каталогу 
 

– Пост. До ліквідації 
архівної 
установи 

 

161 Журнал обліку надходжень 
каталожних карток від архівної 
установи 

Доки не мине 
потреба 

– –  

162 Журнал обліку користування 
каталогами 

– 5 р. –  

 
6. КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ ТА ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
163 Документи (аналітичні довідки, 

доповіді, огляди) про стан 
використання архівної інформації: 

    

    а) за місцем складання Пост. Пост. 10 р.  
    б) в інших архівних установах – Доки не мине 

потреба 
–  
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164 Документи (огляди, довідки, 

відомості, анкети) з вивчення та 
узагальнення досвіду архівних 
установ з питань використання 
архівної інформації: 

    

    а) за місцем складання Пост. Пост. 10 р.  
    б) в інших архівних установах – Доки не мине 

потреба 
–  

165 Документи (тематичні переліки, 
огляди, листи), складені за 
документами архівних установ з 
питань інформації зацікавлених 
організацій: 

    

    а) за місцем складання Пост. Пост. –  
    б) в інших архівних установах Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
  

166 Документи (плани, протоколи, звіти, 
довідки) про роботу архівних установ 
з використання документів до 
ювілейних дат та з метою 
ініціативного інформування 
зацікавлених організацій 

Пост. Пост. 
 

– 
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167 Документи (доручення, плани, звіти, 

листи) з виявлення та оприлюднення 
інформації архівних документів  
 

Пост. Пост. –  

168 
 

Документи (доручення, протоколи, 
звіти, інформація, листи) з реалізації 
архівних проектів 
 

Пост. Пост. –  

169 Документи (відомості, довідки, 
листи) про виявлення та організацію 
користування документами архівів з 
питань викриття та переслідування 
нацистських злочинців 
 

Пост. Пост. –  

170 Документи (плани, звіти, договори, 
протоколи, листи) з питань 
організації науково-видавничої 
діяльності архівних установ 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК –  
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171 Документи (тематико-експозиційні 

плани, переліки документів, альбоми, 
комплекти тематичних добірок, акти 
приймання експонатів, відомості, 
програми зустрічей, списки 
учасників, тексти повідомлень, 
реклами, книги відгуків) з питань 
виставкової діяльності: 

Пост. Пост. 10 р.  

     а) за місцем складання Пост. Пост. –  
     б) в інших архівних установах 

 
5 р. 5 р. –  

172 Документи (доповідні записки, 
довідки, зведення) про проведення 
аналізу роботи архівних установ з 
виконання запитів соціально-
правового характеру: 

    

     а) за місцем складання Пост. Пост. 10 р.  
     б) в інших архівних установах Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
Доки не мине 

потреба 
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173 Листування з питань підготовки 

виставок документів, радіо- і 
телепередач, публікацій у засобах 
масової інформації, тематичних 
добірок, проведення зустрічей з 
громадськістю, екскурсій, лекцій 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК 5 р.  

174 Листування про доступ користувачів 
до документів у читальних залах 
архівних установ 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК –  

175 Листування щодо виконання запитів 
іноземців та осіб без громадянства 
про наведення довідок соціально-
правового, майнового характеру, за 
актами цивільного стану 
 

10 р. ЕПК 10 р. ЕПК 10 р.   

176 Листування про наведення і 
видавання довідок соціально-
правового, тематичного, майнового, 
генеалогічного характеру, за актами 
цивільного стану 
 

5 р. ЕПК 5 р. ЕПК 5 р.  
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177 Справи користувачів, які працюють в 

читальних залах архівних установ 
(заява-анкета, заяви щодо 
продовження строків користування, 
документи (лист), що підтверджує 
повноваження користувача, 
замовлення на видавання описів і 
документів, на виготовлення копій 
документів, листування тощо) 
 

– 25 р. ЕПК1 – 1 Особові справи 
видатних державних 
і політичних діячів, 
діячів науки, 
культури – пост. 

178 Книга реєстрації справ користувачів 
читального залу архівної установи 
 

– 25 р.1 – 1Після закінчення 
книги 

179 Книга обліку відвідувань читального 
залу архівної установи 
 

– 25 р.1 – 1Після закінчення 
книги 

180 Книга обліку використання 
аудіовізуальних документів 
 

– 5 р. –  

181 Алфавітна картотека користувачів 
читального залу архівної установи 
 

– Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 
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182 Книги, картотеки обліку роботи 

архівних установ з використання 
документів (підготовка виставок 
документів, альбомів, радіо- і 
телепередач, проведення зустрічей з 
громадськістю, екскурсій, лекцій) 
 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

Доки не мине 
потреба 

 

183 Журнали реєстрації запитів 
(електронна база даних, картотеки) 
юридичних і фізичних осіб України з 
питань наведення довідок: 

    

    а) соціально-правового характеру 10 р.¹ 10 р.¹ 10 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

    б) за актами цивільного стану 10 р.¹ 10 р.¹ –  
    в) майнового характеру 10 р.¹ 10 р.¹ –  
    г) тематичного характеру 10 р.¹ 10 р.¹ –  
    ґ) генеалогічного характеру 

 
10 р.¹ 10 р.¹ –  

184 Журнал реєстрації (електронна база 
даних, картотека) заяв і запитів 
фізичних осіб іноземних держав 
соціально-правового характеру 
 

– 10 р.¹ – ¹Після закінчення 
журналу 
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185 Журнал реєстрації (електронна база 

даних, картотека) запитів юридичних 
і фізичних осіб іноземних держав 
тематичного, майнового та 
генеалогічного характеру, за актами 
цивільного стану 
 

10 р.¹ 10 р.¹ – ¹Після закінчення 
журналу 

186 Журнал обліку прийому громадян у 
столі довідок 

– 5 р.¹ 5 р.¹ ¹Після закінчення 
журналу 

 
Начальник управління діловодства, формування та 

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

 
 СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 
Центральної експертно-
перевірної комісії Державного 
комітету архівів України 
25.03.2010  № 1 
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Про затвердження нового складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці в Держкомархіві та Положення про Комісію 

від 16 липня 2010 р. № 100 
 

Відповідно до вимог Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 26.01.2005 №15 та у зв’язку із кадровими змінами 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити постійно діючу комісію з перевірки знань з питань 

охорони праці в Держкомархіві у складі: 
 

Прись  
Тетяна Петрівна 

– заступник Голови Держкомархіву, голова 

комісії; 

Мельниченко  
Олена Василівна 

– головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу Держкомархіву, 
секретар комісії; 

Прилепішева 
Юлія Анатоліївна 

– начальник управління інформації та 
міжнародного співробітництва 
Держкомархіву, голова профкому; 

Швець 
Ольга Іванівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового та кадрового забезпечення 
Держкомархіву; 

Боярчук 
Ірина Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу зберігання та 
обліку НАФ Держкомархіву 

 
2. Усім членам комісії пройти навчання у порядку, встановленому 

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці.  

3. Затвердити Положення про комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці в Держкомархіві (додається).  

4. Вважати таким, що втратив чинність п. 3 з Додатком 1 наказу 
Держкомархіву від 30.12.2008 № 263 “Про організацію роботи з 
охорони праці в Держкомархіві”. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Прись Т.П. 

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

 



 

 69

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Держкомархіву 
від 16 липня 2010 р. № 100 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з перевірки знань з питань охорони праці в 
Держкомархіві 

 

1. Загальні положення 
Комісія з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) є 

постійно діючим органом, який створюється з метою перевірки знань з 
питань охорони праці працівників Держкомархіву. 

1.2. Керівники структурних підрозділів Держкомархіву сприяють 
членам комісії у проведені перевірки знань, надають необхідні 
документи та матеріали, а також пояснення, у тому числі письмові, з 
приводу обставин, що стосуються предмету перевірки. 

1.3. У своїй діяльності комісія керується Законом України “Про 
охорону праці”, “Типовим положенням про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, іншими 
нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Положенням. 

2. Організація роботи Комісії 
2.1. Склад комісії затверджується наказом Голови Держкомархіву.  
2.2. До складу комісії входять спеціаліст, на якого покладено 

виконання функцій служби охорони праці, представники структурних 
підрозділів, представник профспілки. 

Члени комісії, перед тим як розпочати свою роботу, повинні 
пройти навчання в порядку, встановленому Типовим положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 

2.3. До складу комісії можуть залучатися експерти з охорони праці 
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України, представники Федерації профспілок України, 
Держгірпромнагляду, а також викладачі з охорони праці, які проводили 
навчання.  

2.4. Головою комісії призначається заступник Голови 
Держкомархіву, на якого, відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків, покладено організацію роботи з охорони праці. 

2.5. Секретарем призначається спеціаліст, на якого покладено 
виконання функцій служби охорони праці. 

2.6. Комісія здійснює свою діяльність на основі плану, який 
розробляється на рік і затверджуються Головою Держкомархіву.  

2.7. Комісія вважається правочинною, якщо на її засіданні присутні 
не менше трьох осіб. 
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2.8. Члени комісії у разі залучення до перевірки увільняються від 
основного виду діяльності на передбачений перевіркою строк. 

2.9.  Організаційне забезпечення роботи комісії (організація 
проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік 
і зберігання протоколів перевірки знань) покладається на організаційно-
аналітичний відділ. 

 
3. Порядок проведення перевірки знань з питань охорони праці 
3.1. Перевірка знань працівників з питань охорони праці 

проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці та 
переліком питань, який складається членами комісії з урахуванням 
специфіки трудової діяльності та затверджується Головою Держ-
комархіву. 

3.2. Перед перевіркою знань з питань охорони праці для 
працівників організовується навчання: лекції, семінари, консультації. 

3.3.  Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є 
письмове тестування, яке проводиться за екзаменаційними білетами.  

3.4.  Результати перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколом засідання комісії, який підписує Голова і 
секретар. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань 
охорони праці не менше 5 років. 

3.5. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили 
задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з 
питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій 
формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з 
охорони праці, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. 

3.6. При незадовільних результатах перевірки знань з питань 
охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти 
повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до 
роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли 
навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. 

3.7. Комісія раз на рік звітує про виконану роботу на засіданні 
колегії Держкомархіву. 

 
Головний спеціаліст організаційно- 

аналітичного відділу О.В. Мельниченко 
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Про затвердження Положення про конкурс 
науково-методичних і науково-інформаційних робіт 
з архівознавства, документознавства, археографії 

від 28 липня 2010 р. № 101 
 

Відповідно до Положення про Державний комітет архівів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007  
№ 899,  з метою стимулювання та удосконалення методичної і науково-
інформаційної діяльності архівних установ, заохочення творчої 
активності працівників 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про конкурс науково-методичних і 
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, 
археографії, що додається. 

2. Організаційно-аналітичному відділу (Богунова Н.К.): 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України; 
довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів 

Держкомархіву, керівників державних архівних установ. 
3. Цей наказ набирає чинності з дня  його офіційного 

опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Держкомархіву Прись Т.П. 
 

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

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Держкомархіву 
від 28 липня 2010 р. № 101 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт  
з архівознавства, документознавства, археографії 

 
І. Загальні положення 

1.1. З метою удосконалення науково-методичної та науково-
інформаційної діяльності архівних установ, створення сприятливих 
умов для розвитку архівної галузі Держкомархівом щороку 
проводиться у місті Києві конкурс науково-методичних і науково-
інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 
(далі – конкурс). 

1.2. Основними завданнями конкурсу є: 
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формування серед працівників галузі інтересу до науково-
методичної та науково-інформаційної роботи; 

заохочення творчої активності працівників галузі; 
популяризація методичних надбань. 
1.3. Учасниками конкурсу є: 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства; 
центральні державні архіви України, галузеві державні архіви, 

державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви 
областей, міст Києва та Севастополя, архівні відділи районних, 
районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та 
архівні відділи міських рад; 

Спілка архівістів України (за згодою); 
навчальні заклади, в яких викладаються архівознавство та 

документознавство; 
державні наукові установи, котрі проводять профільні 

дослідження; 
науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у 

сфері архівної справи і діловодства; 
музеї та бібліотеки, в яких перебувають на постійному зберіганні 

документи Національного архівного фонду. 
ІІ. Вимоги до робіт, що подаються на конкурс 

2.1. На конкурс приймаються роботи з архівознавства, 
документознавства, археографії, виконані в плановому або 
ініціативному порядку. 

2.2. Подані на конкурс роботи повинні містити оригінальні ідеї, 
нові методичні підходи та розробки, апробовані на практиці. 

2.3. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий 
інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 
(210 х 297 мм). 

2.4. Роботи подаються у вигляді науково-методичних посібників, 
аналітичних оглядів, статей, фотоальбомів, буклетів, каталогів і макетів 
документальних виставок, сценаріїв теле-, радіопередач, видань 
наукових та науково-популярних журналів. 

2.5. Роботи можуть супроводжуватись різноманітними 
ілюстративними матеріалами (малюнками, діаграмами, графіками, 
слайдами, діафільмами, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріалами тощо). 

2.6. Роботи для участі в конкурсі подаються до 1 травня у двох 
примірниках разом з такими документами: 

рішення колегіального чи науково-дорадчого органу архівної 
установи, закладу, що є учасниками конкурсу, з обґрунтуванням 
висунення роботи на конкурс, яке містить характеристику роботи, 
відомості про характер і масштаби її практичного впровадження; 
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короткі біографічні відомості про авторів, підписані учасниками, 
засвідчені підписом керівництва і печаткою установи, що подає роботу 
для участі у конкурсі. 

ІІІ. Організація та порядок проведення конкурсу 
3.1. Організаційне та науково-методичне забезпечення конкурсу 

здійснює організаційно-аналітичний відділ Держкомархіву. 
3.2. Конкурс оголошується наказом Держкомархіву. 
3.3. Конкурс проводиться у три етапи. 
Впродовж першого етапу (січень–квітень) учасники, які виявили 

бажання взяти участь у конкурсі, подають свої роботи та документи, 
зазначені в пункті 2.6 розділу ІІ цього Положення, секретарю 
Нормативно-методичної комісії Держкомархіву (далі – комісія), який 
проводить аналіз поданих робіт та документів на відповідність вимогам 
цього Положення і готує аналітичну довідку. Комісія є науково-
дорадчим органом, створеним для розгляду проектів нормативних і 
методичних документів з архівної справи, організації діловодства та 
інших питань діяльності архівних установ. До її складу, який 
затверджується наказом Держкомархіву, входять провідні спеціалісти 
Держкомархіву, державних архівів, науково-дослідних установ 
відповідного профілю. Очолює комісію заступник Голови 
Держкомархіву згідно з розподілом функціональних обов'язків. Члени 
комісії не можуть бути учасниками конкурсу. 

На другому етапі (травень) відбувається попередній розгляд та 
рецензування поданих на конкурс робіт членами комісії 
Держкомархіву. За потреби до рецензування можуть залучатися 
спеціалісти науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів 
відповідного профілю, які не пізніше ніж за два дні до засідання комісії 
подають свої рецензії секретареві комісії. 

На третьому етапі (червень) комісія визначає переможців 
конкурсу. 

3.4. Робота, яку подано невчасно або з порушенням вимог пунктів 
2.4, 2.6 розділу ІІ цього Положення, разом із супровідним листом 
повертається учаснику із зазначенням причин повернення. 

3.5. Фінансування конкурсу здійснюється в межах бюджетних 
призначень Держкомархіву на відповідний рік та за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

3.6. Результати конкурсу висвітлюються в Науково-практичному 
журналі “Архіви України”, науково-методичному часописі “Вісник 
Державного комітету архівів України” та на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву. 

ІV. Визначення кращих робіт 
4.1. Під час розгляду конкурсних робіт враховуються: 
позитивний результат, доцільність та можливість використання в 

роботі представленого на конкурс досвіду; 



 

 74

використання нових технологій, форм і методів роботи, їх 
ефективність; 

пропагування діяльності державних установ у сфері архівної 
справи та діловодства. 

4.2. Визначення кращих робіт здійснюється комісією шляхом їх 
обговорення та голосування. 

4.3. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів комісії і затверджується наказом Держкомархіву. За 
рівної кількості голосів членів комісії голос голови є вирішальним. 

4.4. Результати голосування фіксуються у протоколі, який 
засвідчується підписами голови і секретаря комісії. 

V. Нагородження переможців конкурсу 
5.1. Переможцями конкурсу вважаються учасники конкурсу, 

роботи яких за результатами голосування членів комісії набрали 
найбільшу кількість голосів. 

5.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступенів. За окремим рішенням комісії дипломами ІІ та ІІІ ступенів 
одночасно може бути нагороджено не більше двох робіт. 

5.3. Для нагородження переможців, крім дипломів, 
встановлюються три заохочувальні премії, розмір яких визначається 
керівником Держкомархіву  залежно від ступеня диплома переможця. 

5.4. У разі якщо премія присуджена колективу авторів, кожен 
співавтор отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними 
порівну. 
 
 

Заступник начальника управління – 
начальник організаційно-аналітичного відділу 

Державного комітету архівів України Н. К. Богунова 
 

 
Щодо участі у консультаціях з керівництвом Архівного управління 

Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки 
(8–12 вересня 2010 року, Прага, Чеська Республіка) 

від 3 серпня 2010 р. № 102 
 

На виконання Договору між Державним комітетом архівів 
України та Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки, 
представленим відділом архівного відомства від 14 жовтня 2005 року та 
беручи до уваги запрошення директора Архівного управління 
Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки Вацлава Бабічки, 
НАКАЗУЮ: 
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1. Затвердити склад української делегації у кількості 4 особи, яка 
братиме участь у консультаціях з керівництвом Архівного управління 
Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки 

Матяш І. Б.    керівник делегації 
Пащенко О. Б. 
Берковський В. Г. 
Купченко В. П. 
2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи 
з Архівним управлінням Міністерства внутрішніх справ Чеської 
Республіки щодо організації перебування українських архівістів у 
Празі. 

3. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.) підготувати наказ про відрядження першого 
заступника Голови Державного комітету до Праги (Чеська Республіка). 

4. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) забезпечити 
коштами першого заступника Голови Державного комітету (35% 
добових). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
Щодо участі у роботі 42-го Круглого столу архівів (CITRA) 
Міжнародної ради архівів (14–17 вересня 2010 року, Осло, 

Королівство Норвегія) 
від 3 серпня 2010 р. № 103 

 
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2002 року № 1371 “Про порядок участі центральних органів 
виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є 
Україна” та від 15 листопада 2006 року № 1586 “Про доповнення 
пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відпо-
відальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства 
України в міжнародних організаціях”, та беручи до уваги запрошення 
Генерального директора Національного архіву Норвегії Івара Фоннеса, 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад української делегації у кількості 5 осіб, яка 

братиме участь у роботі 42-го Круглого столу архівів (CITRA) 
Міжнародної ради архівів “Довіра та доступ. Проблеми управління 
документами та архівами у цифрову епоху”  

Гінзбург О. П.    керівник делегації 
Маковська Н. В. 
Топішко Н. О. 
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Киструська Н. В. 
Білоус Г. П. 
2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи 
з Національним архівом Норвегії щодо організації перебування 
українських архівістів в Осло. 

3. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.) підготувати наказ про відрядження Голови 
Державного комітету до Осло (Королівство Норвегія). 

4. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) передбачити 
кошти на покриття витрат на обслуговування Голови Державного 
комітету в ДП “Зал офіційних делегацій”. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

Про склад Головної редакційної колегії Держкомархіву України 
з підготовки архівних довідників за Програмою 

“Архівні зібрання України” 
від 3 серпня 2010 р. № 104 

 
На виконання Програми “Архівні зібрання України”, 

затвердженої наказом Держкомархіву України від 27 листопада 2000 
року № 72 “З оголошення рішення колегії Держкомархіву України від 
22 листопада 2000 року “Про стан і перспективи підготовки архівних 
довідників” та з метою активізації роботи з підготовки довідників 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити новий склад Головної редакційної колегії 

Держкомархіву України з підготовки архівних довідників за 
Програмою “Архівні зібрання України” (склад Головної редколегії 
додається). 

2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву 
від 1 листопада 2005 року № 133, від 23 травня 2008 року № 103, від 
14 січня 2009 року № 5, від 7 квітня 2009 року № 57, від 9 листопада 
2009 року № 188. 

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Додаток 
до наказу Держкомархіву України  

від 3 серпня 2010 р. № 104 
 

1. Гінзбург О. П., Голова Державного комітету архівів України (Голова 
Головної редколегії); 

2. Верстюк В. Ф., заступник Голови Українського інституту 
національної пам’яті, доктор історичних наук (за згодою); 

3. Делеган М. В., директор Державного архіву Закарпатської області, 
кандидат історичних наук; 

4. Кісіль І. М., директор Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ, кандидат історичних наук; 

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

6. Мага І. М., директор Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук; 

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

8. Матяш І. Б., перший заступник Голови Державного комітету, доктор 
історичних наук (заступник Голови Головної редколегії); 

9. Мельниченко О. В., головний спеціаліст організаційно-аналітичного 
відділу Держкомархіву, кандидат історичних наук; 

10. Онищенко О. С., Генеральний директор Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, академік НАН України (за згодою); 

11. Пельц Д. І., директор Центрального державного історичного архіву 
України, м. Львів; 

12. Прилепішева Ю. А., начальник управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву України, кандидат 
історичних наук (секретар Головної редколегії); 

13. Скрипка Л. В., директор Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України; 

14. Смолій В. А., директор Інституту історії України НАН України, 
академік НАН України (за згодою); 

15. Сохань П. С., директор Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-
кореспондент НАН України (за згодою); 

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

17. Христова Н. М., старший науковий співробітник, професор кафедри 
документальних комунікацій, Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, кандидат історичних наук (за згодою). 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 20 липня 2010 року “Про стан архівної справи у Держархіві 

Луганської області” 
від 3 серпня 2010 р. № 105 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 20 липня 2010 року “Про стан архівної справи у Держархіві 
Луганської області” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

Р ІШЕННЯ  
КОЛЕГІ Ї  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 

м. Київ                                                                                   20 липня 2010 р. 
 

Про стан архівної справи в Державному архіві Луганської області 
 

Розглянувши результати комплексної перевірки діяльності 
Державного архіву Луганської області, колегія Держкомархіву 
зазначає. 

Держархів розміщено у 2 спеціально збудованих два над-
цятиповерхових будівлях, які в цілому відповідають нормативним 
вимогам щодо забезпечення збереженості документів НАФ. 

Будівлі перебувають у комунальній власності. 
У держархіві станом на 01.01.2010 зберігається 4 953 фонди, в 

яких налічується 1 464414 од. зб. управлінської документації і 
документів особового походження та 22 комплекси 7 681 од. зб. 
науково-технічної документації, 19 405 од. зб. фото-, 219 од. зб. фоно-, 
472 од. зб. кіно-, 1 од. зб. відеодокументів. Усі справи описано. 

Ступінь завантаженості архівосховищ будівлі №1 – 86%, будівлі 
№ 2 – 50%. 

Два архівосховища та 9 робочих кімнат загальною площею 778,2 
кв. м. здано в оренду Головному управлінню юстиції у Луганській 
області та Архівному відділу Луганської міської ради. 

Архівосховища обладнано металевими стелажами. 
В обох будівлях держархіву встановлено пости позавідомчої 

охорони, функціонує система охоронної сигналізації, яка виведена на 
пульт чергового охоронця. 

Будівлі держархіву обладнано пожежною сигналізацією, яку 
підключено до централізованого пульту спостереження. 

Вогнегасники, пожежні крани та пожежні рукави знаходяться у 
задовільному фізичному стані. 
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Два рази на рік проводяться планові інструктажі та перевірка 
знань з питань пожежної і електричної безпеки. Ведеться журнал 
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. 

Охоронною сигналізацією обладнано 77 % приміщень архівних 
відділів райдержадміністрацій і міських рад, пожежною – 93%. 

Наказом від 05.02.2004 № 4 “Про порядок допуску в архіво-
сховища Держархіву області” визначено перелік осіб, що мають доступ 
до архівосховищ. Ведеться журнал запису відвідувань архівосховищ 
співробітниками архіву та сторонніми особами. 

Справи, видані із архівосховищ до читальних залів, зберігаються 
в окремих кімнатах, що замикаються і опечатуються. 

У держархіві проводиться планова робота з перевіряння наявності 
та стану документів. У 2009 р. перевірено 12 146 од. зб., що на 27 % 
перевищило заплановані показники. В результаті перевіряння наявності 
і стану справ фонду № 61 знайдено 21 справу, які були зняті з обліку 
09.05.1962 р. 

Станом на 01.01.2010 у розшуку рахується 88 справ 36 фондів.  
Облікові документи держархіву перебувають у задовільному 

фізичному стані, умови їх зберігання відповідають нормативним 
вимогам. 

Завершено суцільне вивіряння облікової документації у будівлі 
№ 1, у 2010 р. таке вивіряння триває по будівлі № 2. 

Наказом від 29.08.2008 № 61 затверджено інструкцію з обліку 
документів НАФ. 

99% описів на фонди держархіву зберігаються в трьох 
примірниках у друкованому вигляді. 

В держархіві ведеться робота зі створення електронного 
фондового каталогу. На 01.10.2010 до каталогу внесено всі фонди 
дорадянського періоду та 73 % від загальної кількості фондів 
радянського періоду. 

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

За останні три роки на постійне зберігання до держархіву 
надійшло 46 137 од. зб. управлінської документації. Архівні відділи 
райдержадміністрацій та міських рад прийняли 30 665од. зб. 
управлінської документації.  

Розпорядженням голови Луганської обласної державної 
адміністрації від 29.12.2006 № 1371 затверджено списки юридичних і 
фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають і не 
передають документи до держархіву. 

Держархів здійснює контроль за станом діловодства та архівної 
справи в установах – джерелах формування НАФ, протягом 2007–
2009 років було проведено 471 комплексних, 378 тематичних і 
329 контрольних перевірянь. 

Номенклатури справ та описи справ, погоджені (схвалені) ЕПК 
складено із дотриманням архівних вимог. 
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Заслуговує на увагу плідне співробітництво держархіву із 
засобами масової інформації. 

В держархіві впроваджено основні нормативно-методичні 
документи, які регламентують його роботу. Встановлено розподіл 
обов’язків між директором і його заступником. Підготовлено та 
введено в дію положення про колегію, ЕПК, науково-методичну раду. 

Факти корупційних проявів з боку державних службовців 
відсутні. 

Разом з тим, у діяльності держархіву є низка проблем, неви-
рішених питань і суттєвих недоліків. 

Недосконалість і неповнота розподілу обов’язків у керівництві 
архіву, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій 
тягне за собою недоліки в організації праці та зниження персональної 
відповідальності за стан справ та виконання завдань. 

В держархіві не приділяється належна увага нормуванню праці. 
Через недосконале планування прослідковується стійка тенденція до 
заниження держархівом деяких планових показників розвитку архівної 
справи, що дає можливість їх перевиконання у декілька разів.  

Штатна чисельність працівників держархіву області не відповідає 
встановленим нормативам. 

Системою стала практика залучення до роботи в одному 
структурному підрозділі працівників інших структурних підрозділів з 
покладанням на них завдань, що не входять до їх функціональних 
обов’язків. 

Заходи Державної програми розвитку архівної справи на 2006 – 
2010 роки фактично не виконані. 

Залишається гострою проблема забезпечення збереженості 
документів. 

Потребують ремонту теплотраси будівлі №1, системи опалення 
будинку № 2, архівосховища обох будівель.  

Позавідомча охорона представлена приватним підприємством, 
укладання договору з державною службою охорони не планується. 
Охоронна сигналізація не підключена до центрального пульту 
спостереження.  

Не повною мірою виконуються вимоги пожежної безпеки. Не 
завершено встановлення автоматичної системи пожежогасіння у 
будівлі № 1. 

Системи відеоспостереження у читальних залах відсутні. 
Системи кондиціювання повітря в обох будівлях архіву 

потребують заміни і працюють в режимі вентиляції, що зумовлює 
коливання вологості повітря у сховищах.  

Не витримується нормальний температурний режим у сховищах.  
Фактично не проводиться картонування справ. У будівлі 

№ 2 відсоток закартонованих справ становить 50 %, у будівлі №1 – 
лише 10%. Решта справ зберігається у в’язках, що призводить до 
деформації і пошкодження справ. 

Не забезпечується контроль за поверненням справ із 
реставраційної майстерні. Низка справ знаходилася на реставрації 
8 років. 
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Облік у держархіві ведеться децентралізовано.  
Страховий фонд створено лише  на 0,2 % від загальної кількості 

справ на паперовій основі, що зберігаються в архіві (це найнижчий 
показник серед державних архівів). Роботи зі створення страхового 
фонду не проводяться з 1996 року. 

Страховий фонд зберігається у пристосованій під архівосховище 
кімнаті разом з фото-, фоно-, кінодокументами.  

У списку фондів, книзі обліку страхового фонду відсутні підсумкові 
записи. 

Встановлено розбіжність загальної кількості страхового фонду у 
облікових документах. 

Відповідно договору від 18.12. 2007 № 420-1230/07 Донбаським 
регіональним центром страхового фонду документації виготовлено 
страховий фонд на 76 справ архіву, які до архіву не надійшли, 
натомість передані на постійне зберігання до Державного департаменту 
страхового фонду документації. Водночас, означений страховий фонд 
уключено до облікових документів архіву. За створення зазначено 
страхового фонду держархів заплатив майже 20 тис. грн. 

Фонд користування відсутній.  
Порушуються вимоги щодо оформлення видачі справ у 

тимчасове користування за межі архіву.  
Протягом останніх років держархів, архівні відділи 

райдержадміністрацій та міських рад не комплектуються аудіо-
візуальними документами. Держархів щороку не планує і не забезпечує 
приймання документів особового походження. 

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад 
продовжують комплектуватися документами особового складу 
ліквідованих підприємств, установ та організацій. Так, з 2007 по 
2009 рр. ними прийнято на постійне зберігання 137 297 од. зб. 
документів з особового складу.  

Є суттєві недоліки у складанні списків джерел формування НАФ. 
Не здійснено розмежування установ – джерел формування НАФ між 
держархівом та архівними відділами міських рад. 

Не укладено договори між держархівом і архівними відділами 
міських рад щодо делегування повноважень останнім у частині 
контролю за станом діловодства та архівної справи в установах 
державної форми власності. 

Внесення до списків юридичних осіб – джерел формування НАФ 
здійснюється з порушенням вимог “Методичних рекомендацій щодо 
порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ та 
укладання списків”. 

Понад встановлені строки в архівних підрозділах установ 
Луганської області знаходиться понад 96 тис. справ  постійного 
зберігання, з них понад  53 тис. – в обласних установах), що є одним з 
найгірших показників по Україні, водночас завантаженість 
архівосховищ держархіву складає лише 68 %. 

Недостатньо здійснюється контроль за станом діловодства та 
архівної справи в установах – джерелах формування НАФ. Кількість 
справ, включених до описів справ постійного зберігання, схвалених 
ЕПК, становить лише 33 % від загальної кількості справ, що 
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зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел 
формування НАФ. Кількість установ, що мають зведені номенклатури 
справ, погоджені з державними архівними установами  68 %.  

Є також недоліки у роботі ЕПК. Положення про ЕПК держархіву 
не відповідає чинним нормативним актам. Оформлення протоколів 
засідань ЕПК не відповідають вимогам уніфікованих форм 
організаційно-розпорядчих документів.  

У 2009 році архівом не проведено жодного семінару з підвищення 
кваліфікації для працівників архівних підрозділів, діловодних служб та 
ЕК установ, що перебувають у зоні комплектування держархіву. 

Держархівом не проводиться робота щодо обліку приватних 
архівних зібрань. 

Графік роботи читальних залів не забезпечує потреби 
користувачів і викликає їх нарікання, оскільки читальний зал корпусу 
№1 працює 15 годин в тиждень, а корпусу №2 – 8 годин. 

Відсутність належного довідкового апарату в держархіві 
ускладнює пошук інформації користувачами. В архіві відсутній 
путівник, робота над його підготовкою здійснюється вкрай повільно.  

Недостатня увага приділяється створенню та поліпшенню стану 
каталогів. Відсутній іменний каталог. Систематичний каталог 
переведено на нову схему лише частково. Доступ користувачів до 
каталогу обмежений. У держархіві відсутній власний сайт. 

Довідки, підготовлені архівом за запитами установ та організацій 
іноземних держав, не проходять процедуру легалізації, як передбачено 
Інструкцією про порядок витребування документів соціально-
правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб 
без громадянства, яку затверджено наказом Міністерства закордонних 
справ України та Державного комітету архівів України від 11.06.2001№ 
116/53, оскільки архів надає відповіді заявникам, а не направляє їх до 
Держкомархіву. 

Ціни на роботи (послуги) у сфері використання архівних 
документів не переглядалися понад 8 років. 

Недостатнім є рівень методичної роботи в держархіві. Показники 
науково-дослідної та методичної роботи держархіву є одними з 
найнижчих серед держархівів України.  

Держархівом не в достатній мірі здійснюється науково-методичне 
керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдерж-
адміністрацій, архівних відділів міських рад, а також трудових архівів. 

Лише 25% архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
мають статус юридичної особи. 

У порушення Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи” та інших нормативно-правових актів у 2007 році 
4 архівні відділи було реорганізовано в сектори. 

Лише один архівний відділ надає платні послуги. 
Не завершено створення мережі трудових архівів. 
Значні недоліки мають місце у роботі з кадрового менеджменту. 
Спостерігається значна плинність кадрів. За 10 років штат 

працівників держархіву змінився на 92%, що негативно вплинуло на 
рівень професійної підготовки працівників, які не мають досвіду 
архівної роботи. 
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Незадовільно організовано добір, розстановку кадрів. Не 
ефективно використовується кадровий резерв для заміщення вакантних 
посад.  

Майже відсутній персонал, який відповідає за забезпечення 
збереженості документів, що спричинює істотні недоліки у виконанні 
завдань цього напрямку. 

На роботу колективу негативно впливає авторитарний стиль 
керівництва директора держархіву, який очолює майже всі колегіальні і 
дорадчі органи в держархіві. 

Колегія вирішує: 
1. Узяти до відома довідку про результати комплексної перевірки 

Держархіву Луганської області та опублікувати її у “Віснику 
Держкомархіву”. 

2. Звернути увагу Луганської обласної державної адміністрації на 
серйозні недоліки в роботі Держархіву Луганської області. 

3. Рекомендувати керівництву Держкомархіву порушити перед 
Луганською облдержадміністрацією питання про виділення коштів для 
проведення ремонтних робіт в обох будівлях архіву, зокрема ремонту 
теплотраси, системи опалення будинку № 2, сховищ обох будівель. 

4. Зобов'язати директора Держархіву Луганської області 
Старовойтова М.М.: 

– розглянути результати комплексної перевірки діяльності архіву 
на засіданні колегії держархіву області; розробити план заходів щодо 
усунення наявних порушень і недоліків у діяльності архіву та подати 
його до Держкомархіву; 

– вжити дієвих заходів щодо усунення порушень і недоліків, 
виявлених робочою групою Держкомархіву під час перевірки, в першу 
чергу спрямувавши зусилля на: 

– запровадження охорони держархіву підрозділами державної 
служби охорони; 

– встановлення автоматичної системи пожежогасіння у будівлі 
№ 1; 

– відновлення роботи щодо створення страхового фонду на 
документи та організацію контролю за його технічним станом; 

– забезпечення відокремленого зберігання страхового фонду 
держархіву; 

– забезпечення належного контролю за рухом та станом виданих 
документів, дотриманням строків повернення документів до сховищ; 

– встановлення камер відеоспостереження у читальних залах; 
– встановлення контрольно-вимірювальних приладів у сховищах; 
– здійснення картонування справ; 
– посилення контролю за оформленням видачі справ у тимчасове 

користування за межі архіву; 
– приведення у відповідність до “Методичних рекомендацій 

щодо порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ 
та укладання списків” списків юридичних осіб – джерел формування 
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НАФ держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міських 
рад; 

– приймання на державне зберігання документів особового 
походження та аудіовізуальних документів; 

– першочергове приймання у 2011 році документів, що 
зберігаються в архівних підрозділах установ понад встановлені роки; 

– посилення контролю за станом упорядкування документів в 
установах-джерелах формування НАФ; 

– проведення оглядів стану роботи архівних підрозділів і служб 
діловодства; 

– створення трудових архівів зі статусом юридичної особи; 
– посилення науково-методичного керівництва і контролю за 

діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів 
міських рад, а також трудових архівів; 

– прискорення роботи над підготовкою путівника по фондах 
держархіву; 
– розширення демократичних основ у діяльності держархіву 

шляхом реального посилення ролі колективу, колегіальних і дорадчих 
органів; 

– удосконалення кадрової політики; 
– вживання заходів до запобігання плинності кадрів; 
– посилення контролю і перевірки виконання завдань і доручень. 
5. Структурним підрозділам Держкомархіву поліпшити 

організаційно-методичне керівництво архівними установами та надання 
їм допомоги, більш глибоко аналізувати стан справ на місцях, 
оперативно вживати заходів до усунення наявних недоліків в роботі 
архівних установ, гостріше реагувати на випадки порушення планової 
дисципліни та невиконання завдань. 

6. У третьому кварталі 2011 р. заслухати на колегії 
Держкомархіву інформацію Держархіву Луганської області щодо 
усунення недоліків, виявлених комплексною перевіркою. 

 
Голова колегії, 

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

 
ДОВІДКА 

про стан архівної справи в Державному архіві Луганської області 

Відповідно до наказу Держкомархіву від 25.05.2010 № 72 робоча 
група із фахівців Держкомархіву та завідувача сектору реалізації 
державної політики у сфері державної служби та місцевого 
самоврядування Управління Головдержслужби України в Луганській 
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області з 14 по 18 червня 2010 року здійснила комплексну перевірку в 
Державному архіві Луганської області. 

Перевірка здійснювалася шляхом вивчення наявних в Держархіві 
Луганської області документів із основних напрямків його діяльності, а 
також візуального обстеження архівосховищ і окремих справ, співбесід 
з керівниками та фахівцями архіву, ознайомлення з роботою архівних 
відділів Алчевської, Краснолучської та Луганської міських рад. 

Дотримання чинного законодавства з питань державної 
служби та протидії проявам корупції 

1. Існуючий стан кадрового забезпечення в держархіві 
Станом на 14.06.2010 загальна чисельність держархіву складає 

37 штатних одиниць, у тому числі 27 штатних одиниць посад 
державних службовців, з яких на момент перевірки були дві вакантні 
посади: головного спеціаліста-юрисконсульта (утворилась з 06.02.2010) 
та провідного спеціаліста відділу інформації та вико-ристання 
документів (утворилась з 11.01.2010 у зв’язку з відпусткою по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника). 
Одну штатну одиницю скорочено у 2009 році.  

Ведення кадрової роботи покладено на головного спеціаліста з питань 
кадрової роботи та державної служби держархіву – Каменюку В.Д. 

Повну вищу освіту мають всі державні службовці держархіву. 
Віковий склад державних службовців складає: 
до 35 років – 17 осіб; 
від 36 до 45 років – 1 особа; 
від 45 до 54 років – 7 осіб; 
від 55 до 60 років – 2 особи. 
За вислугою років склад державних службовців складає: 
до 1 року – 4 особи; 
від 1 до 5 років – 9 осіб; 
від 6 до 10 років – 11 осіб; 
від 11 до 25 років – 2 особи; 
понад 25 років – 1 особа. 
Відсоток держслужбовців від загальної кількості працівників в 

держархіві є найвищим серед держархівів областей (75%). 
2. Організаційні засади діяльності держархіву 
Держархів є структурним підрозділом Луганської обласної 

державної адміністрації. Положення про держархів затверджено 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.08.2008 №1017. 

Розподіл обов’язків між директором та заступником директора 
затверджено наказом директора від 26.03.2007 №23. 

Затверджено Регламент держархіву (наказ від 26.03.2010 №19).  
Штатний розпис держархіву на 2009 рік затверджено головою 

облдержадміністрації 28.03.2009. 
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Структура архіву складається з 5 відділів. Розроблено і затвердь-
жено положення про структурні підрозділи, посадові інструкції 
працівників архіву. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджено на 
зборах трудового колективу держархіву (протокол від 01.12.2009 №47). 

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

Положення про колегію держархіву затверджено наказом від 
20.11.2006 № 39, персональний склад затверджено розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 27.12.2002 №829, останні зміни до її 
складу внесено розпорядженням голови облдержадміністрації від 
19.02.2009 за №132. 

Із 2009 року робота колегії здійснюється відповідно до річного 
плану, затвердженого директором держархіву. Контроль за виконанням 
рішень колегії та обов'язки секретаря колегії виконує головний 
спеціаліст відділу організації, координації архівної справи та діловод-
ного забезпечення. 

За 2007–2010 роки проведено 10 засідань колегії. Усі засідання 
оформлено протоколами, рішення колегії оголошуються до виконання 
наказами. Рішення колегії, на яких розглядалися питання діяльності 
архівних установ низової ланки, направлялися райдержадміністраціям, 
міським та районним радам для реагування. 

Науково-методичну раду створено на підставі наказу від 
22.10.2003 №18. Склад затверджено наказом від 28.08.2006 № 25, 
останні зміни до її складу внесено наказом від 03.02.2009 № 10. 

Планування роботи працівників держархіву здійснюється в 
установленому порядку. Основну діяльність держархіву організовано 
відповідно до річного плану розвитку архівної справи. Розроблено і 
затверджено план-звіт організаційної роботи держархіву на рік. 

Колективний договір прийнято на загальних зборах колективу 
1 грудня 2009 року відповідно до вимог чинного законодавства (термін 
дії 2009–2011 роки). 

Водночас в організації роботи держархіву є невирішені проблеми і 
недоліки. 

Структуру держархіву на 2010 не погоджено облдерж-адміні-
страцією. Відсутній штатний розпис держархіву на 2010 рік. 

Регламент держархіву області потребує доопрацювання, оскільки 
він складається з розділів, які дублюють положення про відділи, 
інструкцію з діловодства, посадові інструкції окремих працівників. 

У положеннях про дорадчі органи не зазначено, що до їх складу 
мають уключатися представники громадськості. 

Наказ про розподіл обов’язків у керівництві держархіву потребує  
доопрацювання. 

Посадові обов’язки директора та заступника директора згідно з 
наказом про розподіл обов’язків не співпадають з обов’язками, 
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зазначеними у посадових інструкціях директорв і заступника 
директора, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 04.06.2010 № 577. Наприклад, до посадової інструкції заступника 
директора включено питання забезпечення збереженості та обліку 
документів НАФ, згідно з розподілом функціональних обов’язків ці 
функції покладено на директора архіву. 

Не розроблено положення про РСО. Потребують доопрацювання 
положення про структурні підрозділи. 

Положення про відділи зберігання, обліку та довідкового апарату, 
формування НАФ та діловодства (затверджено наказом від 30.11.2004 
№ 46) застарілі, до них не внесено змін, передбачених постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1055 “Про внесення змін 
до типових положень про місцеві державні архівні установи”. 
Наприклад, серед завдань, покладених на відділ формування НАФ та 
діловодства, зазначено забезпечення державної реєстрації документів 
НАФ. 

Посадові інструкції працівників держархіву складено з деякими 
порушеннями вимог Довідника типових професійних характеристик 
посад державних службовців, затвердженого наказом Головдерж-
служби від 01.09.1999 № 65.  

Наприклад, в посадових інструкціях всіх трьох головних 
спеціалістів відділу організації, координації архівної справи та 
діловодного забезпечення в розділі “Загальні положення” записано, що 
вони заміщують на час відсутності з поважних причин начальника 
відділу організації, координації архівної справи та діловодного 
забезпечення. Таким чином, на підставі посадових інструкцій 
неможливо визначити конкретну особу, яка саме заміщує начальника 
відділу на час відсутності. 

У працівників відділу формування НАФ та діловодства в 
посадових інструкціях в розділі “Загальні положення” відсутній пункт 
про те, кого відповідальні працівники заміщують на час відсутності з 
поважних причин (відпустка, хвороба тощо), а також хто заміщує їх. 

До положення і посадових обов’язків працівників відділу 
зберігання, обліку та довідкового апарату включено невластиві даному 
відділу функції щодо організації роботи з використання і публікації 
документів. Крім того, у посадовій інструкції начальника цього відділу 
зазначено, що вона організовує і очолює роботу з проведення 
експертизи цінності документів. 

У порушення п. 36. Розділу ІІІ Порядку організації та 
забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.10.2003 №1561-12, головний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів разом з функціями відділу виконує функції, 
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пов’язані з роботою із секретними документами. До положення про 
відділ функції щодо роботи із секретними документами не включено. 

Посадовими інструкціями всіх працівників відділу організації, 
координації архівної справи та діловодного забезпечення передбачено 
організаційне забезпечення роботи колегії, контроль за виконанням її 
рішень. 

У посадових інструкціях працівників відділів формування НАФ 
та діловодства, інформації та використання документів, зберігання, 
обліку та довідкового апарату відсутній обов'язковий реквізит “З 
інструкцією ознайомлений”, дата, підпис працівника. 

Планово-звітна документація архіву ведеться з порушеннями 
встановлених вимог. 

Проведення моніторингу виконання планових показників 
держархіву та його структурних підрозділів неможливе, оскільки 
планами-звітами роботи держархіву (ф. 110), структурних підрозділів 
(ф.111), працівників (ф.112) не планується робота поквартально, звіти 
про її виконання відсутні, (хоча планами роботи працівників 
передбачено такий вид робіт, як складання звітів). Також в планах-
звітах не зазначено підсумкові показники обсягу запланованих та 
виконаних робіт, бюджет часу на їх виконання, що унеможливлює 
проведення аналізу стану виконання річного плану працівниками, 
структурними підрозділами, держархівом в цілому. 

Системою стала практика залучення до роботи в одному 
структурному підрозділі працівників інших структурних підрозділів з 
покладанням на них завдань, що не входять до їх функціональних 
обов’язків. Зокрема, на виконання наказу від 29.09.2010 № 95 “Про 
удосконалення роботи відділу інформації та використання документів і 
відділу зберігання, обліку та довідкового апарату” головним 
спеціалістом відділу організації, координації архівної справи та 
діловодного забезпечення Ковальчук Л. В. складено річний план-звіт на 
2010 рік, який затверджено начальником відділу інформації та 
використання документів. Планом передбачено роботу лише з 
виконання тематичних запитів. 

Начальником відділу зберігання, обліку та довідкового апарату 
Клименко Л. В. затверпджено план роботи на 2010 рік провідному 
спеціалісту відділу формування НАФ та діловодства Іордановій С. А., 
який не відповідає формі 112 планово-звітної документації. 

Плани-звіти роботи відділів (ф. 110) складаються з урахуванням 
лише фактичної кількості працівників, що виконують роботу відділу. 

Не всі плани працівників затверджено керівниками структурних 
підрозділів. 

План роботи відділу формування НАФ та діловодства за 2009 рік 
не затверджено директором. 

Про недоліки у плануванні свідчить також стійка тенденція до 
заниження держархівом деяких планових показників розвитку архівної 
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справи (зокрема, з приймання управлінської документації, проведення 
виставок), що дає можливість їх перевиконання у декілька разів. 

Потребує удосконалення організація роботи колегії держархіву. 
Так, у Положенні про колегію зазначено, що засідання колегії 
проводяться, як правило, один раз на місяць. Водночас, планами роботи 
колегії передбачено засідання лише три рази на рік. Не визначено 
структурний підрозділ, в якому мають зберігатися матеріали засідань 
колегії та який здійснює контроль за виконанням рішень колегії. 
Колегія не розглядала на своїх засіданнях стан виконання прийнятих 
нею рішень. 

Усі рішення колегії оголошуються до виконання наказами, не 
зважаючи на те, що п. 27 Положення передбачено, що рішення з 
організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до 
протоколу засідання без видання наказу. 

Протоколи засідань колегії оформлюються з порушенням вимог 
уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, зокрема, 
номери протоколам не присвоюються. У справи, крім протоколів 
засідань колегії, сформовано інші матеріали. 

Плани роботи колегії складаються з 2009 року. 
Положення про Науково-методичну раду також потребує 

доопрацювання. Протоколи її засідань оформлюються з порушенням 
вимог уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації 
(номери протоколам не присвоюються). 

Недостатнім є рівень методичної роботи в держархіві. Показники 
науково-дослідної та методичної роботи держархіву є одними з 
найнижчих серед держархівів. У 2007 році держархівом підготовлено 
пам’ятку з виконання запитів за документами партійних і 
комсомольських органів, у 2008 році розроблено інструкцію з обліку 
документів та підготовлено примірну номенклатуру справ управління 
медичних установ (обласних лікарень-диспансерів). У 2009–2010 роках 
науково-дослідна та методична робота архівом не планувалася, у 
конкурсі на здобуття премії ім. В. Веретеннікова та конкурсі науково-
методичних та науково-інформаційних робіт з архівознавства, 
документознавства, археографії за останні 4 роки держархів участі не 
брав. Аналіз роботи Науково-методичної ради архіву не проводився. 

Неправильно формуються накази з основної діяльності, відсутні 
додатки (інструкції, положення, рішення колегії тощо) до наказів. 

У наказах з основної діяльності до порядкових номерів додаються 
літерні індекси (од), що суперечить правилам організації діловодства. 

Накази з оголошенням рішення колегії видаються у двох 
примірниках (один підшито до наказів, інший – до рішень колегії). 

3. Стан роботи з кадрового менеджменту, прогнозування 
розвитку персоналу, документальне оформлення проходження дер-
жавної служби та трудових відносин 
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Наказом від 28.08.2006 №21 (із змінами), створена конкурсна 
комісія, яку очолює заступник директора держархіву Лисенко Т.А. 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців в держархіві затверджено наказом від 06.09.2002 
№ 25. 

Проведення етапів конкурсного добору на заміщення вакантних 
посад державних службовців відповідає вимогам чинного 
законодавства. 

Разом з тим, мають місце деякі порушення кваліфікаційних вимог 
до посад державних службовців, визначених Довідником. 

Так, протягом 2009 року були прийняті за конкурсом на державну 
службу на посади: провідного спеціаліста відділу формування НАФ – 
Іорданова С.А. та провідного спеціаліста відділу інформації та 
використання документів – Світлична Н. Г., які на момент призначення 
не мали трудового стажу. 

З метою переведення працівників на більш високі посади та 
з’ясування професійних якостей державних службовців в 2009 році в 
держархіві відбулося 3 стажування на посадах державних службовців, в 
2008 році – 4 стажування. Матеріали проходження стажувань 
відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 
01.12.1994 № 804 “Про затвердження Положення про порядок 
стажування у державних органах”. 

Кадровий резерв на посади державних службовців сформовано 
згідно з вимогами чинного законодавства. 

Молодих державних службовців, віком до 35 років в держархіві – 
17 осіб, або 62 % від загальної кількості працюючих. 

Серед 27 державних службовців працюють 5 магістрів 
державного управління, що становить 19 % від загальної кількості 
працюючих. 

На цей час ще 1 особа навчається в Харківському регіональному 
інституті Національної академії державного управління при Президентові 
України. 

Особові справи держслужбовців в цілому ведуться у 
відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 
№ 731 “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних 
службовців в органах виконавчої влади”, наказу Головдержслужби від 
05.07.98 № 24 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
застосування порядку ведення особових справ державних службовців в 
органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових 
справ”. 

Трудові книжки працівників, як правило, ведуться відповідно до 
інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, 
затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, 
Міністерства соціального захисту населення від 29.06.1993 № 58. 
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Ведення книг руху обліку трудових книжок та особових справ 
здійснюється в установленому порядку. 

Державні службовці приймають Присягу у відповідності до 
вимог чинного законодавства, про що внесені відповідні записі до 
трудових книжок. 

Всі державні службовці на роботу до держархіву приймаються з 
випробувальним терміном. 

Обчислення стажу державним службовцям відповідає вимогам 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283 “Про 
порядок обчислення стажу державної служби”. 

Оплата праці, а також надання щорічних та додаткових відпусток 
в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. 

Станом на 14.06.2010 в держархіві потребують обов’язково 
підвищення кваліфікації 7 державних службовців. 

Мають місце випадки внесення виправлень у трудові книжки 
працівників держархіву. 

У порушення чинного законодавства державний службовець 
держархіву двічі приймав Присягу. 

Присвоєння рангів держслужбовцям в цілому відповідає вимогам 
чинного законодавства, водночас має місце випадок, коли державному 
службовцю наказом директора держархіву знято ранг. 

Атестація та щорічна оцінка виконання державними 
службовцями покладених на них обов’язків і завдань проводяться в 
установленому порядку. 

Питання, пов’язані із запобіганням проявам корупції, покладені 
на головного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби 
держархіву Каменюку В.Д. 

Плани заходів щодо протидії проявам корупції на 2008 та 
2009 роки в держархіві розроблялись та виконувались в повному обсязі. 

План заходів, спрямованих на попередження корупційних діянь 
на 2010 рік, відповідає вимогам чинного законодавства. 

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців 
попереджаються про встановлені обмеження, тексти попереджень, а 
також документи про ознайомлення, підписані та включені до особових 
справ. 

Декларації про доходи державні службовці подають згідно з 
вимогами наказу Міністерства фінансів від 09.04.2001 № 175 “Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення державними 
службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави”, “Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру 
та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на 
зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї 
сім’ї”. 

Факти корупційних проявів з боку державних службовців 
відсутні. 
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Водночас в держархіві  мають місце значні недоліки  у роботі з 
кадрового менеджменту. 

У держархіві спостерігається значна плинність кадрів. За 10 років 
штат працівників держархіву змінився на 92%, що негативно вплинуло 
на якісний склад працівників. Плинність кадрів не зменшується і в 
останні роки,зокрема, у 2007 році звільнилися 6 працівників, у 2008 – 7, 
у 2009 – 4. 

Мають місце недоліки з добору, розстановки кадрів. Неефективно 
використовується кадровий резерв для заміщення вакантних посад. У 
2008 році в держархіві з кадрового резерву призначено лише 
1 державного службовця. Протягом 2009 року та січня–червня 
2010 року призначень з кадрового резерву не було. 

Майже відсутній персонал, який забезпечує збереженість 
документів.  На 1,4 млн. справ, що зберігаються в держархіві, є лише 
два зберігачі фондів, що спричинює істотні недоліки у виконанні 
завдань забезпечення збереженості документів. У штатному розписі 
держархіву відсутні посади архівістів. 

На роботу колективу негативно впливає авторитарний стиль 
керівництва директора держархіву, який очолює майже всі колегіальні і 
дорадчі органи в держархіві. 

Накази про роботу у вихідні дні складають близько 40 % від 
загальної кількості наказів з основної діяльності. 

 
2. Забезпечення збереженості та облік документів 
Держархів Луганської області розміщено у 2 спеціально 

збудованих дванадцятиповерхових будівлях за адресами:  
– вул. Радянська, 85 (введена в експлуатацію у 1985), будівля 

№ 1; 
– вул. Шевченка, 12 (введена в експлуатацію у 1973, колишній 

партархів), будівля № 2. 
Будівлі перебувають у комунальній власності та в цілому 

відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення збереженості 
документів НАФ. 

На вікнах і дверях першого і другого поверхів будівлі 
№ 1 встановлено грати. Пожежні аварійні сходи третього поверху 
закладено суцільною кладкою, на якій встановлено двері – грати з 
підключенням до сигналізації. Оскільки будівля № 1 стоїть поруч з 
будівлею Територіального Управління НБУ, то системи зовнішнього 
спостереження банку охоплюють по периметру територію архіву. 

В обох будівлях встановлено пости позавідомчої охорони, 
укладено договір від 27.02.2009 з приватним підприємством “Оріон-
Стар”, який містить зобов’язання сторін щодо охорони архіву, 
дотримання умов пропускного режиму. 
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Розроблено та затверджено наказом від 30.01.2009 № 7 “Порядок 
доступу до приміщень на території Державного архіву Луганської 
області”, наказом від 02.02.2010 № 4 до порядку внесено зміни. 

В обох будівлях функціонує система охоронної сигналізації, яка 
встановлена у 2003 році і виведена на пульт чергового охоронця. У 
2006 в обох будівлях проведено монтаж автоматичної установки 
охоронної сигналізації з магнітно-контактними датчиками реагування 
на рух і розбите скло. Під час робочого часу охоронець має змогу 
відслідковувати переміщення співробітників по будівлі архіву. 

У позаробочий час приміщення архіву ставляться під охорону, 
при автоматичному спрацюванні сигналізації на посту чергового 
подається сигнал і на табло висвітлюється номер приміщення і 
напрямок руху особи, що порушила цілісність сигналізації. 

У ході перевірки спеціалістом відділу зберігання та обліку 
Держкомархіву із залученням начальника відділу зберігання та обліку 
Клименко Л. В. та чергового охоронця архіву було перевірено роботу 
охоронної сигналізації у будівлі № 1. Перевірка показала, що 
сигналізація спрацьовує вчасно і на табло висвітлюється необхідна 
інформація. 

У кінці робочого дня всі архівосховища, приміщення, в яких 
зберігаються тимчасово видані з архівосховищ документи, облікові 
документи та довідковий апарат, матеріальні цінності, аварійні та 
запасні виходи з будівель опечатуються. Ключі від усіх приміщень та 
архівосховищ передаються на пост охорони, закриваються у сейфі, 
ключ від сейфу опечатується у колбі. 

Директором архіву 14.08.2008 затверджено “Список 
відповідальних осіб, які мають право ставити під охорону та знімати з 
охорони приміщення Держархіву”. 

Наказом від 12.01. 2009 № 2 створено постійно діючу комісію для 
загального огляду приміщень держархіву. У 2009 комісією було 
перевірено стан замків та замкових пристроїв у обох будівлях архіву. 

У робочий час архівосховища закриваються на ключ, ключі від 
них знаходяться у зберігача фондів. Запасні ключі від сховищ 
знаходяться в кімнаті, пристосованій для зберігання облікових 
документів, у сейфі, який опечатується. Наказом від 05.02.2004 №4 
“Про порядок допуску в архівосховища Держархіву області” визначено, 
що доступ до архівосховищ мають начальник і заступник начальника 
відділу зберігання, обліку та довідкового аппарату у супроводі 
зберігача фондів. Інші особи допускаються до архівосховищ у 
супроводі зберігача фондів з дозволу директора архіву. Ведеться 
журнал запису відвідувань архівосховищ співробітниками архіву і 
сторонніми особами. 

Обидві будівлі обладнано пожежною сигналізацією, яку 
встановлено у 2003 році (у 2005 підключено до централізованого 
пульту спостереження). У січні 2009 укладено договір з ВАТ “ПК 
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“Пожарное наблюдение – Луганск” про обслуговування пожежно-
охоронної сигналізації терміном на 1 рік, який у 2010 році було 
продовжено.  У обох будівлях ведуться журнали реєстрації робіт щодо 
технічного обслуговування та поточного ремонту установок охоронно-
пожежної сигналізації. Останній запис у журналі по будівлі № 1 від 
11.06.2010, по будівлі № 2 – 22.04.2010. 

Дві будівлі архіву обладнано 70 вуглекислотними вогнегасниками 
типу СО2, які придбано у січні 2004. Остання дата перезарядки 
вогнегасників – 17.01.2007. 

Щорічно здійснюється технічне обслуговування вогнегасників, 
випробовування внутрішнього протипожежного водогону, перевірка 
стану пожежних кранів і пожежних рукавів обох будівель, про що 
складаються акти. Остання перевірка показала, що вогнегасники, 
пожежні крани та пожежні рукави знаходяться у задовільному 
фізичному стані, вода в системі водогону має тиск, що відповідає 
нормі, пожежні крани укомплектовано необхідним пожежним 
інвентарем. 

З метою посилення протипожежної безпеки приміщень архіву 
видано наказ від 06.02.2009 № 16 “Про додержання правил пожежної 
безпеки в будинках Державного архіву Луганської області”. У 2008 р. 
затверджено інструкцію з пожежної безпеки та інструкцію на випадок 
виникнення пожежі, яка регламентує дії позавідомчої охорони у 
випадку виникнення пожежі. 

Наказом від 11.03.2008 № 17 відповідальним за пожежну безпеку 
в архіві призначено Шеховцеву І.І. (завідуючу господарством), яка 
пройшла навчання у Навчально-методичному центрі цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області. 

Щороку архів перевіряється районним державним інспектором по 
пожежному нагляду. За результатами перевірок, на виконання 
приписів, складаються плани-графіки по усуненню недоліків. 

Два рази на рік проводяться планові інструктажі і перевірка знань 
з питань пожежної і електричної безпеки. Ведеться журнал реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки. 

У читальних залах обох будівель архіву функціонує охоронна і 
пожежна сигналізації. Справи, видані із архівосховищ, зберігаються в 
окремих кімнатах, що замикаються і опечатуються. 

Розроблено плани евакуації людей, плани евакуації документів на 
випадок виникнення надзвичайної ситуації. У сховищах розміщені 
схеми евакуації документів. 

При перевірці сховищ комах, гризунів, плісняви візуально не 
виявлено. У 2009 році відповідно договору від 01.01.2009 № 33 
Міською дезінфекційною станцією м. Луганська щомісячно проводилося 
обстеження усіх приміщень архіву, а при необхідності – їх дезінфекція, 
дезінсекція. 
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Здійснюється контроль температурно-вологісного режиму у 
сховищах. Періодичність контролю у будівлі №1 – кожний день, у 
будівлі № 2 – 1 раз на 3 дні. Результати фіксуються у журналах. 

Сховища архіву обладнано металевими стелажами. Протяжність 
стелажного обладнання складає 32626,4 пог. м. 

У держархіві станом на 01.01.2010 зберігається 4 953 фонди, в 
яких налічується 1 464 414 од. зб. управлінської документації і 
документів особового походження та 22 комплекси 7 681 од. зб. 
науково-технічної документації. Крім того зберігається 19 405 од. зб. 
фото-, 219 од. зб. фоно-, 472 од. зб. кіно-, 1 од. зб. відеодокументів. Усі 
справи описано. 

Усі архівосховища держархіву обладнано охоронно-пожежною 
сигналізацією. Будівля № 1 – 8 архівосховищ, 3 окремі кімнати на 
4 поверсі пристосовано під архівосховища (к. № 41 – зберігаються 
метричні книги, к. № 42 – газетний фонд архіву, к. № 43 – страховий 
фонд, фото-, фоно-, кінодокументи). Ступінь завантаженості будівлі – 
86 %. У сховищах цієї будівлі зберігається 3 184 фонди, 789 200 справ 
дорадянського і радянського періодів. 

Будівля № 2 налічує 6 архівосховищ, 2 з яких здано в оренду. 
1 сховище та 5 робочих кімнат при сховищах (1,2,4,5 поверхи) 

загальною площею 394,9 кв. м. відповідно договору від 30.04.2008 
№ 14–3 здано в оренду Головному управлінню юстиції у Луганській 
області з метою розміщення сектору з архівної роботи відділу РАГС. 1 
сховище та 4 робочі кімнати при сховищах (1,7,8 поверхи) загальною 
площею 383,3 кв .м. відповідно договору від 30.04.2008 №14–2 здано в 
оренду Архівному відділу Луганської міської ради. Терміни дії 
договорів  – до 28.02.2011. 

В інших 4 сховищах цієї будівлі зберігається виборча 
документація та 1 769 партійних фондів 682 895 справ. Ступінь 
завантаженості будівлі – 50%. 

Розташування фондів в архіві визначено схемою розміщення, 
місце знаходження кожного фонду відображено у пофондовому 
покажчику. Зміни, що відбуваються у розміщенні фондів та окремих 
одиниць зберігання, фіксуються у топографічних покажчиках, 
паспортах архівосховищ. 

Згідно з річними звітами та “Відомостями про зміни у складі та 
обсязі фондів”, які щорічно подаються до Центрального фондового 
каталогу, у 2009 на державне зберігання до держархіву надійшло 
17 нових фондів, 9 339 справ; 4 справи протягом звітного року вибуло. 
Справи взято на облік і заведено всі облікові документи. Зміни у складі 
й обсязі 52 фондів відображено в аркушах, картках, справах фондів, 
описах справ. З книгою надходжень, журналом щоденного руху фондів, 
паспортом архіву, планово-звітною документацією розходжень у 
кількості справ не виявлено. У вибірково перевірених справах фондів: 
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Р-2457 Алчевський міський відділ охорони здоров’я, місто 
Алчевськ Луганської області; 

Р-2461 Алчевський міський відділ статистики Луганського 
управління статистики, місто Алчевськ Луганської області; 

П-1209 Первинні партійні організації Комуністичної партії 
України Кремінського району. ОАФ,  

аркуші пронумеровано, підшито, внутрішній опис відповідає 
змісту; загальна кількість справ у кожному фонді співпадає з даними 
аркуша фонду та описом фонду. 

У 2009 році завершилося суцільне вивіряння облікової документації 
у будівлі № 1, у 2010 році таке вивіряння триває по будівлі № 2.  

9021 опис на фонди архіву зберігаються у трьох примірниках у 
друкованому вигляді, у рукописному вигляді зберігається лише 
99 описів (1%). 

Облікові документи на фонди дорадянського, радянського періодів 
та партійні фонди зберігаються в різних будівлях в окремих кімнатах, 
що замикаються на ключ і опечатуються. Справи фондів, перший 
примірник описів розміщено на металевих стелажах, аркуші фондів – у 
сейфі. Другий примірник описів зберігається в архівосховищі, третій – 
в окремій кімнаті читального залу. 

Облікові документи архіву перебувають у задовільному 
фізичному стані. 

В архіві ведеться робота щодо створення електронного 
фондового каталогу. На 01.10.2010 в архіві внесено до каталогу всі 
фонди дорадянського періоду та 73 % від загальної кількості фондів 
радянського періоду. 

Наказом від 29.08.2008 № 61 затверджено інструкцію з обліку 
документів НАФ. 

У держархіві проводиться планова робота з перевіряння наявності 
та стану документів. У 2009 році перевірено 12 146 од. зб. (з них 
1 236 од. зб. не включено до Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду 
на 2009–2019 роки), що на 27% перевищило заплановані показники. В 
результаті перевіряння не виявлено повторно 2 справи, які були 
поставлені в розшук раніше. Виявлено 8 справ, що потребують 
реставрації, 36 – ремонту, 55 – оправлення та підшивки. 

На 2010 рік заплановано перевірити 23 123 од. зб., станом на 
15 червня перевірено 6910 од. зб. 

Станом на 01.01.2010 у розшуку знаходяться 88 справ 36 фондів. 
Також встановлено, що у списку справ, які знаходяться у розшуку 

з 2003 року помилково перебувала знайдена справа 83 опису 1 фонду  
Р-2486 (акт від 30.04.2003). 

Водночас, слід зазначити, що в результаті перевіряння наявності 
та стану справ фонду № 61 знайдено 21 справу, які були зняті з обліку 
09.05.1962.  
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Облік страхового фонду здійснюється за описом страхового 
фонду (2 томи) та книгою обліку страхового фонду.  

У 2007 проведено перевіряння наявності і стану страхового 
фонду архіву. Відповідно акту №1 страховий фонд на 2 724 од. зб. є в 
наявності й перебуває у задовільному фізичному стані. 

Ведеться журнал обліку видачі справ співробітникам.  
Також ведеться низка допоміжних облікових документів: журнал 

обліку перевірки нумерації у справах, журнал щоденного руху фондів, 
книга обліку справ із затухаючим текстом, книга обліку справ, що 
потребують ремонту та реставрації, журнал видачі справ реставраторам 
архіву, журнал перевірки наявності справ у сховищах. Ведеться 
картотека фізичного стану справ та картотека справ, що знаходяться в 
розшуку, де окремо складаються картки на знайдені справи. 

Держархів направляв на розгляд ЦЕПК анотований перелік 
унікальних документів, відповідно якого було запропоновано віднести 
до унікальних 4 документи фонду № 1 “Луганський ливарний завод 
державної бергколегії, м. Луганськ Слов'яносербського повіту 
Катеринославської губернії”. ЦЕПК Анотований перелік не 
затверджено. Отже, станом на 01.01.2010 унікальні документи в архіві 
відсутні. 

Водночас слід зазначити, що держархівом недостатньо 
вживаються заходи з поліпшення умов зберігання документів. 

Заходи Державної програми розвитку архівної справи фактично 
не виконані, оскільки із передбачених програмою 8 215,9 тис. грн. 
держархівом використано коштів у сумі 262,1 тис. грн. У кошторисі 
держархіву на 2008, 2009 роки, першу половину 2010 року відсутні 
капітальні видатки. 

Водночас в держархіві протікає дах у сховищах будівлі № 1, 
потребують ремонту теплотраси будівлі №1, системи опалення будівлі 
№ 2, архівосховища обох будівель. 

Не укладено договір з державною службою охорони, позавідомча 
охорона представлена приватним підприємством. Охоронна 
сигналізація не підключена до центрального пульту спостереження. 

Не завершено встановлення автоматичної системи пожежогасіння у 
будівлі №1. 

Відсутня в архіві добровільна пожежна дружина. 
Відсутні системи відеоспостереження у читальних залах.. 
Відповідно акту технічного обстеження систем кондиціювання 

повітря в обох будівлях архіву від 23.02.2001 встановлено, що системи 
морально і фізично застарілі і потребують заміни. Системи  
кондиціювання працюють лише в режимі вентиляції, що зумовлює 
коливання вологості повітря у сховищах. 

Температурно-вологісний режим у сховищах не дотримується. 
Лише у 2010 році у будівлі №1 найвижчі і найнижчі показники 
температури становлять – 2 С – + 27˚С, вологості 66 %–74 %, у будівлі 
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№ 2 – 2 ˚С  –  + 29 ˚С, 63 %–81 %. Такі коливання температурно-
вологісних показників уможливлюють пошкодження та втрату 
документів НАФ. 

Контрольно-вимірювальні прилади встановлено лише у сховищах 
І ярусу будівлі № 1 і у двох сховищах будівлі № 2. 

Санітарно-гігієнічний режим у сховищах не витримується у 
повній мірі. 

Дезінфекція, дезінсекція документів у 2010 не проводилась, 
оскільки через відсутність коштів не продовжено на 2010 рік договір з 
Міською дезінфекційною станцією. 

Викликає тривогу стан картонування документів в держархіві. У 
будівлі №1 закартоновано лише 10% документів, решта справ 
зберігається у в’язках горизонтальними та вертикальними стосами. 
Таке розміщення справ призводить до їх деформації і пошкодження. 

У будівлі № 2 відсоток закартонованих справ становить 50 %. 
Науково-технічна документація архіву не закартонована взагалі. 

Не здійснюється контроль за видаванням справ на реставрацію. У 
реставраційній майстерні знаходяться справи, видані із архівосховищ 
на реставрацію у 2002 році. Реставрація частини з них не проведена. 

Облік в архіві ведеться децентралізовано. 
Відповідно паспорту архіву та списків справ, на які створено 

страховий фонд станом на 01.01.2010 страховий фонд створено на 2800 
справ. Цей показник є найнижчим серед державних архівів і складає 
лише 0,2 % від загальної кількості справ. 

Обладнання для мікрофільмування застаріло, роботи зі створення 
страхового фонду не проводяться з 1996 року. Консерваційно-про-
філактичне оброблення страхового фонду в архіві протягом 2004–
2010 років не здійснювалося. 

Страховий фонд архіву зберігається у пристосованій під 
архівосховище кімнаті разом з фото-, фоно-, кінодокументами. 
Контрольно-вимірювальні прилади у цьому архівосховищі відсутні. 

У списку фондів, книзі обліку страхового фонду відсутні 
підсумкові записи. 

Відсутність у книзі обліку мікрофільмів річних підсумкових 
записів ускладнює підрахунок загальної кількості кадрів страхового 
фонду та од. зб., на які створено страховий фонд, відповідно описів 
страхового фонду. По опису № 1 значиться страхового фонду 
19 роликів на 1548 справ, по опису № 2 – 1838 роликів на 3967 справ.  

Відповідно до договору від 18.12.2007 № 420-1230/07 Дон-
баським регіональним центром страхового фонду документації 
виготовлено страховий фонд на 76 справ архіву. За виготовлення 
зазначеного страхового фонду держархів перерахував регіональному 
центру страхового фонду близько 20 тис. гривень. Страховий фонд 
було включено до облікових документів архіву, попри те зазначені 
страхові копії до архіву не надійшли, натомість передані на постійне 
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зберігання до Державного департаменту страхового фонду 
документації. 

Фонд користування відсутній. 
Не відповідає нормативним вимогам оформлення видачі справ у 

тимчасове користування за межі архіву. Справи видаються без 
гарантійного листа, дата видавання документів у відповідному акті не 
співпадає з датою видавання справ із архівосховищ у відповідній книзі. 
У актах видавання документів у тимчасове користування відсутня дата 
складання акту, не узгоджено дату видавання документів архівом, дату 
отримання документів керівником юридичної особи і дату затвердь-
ження директором архіву видавання справ. 

Крім того, на частині актів відсутні необхідні реквізити (у акті 
№ 3 за 2008 рік відсутня дата отримання документів, у акті № 3 за 
2009 рік – підпис керівника юридичної особи, що отримала документи). 

Метричні книги зберігаються у кімнаті, що пристосована під 
архівосховище, стіни якої обклеєно шпалерами. 

Карти, що знаходяться на зберіганні в держархіві, потребують 
реставрації. Виявлено розходження реальних даних з паспортними 
даними архіву у п. 1.3., 1.7., 1.9., 1.10.,1.11, 2.1.1.4., 4.1. (підключення 
охоронної сигналізації до ЦП, площа відокремлених архівосховищ 
страхового фонду, кількість сховищ, з них обладнано охоронною і 
пожежною сигналізаціями, кількість сховищ, в яких встановлено 
автоматичні системи пожежогасіння, описів на документи в 
друкованому вигляді).  

 
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, 
організаційно-методичного керівництва діяльністю архівних підроз-
ділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються 
документи НАФ. 

За останні три роки на постійне зберігання до держархіву 
надійшло 46 137 од. зб. управлінської документації. 

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад прийняли 
30 665од. зб. управлінської документації.  

Розпорядженням голови Луганської обласної державної 
адміністрації від 29.12.2006 № 1371 затверджено списки юридичних і 
фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають і не 
передають документи до архіву, які попередньо були схвалені ЕПК 
(протокол засідання від 07.11.2006 № 7). 

У Держархіві додатково укладено та затверджено: 
список  фізичних осіб, які передають (або можуть передавати) 

документи до держархіву, до яких внесено 39 фондоутворювачів 
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(фонди особового походження) (протокол засідання ЕПК від 28.04.2010 
№ 2). 

список  юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають науково-технічну документацію до держархіву –
 18 фондоутворювачів (протокол засідання ЕПК від 26.09.2007 № 6), 
погоджено ЦДНТА  (протокол засідання ЕПК від 29.11.2007 № 9); 

список  юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не 
передають науково-технічну документацію до держархіву –
 1 фондоутворювач (протокол засідання ЕПК від 26.09.2007 № 6), 
погоджено ЦДНТА  (протокол засідання ЕПК від 29.11.2007 № 9); 

Держархів також веде облік юридичних осіб – джерел 
формування НАФ в Луганській області, які передають і не передають 
документи до ЦДНТА. 

Станом на 01.01.2010 на обліку в держархіві нараховується 
259 юридичних осіб – джерел формування НАФ, з них 214 є джерелами 
комплектування держархіву.  

В архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад на обліку 
перебуває 971 юридичних осіб – джерел формування НАФ, з них 810 є 
джерелами комплектування. 

За останні два роки спостерігається тенденція збільшення 
кількості джерел формування НАФ держархіву, зокрема, до Списку 
№ 1 включено 9 установ, а саме: Луганський окружний адміні-
стративний суд, Державна екологічна інспекція в Луганській області, 
Головне управління МНС України в Луганській області, Інспекція 
державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській області, 
Державне підприємство “Луганський експертно-технічний центр 
Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та 
охорони праці”, Луганський обласний державний нотаріальний архів, 
Луганська дирекція залізничних перевезень, Луганська обласна мала 
академія наук учнівської молоді та Луганський обласний центр дитячо-
юнацького туризму і краєзнавства. 

Держархів здійснює облік роботи з джерелами формування НАФ, 
а саме: ведеться контрольно-довідкова картотека установ списку № 1; 
картотека на фізичних осіб, які передають (або можуть передавати) 
документи до архіву; картотека обліку документів, схвалених та 
погоджених ЕПК; наглядові справи, які містять документи, що 
характеризують стан роботи архівних підрозділів, служб діловодства, 
ЕК установ. 

Ведуться графіки приймання документів від установ – джерел 
формування НАФ, журнали реєстрації надходжень документів на 
розгляд ЕПК, обліку консультацій, обліку роботи з установами. 

В установах – джерелах формування НАФ держархіву 
впроваджено нові нормативні документи: положення про ЕК та про 
архівні підрозділи установ, інструкції з діловодства тощо. 
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Власними силами установ, підприємств та організацій 
упорядковується 80 % документів, 20 % – приватними підприємцями. 
На території м. Луганськ працює 5 юридичних осіб, які надають 
послуги з упорядкування документів.  

Держархів здійснює контроль за станом діловодства та архівної 
справи в установах – джерелах формування НАФ. Так, протягом 2007–
2009 років було проведено 471 комплексну, 378 тематичних і 329 
контрольних перевірянь. Перевіряння роботи служб діловодства, 
експертних комісій та архівних підрозділів здійснюються систематично 
(279 установ перевірено протягом п’яти років). 

Працівниками відділу формування НАФ та діловодства  
проводилися наради-семінари з підвищення кваліфікації: 

– з директорами та особами, відповідальними за роботу з кадрами 
автошкіл і спортивно-технічних клубів Луганської обласної організації 
Товариства сприяння обороні України (2007);  

– з особами, відповідальними за роботу архівного підрозділу та 
діловодної служби ЗАО “Автоклапан” (2007);  

– з особами, відповідальними за роботу діловодних служб та 
архівних підрозділів громадських організацій (2007); 

– з відповідальними за роботу діловодних служб та архівних 
підрозділів місцевих органів державної влади (2008); 

– з головними бухгалтерами автошкіл і спортивно-технічних 
клубів Луганської обласної організації Товариства сприяння обороні 
України (2008); 

– з особами, відповідальними за роботу кадрової служби 
автошкіл і спортивно-технічних клубів Луганської обласної організації 
Товариства сприяння обороні України (2008); 

– з особами, відповідальними за роботу архівних підрозділів 
лікувальних закладів (2008). 

У 2009 році проведено нараду за участю Головного управління 
Пенсійного фонду України в Луганській області, Головного управління 
праці та соціального захисту населення Луганської ОДА, Луганського 
господарського суду, начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів та арбітражних 
керуючих на тему: “Інвентаризація архівів ліквідованих підприємств та 
підприємств, які перебувають у стадії банкрутства”.  

Крім того, працівники відділу формування НАФ та діловодства 
прийняли участь у 5 тематичних короткотермінових семінарах, 
організованих Луганським центром післядипломної освіти для 
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівників і 
спеціалістів відділів кадрової роботи місцевих рад, загальних відділів 
місцевих органів виконавчої влади, організаційних відділів міських рад 
та місцевих органів виконавчої влади, начальників відділів юридичної 
та кадрової роботи територіальних управлінь земельних ресурсів 
Луганської області. Загалом у цих семінарах взяли участь 150 слухачів. 
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Наукове-методичне та організаційне забезпечення експертизи 
цінності документів здійснює ЕПК держархіву. У своїй роботі ЕПК 
керується Положенням про експертно-перевірну комісію держархіву, 
яке затверджено директором держархіву 30.09.2008. Склад ЕПК 
поновлено відповідно до наказу від 23.01.2009 № 6. До складу ЕПК 
входять 15 фахівців держархіву. 

Роботу ЕПК організовано відповідно до затверджених річних 
планів роботи. Засідання комісії проводяться щомісячно, оформля-
ються протоколами, які підписують голова та секретар ЕПК і 
затверджує директор держархіву. 

У 2008 р. проведено семінарське заняття з членами ЕПК 
держархіву з вивчення “Методичних рекомендації щодо розгляду 
описів справ, актів, положень про ЕК та про архівні підрозділи, 
погоджених інструкцій з діловодства, представлених для схвалення та 
погодження ЕПК Державного архіву Луганської області”. 

Протягом 2007–2009 років проведено 20 засідань ЕПК, на яких 
розглянуто описи справ постійного зберігання та з особового складу; 
номенклатури справ; акти про вилучення для знищення документів, не 
внесених до НАФ, підприємств, установ і організацій усіх форм 
власності; акти про нестачу архівних справ (документів); акти про 
вилучення документів з НАФ; питання щодо віднесення юридичних та 
фізичних осіб до списків джерел формування НАФ, або виключення з 
них; історичні довідки; відбіркові списки фондів первинних партійних 
організацій, що не підлягають подальшому зберіганню; питання про 
результати попередньої індивідуальної грошової оцінки документів 
НАФ, які віднесено до унікальних; анотовані переліки унікальних 
документів.  

Номенклатури справ та описи справ, погоджені (схвалені) ЕПК 
складено із дотриманням архівних вимог. 

На засідання ЕПК запрошувалися представники установ та 
начальники архівних відділів міських рад та райдержадміністрацій для 
заслуховування та розгляду наступних питань: 

– про роботу експертної комісії архівного відділу (Біло-
куракинської, Кремінської, Сватівської райдержадміністрацій, Стаха-
нівської міської ради); 

– про роботу експертної комісії (Луганської обласної організації 
Товариства сприяння обороні України, ВАТ по газопостачанню та 
газифікації “Луганськгаз”); 

– про роботу архівного підрозділу (Луганської філії ВАТ 
“Укртелеком”). 

Звіти про роботу ЕПК розглядаються на колегіях держархіву. 
Разом з тим, в організації роботи архіву щодо формування 

Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва 
архівними установами існують проблеми і  суттєві недоліки. 
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Планові показники з приймання управлінської документації 
перевиконуються протягом останніх трьох років в середньому на 
156 %, зі схвалення описів на управлінську документацію – на 86 %. Це 
спричинено недосконалим плануванням роботи.  

Перевиконання планових показників зі схвалення описів справ 
постійного зберігання пояснюється позаплановим розглядом описів 
справ приватних нотаріусів та державних нотаріальних контор (понад 
12,6 тис. од. зб.). 

Протягом останніх років держархів, архівні відділи 
райдержадміністрацій та міських рад не комплектуються 
аудіовізуальними документами. 

Не проводиться держархівом робота з поповнення НАФ 
документами особового походження.  

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад 
продовжують комплектуватися документами особового складу 
ліквідованих підприємств, установ та організацій. Так, з 2007 по 
2009 роки ними прийнято на постійне зберігання 137 297 од. зб. 
документів з особового складу.  

Є суттєві недоліки у складанні списків джерел формування НАФ. 
Не здійснено розмежування установ – джерел формування НАФ між 
держархівом та архівними відділами міських рад, зокрема установи 
державної форми власності, які повинні бути в списках № 1 держ-
архіву, внесено до списків архівних відділів міських рад, наприклад: 
державні  навчальні заклади, міські управління юстиції, міські суди, 
державні підприємства, міські управління статистики, відділи 
земельних ресурсів тощо. Крім того, не укладено договори між 
держархівом і архівними відділами міських рад щодо делегування 
повноважень останнім у частині контролю за станом діловодства та 
архівної справи в установах державної форми власності.  

Немає єдиних підходів щодо включення установ до списків 
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад та форм 
приймання документів. Потребують уточнення назви установ 
відповідно до положень (статутів) про них, а також уточнення форм 
власності на документи. 

Внесення до списків юридичних осіб – джерел формування НАФ 
здійснюється з порушенням вимог “Методичних рекомендацій щодо 
порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ та 
укладання списків”, зокрема, не подаються на розгляд ЕПК експертні 
висновки (експертні довідки), які складаються за результатами 
вивчення питання про віднесення або не віднесення юридичних осіб до 
складу джерел формування НАФ. 

Держархів не здійснює упорядкування документів в установах на 
договірних засадах. 

Понад встановлені строки в архівних підрозділах установ 
Луганської області знаходиться понад 96 тис. справ постійного 



 

 104

зберігання, з них понад 53 тис. – в обласних установах), що є одним з 
найгірших показників по Україні, водночас завантаженість 
архівосховищ держархіву складає лише 68 %. 

Недостатньо здійснюється контроль за станом діловодства та 
архівної справи в установах – джерелах формування НАФ. Так, станом 
на 01.12.2009 кількість справ, включених до описів справ постійного 
зберігання, схвалених ЕПК становить лише 33% від загальної кількості 
справ, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб –
 джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування 
архівних установ області. Кількість установ, що мають зведені 
номенклатури справ, погоджені з державними архівними установами  
68%.  

Це пояснюється тим, що у відділі формування НАФ та 
діловодства працюють молоді спеціалісти, які не мають практичних 
навичок в роботі з фондоутворювачами. Окрім того, співробітники 
відділу часто залучаються до виконання непрофільних завдань. 

Є також недоліки у роботі ЕПК. До її складу не включено 
представників наукових установ і творчої громадськості та інших 
фахівці відповідно до профілю держархіву. Положення про ЕПК 
держархіву (затверджено директором архіву 30.09.2008) не відповідає 
чинним нормативним актам. Головою ЕПК є керівник державного 
архіву, що суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 
08.08.2007 №1004 “Про проведення експертизи цінності документів” та 
наказу Держкомархіву від 17.12.2007 № 184 “Про затвердження 
Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного 
архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст 
Києва і Севастополя”. Функції секретаря ЕПК покладено на начальника 
відділу формування НАФ та діловодства. 

Оформлення протоколів засідання ЕПК не відповідають вимогам 
уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів. 

До описів справ постійного зберігання та з особового складу не 
складається передмова. 

Не виконано планові показники у 2009 році з проведення оглядів 
стану архівної справи та діловодства в установах, погодження 
положень про служби діловодства підприємств, установ і організацій.  

У 2009 архівом не проведено жодного семінару з підвищення 
кваліфікації для діловодних, архівних служб та ЕК установ, що 
перебувають у зоні комплектування держархіву. 

Держархівом не проводиться робота щодо обліку приватних 
архівних зібрань (виявлено лише одного власника приватного 
архівного зібрання, у якого зберігається 50 од. зб.). 

У посадових інструкціях співробітників відділу формування НАФ 
та діловодства не відбиваються основні завдання та функції, що 
зазначені в положенні про відділ формування НАФ та діловодства 
держархіву.  
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Держархівом не в достатній мірі здійснюється науково-методичне 
керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів 
райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, а також трудових 
архівів. 

Лише 25% архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
мають статус юридичної особи. 

У порушення Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи” та інших нормативно-правових актів у 2007 році 
4 архівні відділи було реорганізовано в сектори. 

Лише один архівний відділ надає платні послуги. 
Питання діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та 

міських рад  майже не розглядаються на засіданнях колегії держархіву. 
Не вирішеною в області лишається проблема створення трудових 

архівів. Не створено трудові архіви в Антрацитівському, Білокури-
кинському, Лутугинському, Новоайдарському, Перевальському 
районах та містах Алчевську, Брянці, Кіровську, Лисичанську, 
Луганську, Ровеньках. Рубіжному, Сєверодонецьку, Стаханові. 

Попри те, тільки у 2009 році архівні відділи прийняли на 
зберігання 10 315 од. зб. з особового складу (документів НАФ –
10242 од. зб.), трудові архіви – лише 3 763 од. зб. Водночас в архівних 
підрозділах установ, підприємств, організацій зберігається понад 
встановлені терміни 42 805 од. зб. 

Організація використання документної інформації 
Працівники держархіву організовують використання інформації 

документів НАФ 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, 
читальний зал держархіву, проведення лекцій та екскурсій, підготовки 
документальних та інформаційних видань. 

У вестибюлі держархіву обладнано інформаційну дошку, на якій 
відвідувачам доступна інформація про графік особистого прийому 
громадян керівництвом архіву, який затверджено наказом 
від 11.05.2010 № 32. Відвідувачам також доступні зразки заяв на 
наведення довідок, перелік ліквідованих установ, документи з 
особового складу яких зберігаються в держархіві, та перелік 
ліквідованих установ м.Луганська, документи з особового складу яких 
зберігаються у правонаступників. Відповідну інформацію також 
розміщено в рубриці “Звернення громадян” на веб-сторінці архіву, що 
знаходиться на сайті Луганської облдержадміністрації. 

Ціни на роботи (послуги) у сфері використання архівних 
документів, що виконуються Держархівом Луганської області, 
затверджено наказом від 29.04.2002 № 10, який зареєстровано у 
Луганському обласному управлінні юстиції 17.05.2002 за № 24/605. 
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На платній основі держархівом виконуються тематичні та 
генеалогічні запити, запити, що стосуються підтвердження майнових 
прав на землю та нерухоме майно, підтвердження родинних зв’язків з 
метою отримання спадщини, а також копіювання архівних документів. 
Запити пільгових категорій громадян виконуються безоплатно. 

З метою поліпшення роботи із зверненнями громадян в 
держархіві з грудня 2008 введено електрону реєстрацію звернень 
громадян та контролю за вирішенням порушених у них питань. У 
журналах продовжують реєструватися консульські запити, консультації 
громадян працівниками відділу інформації та використання документів 
на особистому прийомі та в телефонному режимі. 

Довідки оформлюються за підписом директора архіву та 
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, щотижнево на розгляд директору держархіву 
подається розгорнутий звіт щодо стану виконання запитів і кількість 
невиконаних запитів. Щомісячно до відділу роботи із зверненнями 
громадян Луганської облдержадміністрації надається інформація щодо 
реагування на звернення громадян. Двічі на рік до Держкомархіву 
надається інформація щодо заходів з поліпшення роботи із 
зверненнями громадян. 

Кількість запитів, що надходять до держархіву залишається 
стабільно високою, так у 2007 р. надійшло 4 179 запитів соціально-
правого характеру, з них 3 505 (84 %) виконано із позитивним 
результатом, у 2008 р. – 4 829, з них 3 871 (80 %) виконано з 
позитивним результатом, у 2009 р. – 1 847, з них 1 106 (60 %) виконано 
з позитивним результатом, за 5 місяців 2010р. надійшло 715 таких 
запитів, з них 509 (71 %) виконано з позитивним результатом. 

У 2007 р. на особистому прийомі побувало 2 820 заявників, у 
2008 р. – 3 164, у 2009 р. – 2 541, за 5 місяців 2010 р. – 635. 

Скарг від заявників щодо необґрунтованих або неповних 
відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі їх іншим 
органам до держархіву не надходило. 

Терміни виконання запитів в архіві встановлено 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 81 тематичний запит, з них 
65 (80,2 %) з позитивним результатом, у 2008 р. – 45, з них 
38 (84,4 %) – з позитивним результатом, у 2009 р. – 40, з них 
25 (62,5 %) – з позитивним результатом, всі 14 запитів, що надійшли за 
5 місяців цього року виконано із позитивним результатом. Серед 
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тематичних запитів переважають запити про історію населених пунктів, 
установ і організацій, адміністративно-територіальний устрій Луган-
ської області. Терміни виконання тематичних запитів у залежності від 
складності складають від 3-х до 30-ти днів. 

Держархівом також виконуються генеалогічні запити, що 
надходять переважно від громадян Білорусі, Росії, України. У 2007 р. 
архівом виконано 12 таких запитів, у 2008 р. – 24, у 2009 р.– 41, за 
5 місяців 2010 р. – 17.  

У держархіві працює два читальних зали: у корпусі № 1 
розміщено 11 столів на 11 посадочних місць, в корпусі № 2 розміщено 
8 столів на 8 посадочних місць, за робочий день читальний зал 
відвідують близько 15 громадян. 

Читальні зали держархіву у 2007 р. відвідало – 979 користувачів, 
у 2008 р. – 797, у 2009 р. – 370 користувачів, за 5 місяців 2010 р. – 193. 

Порядок користування документами Національного архівного 
фонду України, що належить державі, територіальним громадам у 
читальному залі Державного архіву Луганської області затверджено 
наказом від 17.05.2010 № 38. 

На всіх дослідників оформляються 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. 

У архіві створено електронну базу даних “Німеччина”, що 
включає перелік осіб, які були примусово вивезені із Луганської 
області до Німеччини, а також електронну базу даних “Поліція”. 
Всього до зазначених баз даних внесено 79 379 осіб. 

У 2008 р. держархівом підготовлено та видано збірку документів 
“Голодомор на Луганщині 1932–1933 рр.”.Здійснювалася робота над 
підготовкою збірника документів “Архівне будівництво на Луганщині”. 

Держархів також готує періодичні довідково-інформаційні 
видання “Інформаційний збірник Державного архіву Луганської 
області” та статистичній збірник “Показники розвитку архівних 
установ Луганської області”, їх електронні версії розміщено на сторінці 
архіву, що знаходиться на веб-сайті Луганської облдержадміністрації. 

Слід відзначити плідне співробітництво держархіву із ЗМІ. 
Зокрема, заслуговує на увагу участь архіву в підготовці 

радіопередач з циклу “Архіви свідчать” та телепередач з Луганської 
ОДТРК, газетами “Урядовий кур’єр”, “Луганська правда”, “Моло-
догвардієць”. 

На замовлення Першого Національного каналу у 2007 році 
держархівом підготовлено матеріали до документального фільму про 
стаханівський рух на Луганщині. 
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У 2008 році держархівом взято участь у створенні фільму “Жива 
пам’ять”, присвяченому Голодомору на Луганщині 1932–1933 рр. 

За 5 місяців цього року підготовлено телесюжет і радіопередачу 
до річниці визволення Луганщини від фашистських загарбників 
(14 лютого 1943 року), радіопередачі про виставку “Документальні 
свідоцтва Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, присвяченої 65-
річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка експонується в архіві; 
стаття за документами архіву в газеті “Молодогвардієць” – 
“Остарбайтеры. Познавшим фашистскую неволю посвящается …”. 

Держархівом проводиться активна робота щодо підготовки 
виставок документів. У 2007 р. було підготовлено 9 виставок, у 
2008 р. – 10, у 2009 р. – 11, за 5 місяців 2010 р. – 3. У 2007 році, 
зокрема, було підготовлено документальні виставки “Трагічні сторінки 
1932–1933 років; “Минуле, що застерігає”; “Переможний травень”; 
“Історія міста”; “Архіви: приспана пам’ять народу”, “90 років 
державній архівній службі України. Витоки і сучасність”. 

У 2008 році архівом, зокрема, підготовлено документальні 
виставки до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років, до Дня 
Перемоги, до Дня Державного Прапора України та 17-ї річниці 
Незалежності України, за дорученням облдержадміністрації 
держархівом було виявлено документи до виставки “90-річчя 
запровадження державної служби”. 

Підготовлено також виставки “Трагічні сторінки 1932–1933” 
(розміщено у розділі “Електронний архів Голодомору 1932–1933 рр.” 
на офіційному веб-порталі Держкомархіву та “Голодомор 1932–
1933 років на Луганщині” (розміщено на веб-сайті облдерж-
адміністрації). 

Упродовж минулого року проведено виставки “Державні символи 
України” до відзначення Дня Державного Прапора України та 18-ї 
річниці Незалежності України; “Голодомор на Луганщині”; “Націо-
нальні меншини на Луганщині”. 

Також за документами архіву було підготовлено та розміщено на 
веб-сторінці архіву виставки: “Трагічні сторінки 1932–1933 років.”; 
“Відголосок Афганської війни у періодичних виданнях Луганської 
області”; “Сторінки історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”; “День партизанської слави”;  “До відзначення 20-ї річниці 
створення Народного Руху України за перебудову”; “Початок Другої 
Світової війни у періодичних виданнях Луганської області”. 

У 2009 році архівом було придбано для експонування документів 
14 сучасних стелажів-вітрин. Виставки документів проходять у 
актовому залі. 

 Організація використання інформації документів через читальні 
зали архіву викликає нарікання з боку користувачів, оскільки з початку 
2009 року відповідно до наказу директора держархіву читальні зали 
працювали лише 4 години в день, читальний зал корпусу № 2 працював 
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лише один день в тиждень (понеділок).  З липня 2009 року читальні 
зали працюють з 10.00 до 16.00, з однією годиною обідньої перерви. 
Читальний зал корпусу № 1 працює три дні в тиждень, а читальний зал 
корпусу № 2 – два дні. 

За роботу обох читальних залів з серпня 2009 року відповідає 
один співробітник – головний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів О. Б. Вовк. Попри те, що відповідно до її 
посадової інструкції на неї покладено відповідальність лише за роботу 
читального залу корпусу № 2. 

Відсутність належного довідкового апарату в архіві ускладнює 
пошук інформації користувачами. В архіві відсутній путівник, робота 
над його підготовкою здійснюється вкрай повільно. У 2007 році було 
розроблено робочу інструкцію з підготовки путівника. До кінця 
поточного року планується завершити описування фондів лише 
колишнього партархіву. Передати путівник до друку планується лише у 
2015 році. 

Недостатня увага приділяється створенню та поліпшенню стану 
каталогів. Відсутній іменний каталог. Систематичний каталог 
переведено на нову схему лише частково. Доступ користувачів до 
каталогу обмежений.  

У держархіві відсутній власний сайт. 
Існують недоліки щодо планування виставкової роботи, архівом у 

2007 р. було заплановано провести усього лише 1 виставку 
(проведено 9), у 2008 р. – 3 (проведено 10), у 2009 р. – 2 ( проведено 11). 

В архіві не визначено працівника, відповідального за взаємодію зі 
ЗМІ. 

Слід зазначити, що держархів на переважну більшість запитів 
соціально-правового характеру, що надходять від установ та 
організацій іноземних держав, безпосередньо від заявників, надає 
відповіді заявникам, а не направляє до Держкомархіву, тобто довідки, 
підготовлені архівом не потрапляють до Департаменту Консульської 
служби МЗС України, а отже не проходять процедуру легалізації, як 
передбачено Інструкцією про порядок витребування документів 
соціально-правового характеру для громадян України, іноземних 
громадян та осіб без громадянства, яку затверджено наказом 
Міністерства закордонних справ та Державного комітету архівів від 
11.06.2001 № 116/53  (зареєстровано в Міністерстві юстиції 25.06. 2001 
за № 547/5738).  

Ціни на роботи (послуги) у сфері використання архівних 
документів не переглядалися понад 8 років. Кошти, отримані 
держархівом від надання платних послуг, не значні. 

Охорона праці 
Питання охорони праці та створення належних умов праці в 

архіві, відповідно до посадової інструкції покладено на директора 
держархіву. 
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Відповідальною особою за охорону праці призначено завідуючу 
господарством Шеховцеву І.І. (наказ від 10.12.2008 № 37). 

На виконання наказу від 02.11.2009 № 80 у грудні 2009 року 
проведено атестацію робочих місць працівників держархіву. 
Зазначеним наказом створено атестаційну комісію для проведення 
атестації робочих місць. На підставі санітарно-гігієнічних досліджень 
СЕС наказом від 18.11.2009 №82 затверджено перелік робочих місць, 
професій та посад з несприятливими умовами праці, яким встановлено 
додаткову відпустку, перелік заходів щодо поліпшення умов праці на 
робочих місцях. До переліку увійшли: старший зберігач фондів (3) та 
провідний реставратор (2).  

Затверджено положення про надання щорічної додаткової 
відпустки за роботу із шкідливими умовами праці працівникам 
держархіву (наказ від 30.11.2009 № 89). 

Наказом від 26.04.2010 № 29 затверджено новий перелік заходів 
щодо поліпшення умов праці на робочих місцях старшого зберігача 
фондів та провідного реставратора і затверджено Положення про 
надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими 
умовами праці працівникам держархіву (прибиральник службових 
приміщень). 

Визначено категорію співробітників, які підлягають періо-
дичному медичному обстеженню. 

Нещасних випадків, професійних захворювань працівників в 
держархіві протягом останніх трьох років не зафіксовано. 

Розроблено та затверджено директором від 20.11.2009 Заходи з 
охорони праці і техніки безпеки праці на 2009–2011 роки. 

До посадових інструкцій працівників держархіву включено 
вимогу щодо необхідного знання правил з охорони праці. 

Наказом від 10.12.2008 № 38 затверджено інструкції з охорони 
праці. Наказом від 10.12.2008 № 39 затверджено Положення про 
навчання з питань охорони праці. Також розроблено програму 
навчання з питань охорони праці для керівників структурних 
підрозділів. У листопаді 2008 р. директор, заступник директора та 
завідуючий господарством пройшли навчання з питань охорони праці в 
ДП “Луганський експертно-технічний центр”. 

Питання охорони праці розглядаються на виробничих нарадах, 
засіданнях колегії. Зокрема, 21.04.2010 у засіданні колегії, на якому 
розглядалися питання охорони праці, взяв участь головний інженер з 
охорони праці Луганської державної інспекції промислової безпеки і 
охорони праці в соціально-культурній галузі територіального 
управління Держпромнагляду в Луганській області. 

Водночас існують недоліки в організації роботи з охорони праці. 
У зв’язку з недостатнім фінансуванням працівники забезпечені 

ЗІЗ частково. 
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Архівосховища не забезпечено візками для переміщення справ та 
драбинами, які б відповідали вимогам інструкції з охорони праці. 

Кошти фонду оплати праці (не менше 0,2%) на охорону праці не 
перераховувалися. 

Ведеться єдиний журнали реєстрації вступного, первинного, 
повторного та інших інструктажів, у якому реєструються проведені 
інструктажі як співробітників держархіву, так і студентів, що прийшли 
до архіву на екскурсію. 

До складу комісії з охорони праці (склад не затверджено 
наказом), увійшли працівники, що не проходили відповідного 
навчання: Кліменко Л. В., начальник відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату, Птіцина С. Ю., заст. начальника фінансово-
господарського відділу, Каменюка В. Д., головний спеціаліст з питань 
кадрової роботи та держслужби. 

Потребує внесення змін склад постійно діючої комісії з 
перевіряння знань щодо охорони праці, затверджений наказом від 
10.12.2008 № 39. 

 
 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 20 липня 2010 року “Про виконання рішення колегії 

Держкомархіву від 22.09.2009 “Про хід виконання рішення колегії 
Держкомархіву від 21.10.2008 “Про стан архівної справи 

в Сумській області” 
від 3 серпня 2010 р. № 106 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 20 липня 2010 року “Про виконання рішення колегії 
Держкомархіву від 22.09.2009 “Про хід виконання рішення колегії 
Держкомархіву від 21.10.2008 “Про стан архівної справи в Сумській 
області” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

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

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 

м. Київ                                                                                   20 липня 2010 р. 
 

Про виконання рішення колегії Держкомархіву від 22.09.2009 
“Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.10.2008 

“Про стан архівної справи в Сумській області”  
 

Колегія відзначає, що Держархівом Сумської області проведено 
певну роботу на виконання рішення колегії Держкомархіву від 
22.09.2009 щодо усунення недоліків, виявлених комплексною 
перевіркою робочої групи Держкомархіву у 2008 році та контрольною 
перевіркою у 2009 році. 

Стан виконання плану заходів по усуненню недоліків у діяльності 
держархіву за результатами комплексної та контрольної перевірок 
(наказ від 23.12.2009 № 42) двічі розглядався на засіданнях колегії 
держархіву. 

На виконання цього плану держархівом затверджено пріоритетні 
напрямки роботи архівних установ області на 2010 рік (наказ від 
03.03.2010 № 5). 

Внесено зміни та затверджено посадові інструкції працівників 
архіву. 

За рахунок коштів Стабілізаційного фонду встановлено охоронну 
сигналізацію приміщень обох корпусів. 

Замінено системи і прилади периметрової сигналізації. 
Укладено договір на впровадження пожежного спостереження за 

установками пожежної автоматики.  
Проведено перезарядку сертифікованих вогнегасників. 
Проведено ентомологічне обстеження пошкоджених справ 

фахівцями Сумської обласної санітарно-епідеміологічної станції. 
Розпочато роботу з картонування справ нестандартного формату. 
Проведено перевірку технічного стану страхового фонду.  
Рівномірно здійснюється комплекс робіт з оправлення та 

підшивки справ, на 2010 рік план з цього виду робіт у порівнянні з 
минулими роками збільшено. 

Кількість описів дорадянського періоду, що зберігаються в 
рукописному вигляді, зменшено з 13% до 8,7%. 

Електронний каталог створено на всі фонди. 
Кількість справ постійного зберігання, що знаходяться в архівних 

підрозділах установ Сумської області понад встановлені строки, є 
однією з найменших по Україні. 

Проведено певну роботу з реорганізації роботи веб-сайту 
держархіву. 

Активізувалася методична робота. 
Ведеться спільний журнал реєстрації громадян, які були на 

прийомі у керівництва. 
За останній рік почали функціонувати трудові архіви Недри-
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гайлівської та Тростянецької районних рад. 
Здійснено певні заходи щодо покращення роботи з охорони 

праці. 
Організовано проведення атестації робочих місць держархіву. 
Попри те, найактуальніші проблеми щодо забезпечення 

збереженості держархівом документів НАФ продовжують залишатися 
невирішеними. 

Кошти на проектні роботи з будівництва додаткового 
архівосховища не виділено. Отже, керівництву архіву необхідно 
сконцентрувати увагу на вирішенні питань оптимального використання 
наявних площ архівосховищ. 

Не замінено наявну систему кондиціювання повітря, яка застаріла 
і не використовується, що не дозволяє підтримувати в архівосховищах 
температурно-вологісний режим, який відповідав би нормативним 
вимогам.  

Позавідомча охорона архіву відсутня.  
Не завершено монтаж автоматичної системи пожежогасіння. 
Процес створення страхового фонду не поновлено. 
Картонажі лише 60% документів відповідають сучасним 

нормативним вимогам. 
Залишається не вирішеною проблема створення трудових архівів.  
Водночас, архівом не вжито необхідних заходів щодо усунення 

недоліків, які не потребують залучення значної кількості коштів. 
Не внесено змін до наказу про розподіл обов’язків. 
Форми планово-звітної документації заповнюються без 

дотримання установлених правил. 
Вкрай незадовільною є робота щодо організації науково-

методичного керівництва архівними відділами та контролю за їх 
діяльністю.  

Зокрема, результатом відсутності контролю держархіву за 
діяльністю архівних відділів стало можливим порушення Архівним 
відділом Роменської міської рад ст. 35 Закону України “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи України”, (архівний 
відділ виконує запити соціально-правового характеру на платній 
основі). 

Не дотримуються строки виконання довідок соціально-правового 
характеру. 

Мають місце поодинокі випадки порушення термінів повернення 
справ, виданих до читального залу. 
 

Виходячи з викладеного, колегія вирішує: 
1. Держкомархіву ще раз порушити перед Сумською обласною 

державною адміністрацією питання про: 
– забезпечення держархіву позавідомчою охороною;  
–  виділення коштів для будівництва додаткового архівосховища; 
– завершення монтажу автоматичної системи пожежогасіння та 

удосконалення систем кондиціювання у сховищах держархіву; 
– ініціювання створення трудових архівів при органах місцевого 

самоврядування зі статусом юридичної особи. 
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2. Зобов’язати директора Держархіву Сумської області 
(Іванущенко Г. М.) виконати рішення колегії Держкомархіву від 
20.07.2010 в повному обсязі, взяти під особистий контроль роботу щодо 
забезпечення науково-методичного керівництва архівними відділами та 
контролю за їх діяльністю. 

3. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву 
(Богунова Н. К.) продовжити контроль за виконанням рішення колегії 
Держкомархіву від, передбачити звіт керівництва Держархіву Сумської 
області про виконання даного рішення на засіданні колегії 
Держкомархіву у першому кварталі 2011 року. 

 
Голова колегії, Голова Державного комітету  

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

 
 

Довідка 
про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 22.09.2009 

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

 
Перевірка усунення недоліків здійснювалася шляхом вивчення 

наявних в Держархіві Сумської області документів із основних 
напрямків його діяльності, візуального обстеження архівосховищ, 
читального залу, співбесід з керівниками та фахівцями архіву, 
ознайомлення із роботою архівної установи Недригайлівської районної 
ради “Недригайлівський районний трудовий архів”, Архівного відділу 
Недригайлівської райдержадміністрації. 

Контрольною перевіркою встановлено, що архівом проведено 
певну роботу на виконання рішення колегії Держкомархіву від 
22.09.2009 “Про хід виконання рішення колегії Держкомархіву від 
21.10.2008 “Про стан архівної справи в Сумській області”. 

Розроблено та затверджено наказом від 23.12.2009 № 42 План 
заходів по усуненню недоліків у діяльності держархіву за результатами 
комплексної та контрольної перевірок. На засіданнях колегії 
(протоколи від 01.03.2010 № 3, від 16.06.2010, № 7) проведено аналіз 
виконання плану заходів, інформацію щодо виконання даного Плану 
направлено до Сумської облдержадміністрації. 

Наказом від 03.03.2010 № 5 затверджено пріоритетні напрямки 
роботи архівних установ області на 2010 рік. 

Відбулося 10 засідань колегії, розглянуто 54 питання з 
пріоритетних напрямків розвитку архівної справи в держархіві, видано 
9 наказів з оголошенням до виконання рішень колегії. 

Внесено зміни та затверджено посадові інструкції головних 
спеціалістів відділів формування НАФ та діловодства; забезпечення 
збереженості, обліку та довідкового апарату; працівника, відпові-
дального за інформаційне наповнення та оновлення веб-сайту архіву. 
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Кошти Стабілізаційного фонду у 2009 році витрачено на 
встановлення охоронної сигналізації приміщень обох корпусів згідно 
договору на проведення монтажних робіт від 03.08.2009 № 08. Загальна 
сума договору складає 98034 грн. 

У липні – грудні 2009 виконано роботи по заміні системи і 
приладів периметрової сигналізації (акти №№ 1–5). 

У жовтні 2009 з ТОВ “Спецавтоматика ЛТД” укладено договір 
№ 912-ТО на впровадження пожежного спостереження за установками 
пожежної автоматики. 

У вересні 2009 Сумською обласною санітарно-епідеміологічною 
станцією проведено ентомологічне обстеження пошкоджених справ та 
складено довідку (від 16.09.2009 № 05/2891) про відсутність живих 
личинок та імаго комах. 

У грудні 2009 архівом згідно з вимогами ДСТУ проведено 
перезарядку сертифікованих вогнегасників на пункті технічного 
обслуговування вогнегасників ВГПРЗ ВАТ “Сумихімпром” (договір від 
14.12.2009 №20, акт виконаних робіт від 14.12.2009 № 139). 

У липні 2010 закінчився строк дії договору оренди між 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 
Сумській області та Управлінням культури і туризму Сумської 
обласної державної адміністрації, вивільнилися 3 робочі кімнати.  

Кількість рукописних описів дорадянського періоду знизилася з 
13% до 8,7% і, станом на 01.07.2010, складає1297 одиниць. 

У своїй роботі архів в цілому дотримується перспективного плану 
з реставрації та підшивки документів: 

2009 2010 Назва робіт 
план факт план за І півріччя 

Реставрація (арк.) 2604  2633 2608 1340 
Ремонт (арк.) 80000 82136 70000 43676 
Оправлення та 
підшивка (справа) 

1452 1819 2453 1255 

Триває робота з виконання плану картонування документів. 
Фонди, що складаються з великих за розміром справ було включено до 
плану на 2009 рік, але вони залишилися незакартонованими через 
відсутність нестандартного картонажу. Тому, з переліку фондів, що 
увійшли до перспективного плану, було закартоновано 87% 
документів, але річний план було перевиконано (план – 6300 справ, 
факт – 8148 справ) за рахунок картонування управлінської 
документації. 

У І півріччі 2010 розпочато роботу з виготовлення картонажу 
нестандартного формату силами працівників держархіву, що дало 
змогу закартонувати 500 справ великого розміру. План на 2010 рік 
становить 6600 справ, закартоновано – 2500 справ. 

Проведено перевірку технічного стану страхового фонду. 
Перевірено наступні страхові копії: ф. Р-1363 оп.1, оп.2; ф. Р-2340 оп.2; 
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ф. Р-1808 оп.1; ф. 1739 оп. 1а; ф. 4653 оп.1 (акти №№ 1–14 з 11.01 по 
13.05.2010). 

За останній рік оправлено та підшито 3074 справи (14% від 
необхідної кількості). План з цього виду робіт на 2010 рік збільшено у 
порівнянні з минулими роками. 

Електронний каталог створено на всі 8932 фонди. 
Передано на зберігання 51 справу ВАТ “Сумигаз” за 1988–

1993 роки. Внесено зміни до облікової документації. 
На кінець 2009 понад встановлені строки в архівних підрозділах 

установ Сумської області знаходилося 2,4 тис. справ постійного 
зберігання. За І півріччя 2010 прийнято 1016 справ (плановий показник 
на 2010 рік становить 2500 справ). 

Згідно плану, затвердженого наказом від 20.01.2010 № 2, 
проводяться перевірки роботи архівних підрозділів та діловодних 
служб, складаються відповідні довідки, які заслуховуються на 
засіданнях колегії.  

З 74 195 од. зб. з особового складу, що зберігалися в архіві, було 
передано до архівного відділу Сумської міської ради 2 316 од.зб., 
37 523 – знаходяться у складі партійних фондів (великий масив 
персональних справ), решта – справи довоєнного періоду, що 
передаватися до інших архівних установ не будуть, як такі, що 
становлять певну історичну цінність. 

Наказом від 21.01.2010 № 3 “Про реорганізацію та супровід веб-
сайту Держархіву Сумської області” затверджено регламент 
функціонування веб-сайту, склад робочої групи, порядок супроводу та 
структуру веб-сайту. Розроблено та схвалено Науково-методичною 
радою держархіву Методичні рекомендації з організації роботи веб-
сайту (протокол від 27.01.2010 № 1). 

Активізувалася методична робота в держархіві. Розроблено 
анкету – запитальник з описування фондів особового походження для 
довідника “Фонди особового походження в архівних установах 
Сумської області”, методичні рекомендації проведення перевірянь 
роботи служб діловодства, ЕК та архівних підрозділів підприємств, 
установ і організацій архівними відділами райдержадміністрацій та 
міських рад, програму курсів підвищення кваліфікації керівників 
трудових архівів. Розроблено та погоджено ЕПК держархіву (протокол 
від 18.06.2010 № 7) примірну номенклатуру справ Трудового архіву. 

З метою підвищення кваліфікації працівників архівних відділів у 
березні 2010 на базі державного закладу післядипломної освіти “Сум-
ський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій” проведено короткотерміновий 
семінар “Нормативно-правова основа діяльності архівних відділів”. 

Ведеться спільний журнал реєстрації громадян, які були на 
прийомі у керівництва. 
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За останній рік почали функціонувати трудові архіви 
Недригайлівської та Тростянецької районних рад. 

Здійснено певні заходи щодо покращення роботи з охорони 
праці. З 25.06.2010 розпочато проведення атестації робочих місць 
(наказ про її проведення від 18.12.2009 № 39). 

В архіві наявні методичні матеріали, журнали з охорони праці, 
працівників забезпечено засобами індивідуального захисту та 
спеціальним одягом згідно встановлених норм. 

У рамках тижня охорони праці в архіві за участі представників 
профспілкового комітету проведено технічне навчання з питань 
охорони праці та пожежної безпеки, оформлено стенд, присвячений 
Дню охорони праці, проведено конкурс на краще робоче місце, 
визначено його переможців. 

Водночас слід зазначити, що найактуальніші проблеми щодо 
забезпечення збереженості держархівом документів НАФ продовжують 
залишатися невирішеними. 

Позавідомча охорона архіву відсутня. Не завершено монтаж 
автоматичної системи пожежогасіння. 

Кошти на проектні роботи з будівництва додаткового 
архівосховища не виділено (ступінь заповнюваності стелажного 
обладнання – 73%). 

Оскільки діюча система кондиціювання повітря застаріла, 
енерговитратна, не використовується, то температурно-вологісний 
режим у сховищах продовжує залишатися таким, що не відповідає 
нормативним вимогам. Коливання кліматичних параметрів у зимово-
літній період (температура повітря від 0˚С до 27˚С, вологість – 50–
95%.) продовжують процес руйнування документів. 

Умови зберігання документів НАФ у сховищі № 24 можуть 
призвести до враження їх грибком. 

Процес створення страхового фонду не поновлено. 
Картонажі лише 60% документів відповідають сучасним 

нормативним вимогам. 
Водночас, архівом не усунуто ряд недоліків, на які було вказано в 

рішеннях колегії, і які не потребують залучення значної кількості 
коштів. 

Зміни до наказу про розподіл обов’язків (від 25.03.2009 № 16), 
який потребував подальшого доопрацювання, не вносилися. 

Форми планово-звітної документації 101, 201, 202, 207 станом на 
01.01.2010 знов заповнено без додержання установлених правил. 

Пояснювальна записка до плану розвитку архівної справи на 
2010 рік за змістом не співпадає з табличними даними (ф. 101). 
Зокрема, у пояснювальній записці зазначено, що планом архіву 
передбачено забезпечення створення страхового фонду, а планами 
архівних відділів Роменської, Серединобудської, Сумської, Тростя-
нецької, Ямпільської райдержадміністрацій та Конотопської, 
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Лебединської міської ради – ремонт документів. В таблиці такі дані 
відсутні.  

Слід відмітити наявність серйозних недоліків в організації 
науково-методичного керівництва архівними відділами та контролю за 
їх діяльністю. 

У порушення п. 5.4.6. Основних правил роботи державних архівів 
формування наглядових справ архівних відділів з 2005 року не 
здійснюється. 

Аналіз стану організаційно-правового статусу архівних відділів, що 
є юридичними осібами, свідчить, що їх кількість залишилася незмінною 
(лише 36%). 

У графіку проведення перевірок роботи архівних відділів, який 
почав складатися лише з 2009 року, відсутня системність та циклічність 
їх проведення. Так, у період з 2009 по 2013 роки заплановано 
проведення лише двох тематичних первірок у 2010 році (тематика їх 
проведення не визначена). Проведення комплексних перевірок одних 
архівних відділів заплановано через рік (Кролевецької, Путивльської 
райдержадміністрацій), інших – через два роки (Білопільської, 
Лебединської, Липоводолинської райдержадміністрації, Лебединської 
міської ради), деяких – через три роки (Краснопільської, Недри-
гайлівської райдержадміністрацій, Глухівської, Охтирської, Роменської, 
райдержадміністрацій і міських рад). 

З 8 комплексних перевірок, запланованих на 2009 рік, здійснено 
5. Причини невиконання плну не зазначено, коригувань до графіку не 
внесено. 

Всуперечь методичним рекомендаціям щодо проведення 
комплексних перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад, розробленими архівом, проведення контрольних перевірок 
стану усунення недоліків не планується. Письмові відомості про хід 
усунення недоліків, виявлених комплексними перевірками, було надано 
лише архівним відділом Сумської міськради у 2009 році. Це дає 
підстави стверджувати, що аналіз стану усунення недоліків та контроль 
за виконанням рішень колегії не здійснюється. 

Довідки про результати перевірянь складено без урахування 
вимог вищезгаданих методичних рекомендацй. Виявлені перевіркою 
недоліки не виокремлено, даються доручення усунути ті недоліки, які у 
довідці не зазначено. Так, у довідці про результати перевірки роботи 
Архівного відділу Ямпільської райдержадміністрації, роботу з 
використання інформації документів окреслено наступним реченням: 
“У 2010 році до архівного відділу надійшло 384 запити соціально-
правового характеру. Ведеться журнал реєстрації запитів, зберігаються 
копії довідок. Термін виконання запитів не порушується”. Після чого 
держархівом подаються пропозиції: “Реєстрацію соціально-правових та 
тематичних запитів вести в окремих журналах. Завести журнал видачі 
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справ із архівосховища. Акти видачі справ у тимчасове користування 
вести на бланках встановленого зразка”.  

Про роботу зі списками джерел комплектування: “В списку № 1 
установ, підприємств і організацій, документами яких комплектується 
архів, станом на 01.01.2010 налічується 29 організацій, у списку № 2 – 
пять установ” дається доручення: “внести зміни у списки №1 та № 2 та 
подати їх на погодження ЕПК держархіву”. 

Водночас, держархівом області залишено без реагування 
недоліки, зазначені довідкою: архівосховища архівного відділу не 
опечатуються і спостереження за температурно-вологісним режимом не 
ведеться. 

Наказами архіву оголошено до виконання необхідність 
виставлення інформації щодо результатів проведення перевірок на 
сайті (наприклад, архівні відділи Конотопської райдержадміністрації, 
міської ради, Липоводолинської райдержадміністрації), жодної 
інформації не знайдено. 

Строки, до яких необхідно усунути недоліки, у рішеннях колегії 
не визначаються. 

До списків джерел формування НАФ, складених архівними 
відділами райдержадміністрацій і міських рад, які потребували 
доопрацювання, змін не було внесено. Так, наприклад, у списку № 2 
архівного відділу Білопільської райдержадміністрації залишаються 
установи списку № 1 (районний суд, райвідділ земельних ресурсів). 
Потребує внесення змін список № 3, до якого увійшли джерела 
комплектування держархіву (список № 1): архівний відділ (повидове 
вибіркове приймання), відділ архітектури та містобудування, 
управління економіки, державні нотаріальні контори (повидове 
вибіркове приймання), прокуратура тощо. 

Платні послуги запроваджено в 4 архівних відділах: Глухівської 
та Роменської міських рад, Конотопської та Роменської райдерж-
адміністрацій. Держархівом подано лише два рішення виконавчого 
комітету Роменської міської ради від 27.10.2004 № 321 та Глухівської 
міської ради від 27.04.2006 № 108 про затвердження цін на роботи 
(послуги), що виконуються архівним відділом. 

Порівняльний аналіз цін на роботи (послуги), що виконуються 
архівними відділами свідчить, що держархівом не проводився аналіз 
затверджених цін, не вироблено рекомендацій щодо розробки єдиних 
підходів до їх утворення. 

У порушення ст. 35 Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи України” Архівним відділом Роменської 
міської ради затверджено ціни на виконання запитів соціально-
правового характеру та перелік осіб, якім надаються пільги щодо 
оплати цих запитів. 

Не вирішеною залишається проблема створення трудових архівів. 
Залишається відкритим питання щодо дотримання строків 

виконання довідок соціально-правового характеру, хоча в держархіві 
організовано роботу тимчасової робочої групи з їх підготовки. 

Мають місце поодинокі випадки порушення термінів повернення 
справ, що знаходяться в користуванні у читальному залі. 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 20 липня 2010 року “Про стан усунення порушень, виявлених 

попередньою перевіркою в ЦДАГО” 
від 3 серпня 2010 р. № 107 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 20 липня 2010 року “Про стан усунення порушень, виявлених 
попередньою перевіркою в ЦДАГО” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
Р ІШЕННЯ  

КОЛЕГІ Ї  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  
АРХІВІВ  УКРАЇНИ  

 
м. Київ                                                                                   20 липня 2010 р. 

 
Про стан усунення порушень, виявлених попередньою  

перевіркою у ЦДАГО 
 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 22.10.2009 
“Про стан архівної справи в ЦДАГО України” працівниками архіву 
було вжито наступних заходів. 

На засіданні колегії архіву розглянуто питання про результати 
комплексної перевірки діяльності архіву робочою групою 
Держкомархіву та затверджено план заходів щодо усунення недоліків, 
виявлених під час комплексної перевірки ЦДАГО (наказ від 25.11.2009 
№ 39). 

Згідно цього плану удосконалено розподіл обов’язків у 
керівництві архіву. Доопрацьовано та затверджено Регламент, 
структуру архіву. Внесено зміни до положень про колегію, НМР, ЕПК, 
положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників 
архіву, Інструкції з організації державного обліку документів НАФ та 
порядку оформлення облікових документів, Інструкції про заходи 
пожежної безпеки в ЦДАГО. 

Відбулися позитивні зрушення в організації роботи дорадчих 
органів. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості у роботі 
дорадчих органів ЦДАГО, до їх складу включено науковців, 
представника Федерації профспілок України. 

Усунуто серйозні недоліки у веденні планово-звітної 
документації. 
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Усунуто низку розбіжностей між планово-звітною документацією 
(ф. 201, 202, 209) та даними архіву. 

Активізовано роботу з джерелами формування НАФ. Посилено 
контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – 
джерелах формування НАФ. 

Відбулися позитивні зрушення в організації роботи держархіву з 
питань паспортизації архівних підрозділів громадських об’єднань. 

Організовано виготовлення бланків карток-замінників, 
запроваджено їх використання при видаванні справ зі сховищ.  

Заведено книгу обліку відвідування сховищ сторонніми особами 
та працівниками архіву.  

Поновлено всі картки постелажного топографічного покажчика і 
усунуто недоліки в нумерації поверхів і сховищ. Поновлено також 
схему розміщення фондів і усунуто розбіжності між даними схеми та 
картками постелажного топографічного покажчика. 

Закартоновано усі неформатні справи. 
Проведено обстеження уражених документів, здійснюється їх 

мікологічний контроль. 
Здійснюються заходи щодо відтворення змісту документів із 

згасаючим текстом шляхом сканування, набирання на комп’ютері. 
Покращено показники з оправлення та підшивки документів. 
Закуплено апарат для перевіряння мікрофільмів страхового 

фонду та фонду користування.  
Виділено та переміщено в окреме приміщення перші примірники 

описів, справи фондів і фонд користування. 
Посилено контроль за дотриманням термінів видачі справ із 

сховищ до читального залу, співробітникам архіву. Форму акту видачі 
справ у тимчасове користування приведено у відповідність до 
Основних правил роботи державних архівів.  

Перепустки на винос (вивіз) документів та інших матеріальних 
цінностей оформлюються відповідно до вимог Інструкції про 
пропускний і внутрішньо-об’єктовий режим у приміщенні ЦДАГО. 
Заведено журнал реєстрації цих перепусток. 

Унікальні документи переміщено до сейфу, який опечатується. 
Усунуто розбіжності даних картотеки невиявлених справ та 

списку справ, що знаходяться в розшуку. 
Заведено Книгу обліку приймання архівом документів на 

депоноване зберігання. 
Заведено окремі журнали реєстрації звернень, що надходять на 

адресу архіву, журнал реєстрації консультацій, наданих громадянам у 
телефонному режимі. 

Справи та документи, на які в архіві існують фонди 
користування, видаються до читального залу архіву лише у копіях. 

Ведеться журнал відгуків та пропозицій користувачів читального 
залу. 
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Розроблено проект веб-сайту ЦДАГО, підготовлено інформацію 
для наповнення його рубрик.  

Визначено відповідального за зв’язки зі ЗМІ. 
У вестибюлі ЦДАГО розміщено стенд з інформацією про 

порядок роботи архіву, графік особистого прийому громадян 
керівництвом архіву, перелік послуг, що надаються архівом, термін їх 
виконання тощо.  

Значно зріс рівень організації роботи з документами. Реєстрація 
документів ведеться згідно вимог організації документообігу. 

Усі недоліки щодо організації кадрової роботи усунуто. 
Водночас, необхідно зазначити недоліки, що архівом не усунуто. 
Залишаються низькими темпи створення страхового фонду. 
Охорона архіву продовжує здійснюватися приватним підпри-

ємством. 
Не проведено ремонт (заміну) системи кондиціювання повітря у 

сховищах, автоматичної системи пожежогасіння, системи сповіщання 
пожежогасіння. 

Протипожежну сигналізацію сховищ не підключено до ЦПС. 
Не проведено санітарно-гігієнічну обробку уражених документів 

за висновком експертів Інституту мікробіології та вірусології. 
Не забезпечено повної ізоляції виявлених уражених документів. 
Не заведено паспорт архівосховища. 
Не забезпечено чіткої організації у веденні обліку документів 

НАФ. 
Актуальним залишається питання щодо поліпшення організації 

роботи з громадськими об’єднаннями з метою виявлення документів 
НАФ та включення їх до джерел формування НАФ. 

Потребує подальшого удосконалення організація роботи колегії. 
Інструкція про заходи пожежної безпеки в ЦДАГО та наказ від 

12.10.2009 № 25, яким її затверджено, потребують удосконалення та 
узгодження з органами пожежного нагляду. 

Виходячи з зазначеного, колегія вирішує: 
1. Інформацію щодо усунення недоліків і порушень, виявлених 

робочою групою Держкомархіву під час комплексної перевірки у вересні 
2009 року, прийняти до відома. 

2. Зобов’язати керівництво ЦДАГО (Лозицький В.С.) вжити 
необхідних заходів для усунення порушень в повному обсязі. 

3. Заслухати на черговому засіданні колегії Держкомархіву питання 
про виконання даного рішення. 

 
Голова колегії, Голова Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург 
Секретар колегії Т. В. Галицька 
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Довідка 
Про стан усунення порушень, виявлених попередньою  

перевіркою у ЦДАГО 
 

Згідно з Планом-звітом організаційної роботи Держкомархіву на 
ІІІ квартал 2010 року робочою групою фахівців Держкомархіву 
проведено перевірку стану усунення недоліків, виявлених комплексною 
перевіркою у вересні 2009 року. 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 22.10.2009 
“Про стан архівної справи в ЦДАГО України” працівниками архіву 
було вжито наступних заходів. 

На засіданні колегії архіву (протокол від 24.11.2009 № 5) 
розглянуто питання про результати комплексної перевірки діяльності 
архіву робочою групою Держкомархіву. Наказом від 25.11.2009 № 39 
затверджено план заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час 
комплексної перевірки ЦДАГО. Стан виконання плану заходів було 
розглянуто на колегії (протокол від 08.04.2010 № 2). 

Наказом від 30.12.2009 № 58 внесено зміни до Регламенту роботи 
архіву. 

Зміни у розподілі обов’язків керівництва затверджено наказом від 
02.02.2010 № 6, згідно з яким керівництво дорадчими органами та 
координація діяльності структурних підрозділів розподілено між 
директором та його заступниками. 

Головою Держкомархіву 24.11.2009 затверджено структуру 
архіву з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
12.03.2005 № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних 
органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих 
державних адміністрацій”. Зокрема, зі складу фінансово-економічного 
відділу виведено сектор організаційно-кадрової роботи; у складі відділу 
використання інформації документів архіву створено сектор 
користування документами, до завдань якого включено організацію 
роботи читального залу. 

До положень про структурні підрозділи та посадові інструкції 
працівників архіву внесено зміни, які затверджено наказом від 
28.04.2010 № 4. Завдання, які покладено на працівників, в цілому 
приведено у відповідність до функцій структурних підрозділів. 

Наказом від 30.12.2009 № 58 затверджено Положення про 
колегію держархіву, згідно з яким засідання проводяться раз на два 
місяці, робота здійснюється відповідно до плану-звіту роботи колегії на 
півріччя, який затверджується директором архіву. План-звіт на перше 
півріччя затверджено 24.12.2009, підписано секретарем колегії та 
завізовано виконавцями. План на 2009 рік виконано у повному обсязі, 
складено звіт про його виконання. 

Функції секретаря колегії покладено на завідувача сектору 
організаційно-кадрової роботи, але, оскільки ця посада вакантна, то 
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наказом від 30.04.2010 № 35 секретарем колегії тимчасово призначено 
головного спеціаліста відділу забезпечення збереженості та обліку 
документів. 

За IV квартал 2009 – І квартал 2010 року проведено п’ять засідань 
колегії, на яких було розглянуто 8 питань. Протоколи засідань колегії 
засвідчено підписами секретаря і голови колегії, доповіді додано до 
протоколів. 

Усі рішення колегії оголошено до виконання наказами, зазначено 
виконавців, строки виконання та посадові особи, на яких покладено 
контроль за виконанням завдання. У грудні 2009 розглянуто питання 
про хід виконання рішень колегії архіву (протокол від 27.12.2010 № 6).  

За період що перевірявся, на засіданнях колегії розглянуто 
питання роботи відділу формування НАФ і діловодства, роботи зі 
зверненнями громадян, стан охорони праці, науково-видавничої 
діяльності. У другому півріччі передбачено розгляд питань роботи 
відділів забезпечення збереження та обліку документів та використання 
інформації документів, наповнення власного веб-сайту, створення 
страхового фонду, фонду користування, організаційно-кадрового 
забезпечення та виконання антикорупційного законодавства. 

З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі дорадчих 
органів ЦДАГО, до складу колегії (наказ Держкомархіву від 18.02.2010 
№ 23), включено доцента кафедри державного управління Інституту 
державного управління КНУКіМ, до складу ЕПК введено завідувача 
архіву Федерації профспілок України (наказ від 09.06.2010 № 38), до 
складу Науково-методичної ради (наказ від 15.02.2010 № 9) – доктора 
історичних наук, головного наукового співробітника Інституту 
дослідження проблем державної безпеки СБУ. Цим же наказом внесено 
зміни до положення про Науково-методичну раду.  

План роботи ради на 2010 рік затверджено директором 
29.12.2009, зміни, що внесені до нього – 09.04.2010. За IV квартал 
2009 – І квартал 2010 року проведено п’ять засідань Науково-
методичної ради. Всі протоколи наявні, підписані головою ради та її 
секретарем. 

Видано наказ від 22.03.2010 № 25 про підготовку документів для 
участі у конкурсі на здобуття премії ім. В. Веретеннікова за кращі 
наукові дослідження у галузі архівознавства, документознавства, 
археографії за 2009 рік. 

Усунуто серйозні недоліки ведення планово-звітної документації. 
Усіма структурними підрозділами, працівниками архіву складено та 
затверджено відповідними керівниками плани-звіти на 2010 рік згідно з 
вимогами планово-звітної документації. Щоквартально керівництвом 
проводиться моніторинг стану виконання річного плану як структурних 
підрозділів, так і архіву в цілому. 

Усунуто низку розбіжностей між даними планово-звітної 
документації архіву (ф. 202) та: 



 

 125

– підсумковим записом опису страхового фонду за 2008 рік щодо 
кількості справ, на які створено страховий фонд;  

– підсумковим записом списку фондів щодо кількості фондів, що 
зберігаються в архіві. 

Узгоджено дані п.1.8 “місткість приміщень” та п.1.9 “кількість 
сховищ у будівлях” паспорту архіву (ф. 202). 

Бюджетним запитом архіву на 2011 рік, відповідно до 
пріоритетних завдань архіву, передбачено фінансування розробки 
електронної бази звернень громадян, виділення коштів на купівлю 
апарату для перегляду мікрофільмів для користувачів читального залу. 

Планові показники з приймання на постійне зберігання 
управлінської документації за 2009 рік виконано у повному обсязі 
(заплановано прийняти 100 од. зб., прийнято 114 од. зб.). 

Активізовано роботу з джерелами формування НАФ. Заведено: 
оновлені картотеки обліку роботи з юридичними особами – джерелами 
формування НАФ; обліку документів, схвалених та погоджених ЕПК; 
журнали реєстрації документів, поданих на розгляд ЕПК. 

Посилено контроль за станом діловодства та архівної справи в 
установах – джерелах формування НАФ: складено і затверджено 
директором архіву план-графік проведення перевірянь роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних 
осіб – джерел формування НАФ на 2010 рік. Згідно плану-графіку 
заплановано здійснити перевіряння: Народно-демократичної партії, 
Народної партії України, Комуністичної партії України, Прогресивно-
соціалістичної партії України, Конгресу Українських Націоналістів, 
Християнсько- Демократичного Союзу та Української християнсько-
демократичної партії. У І півріччі цього року здійснено перевіряння 
Народно-демократичної партії України, складено довідку, в якій 
розкрито питання організації роботи архівного підрозділу, містяться 
висновки і пропозиції щодо усунення виявлених порушень і наявні 
підписи осіб, які брали участь у перевірянні. 

Відбулися позитивні зрушення в організації роботи держархіву з 
питань паспортизації архівних підрозділів громадських об’єднань. Так, 
у ІV кварталі 2009 архівом було направлено 25 листів до політичних 
партії України та 20 листів до Центральних Комітетів профспілки 
України. На сьогодні до держархіву надійшли паспорти від 7 установ 
(ЦК профспілки працівників освіти і науки України, архіву апарату 
Федерації профспілок України, ЦК профспілки працівників лісової 
галузі, профспілки працівників атомної енергетики та промисловості 
України, профспілки працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості України, профспілки працівників автомобільного 
транспорту та шляхового господарства України, ЦК профспілки 
працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисло-
вості, побутового обслуговування населення України) та 3 політичних 
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партій (Народно-демократичної партії, Соціалістичної Партії України, 
Української республіканської партії “Собор”). 

Відділом формування НАФ та діловодства усунуто порушення в 
упорядкуванні ф. 328 Соціалістичної партії України та ф. 264 ЦДАГО 
України. Зокрема, до описів справ постійного зберігання внесено 
документи постійного строку зберігання, вилучено раніше підшиті 
дублетні документи. 

Наказом від 30.12.2009 № 54 затверджено оновлене положення 
про ЕПК, яке відповідає чинним вимогам. Згідно з ним обов’язки 
секретаря ЕПК покладено на одного із співробітників відділу 
формування НАФ та діловодства.  

Оформлення протоколів ЕПК відповідає вимогам уніфікованих 
форм організаційно-розпорядчої документацій. Усі протоколи 
поточного діловодства сформовано в окремі справи. Звіти про роботу 
ЕПК відбивають підсумкові данні за рік і розглядаються на засіданнях 
колегії архіву. 

Номенклатури та описи справ, погоджених (схвалених) ЕПК, а 
також упорядкування документів складено із дотриманням чинних 
вимог. 

За І півріччя 2010 року погоджено номенклатуру справ та 
положення про ЕК Центральної ради профспілки працівників органів 
Державної податкової служби. Заплановано розгляд і погодження 
номенклатури справ та положення про ЕК ЦК профспілок працівників 
лісового господарства, житлово-комунального господарства, 
авіапрацівників. 

Експертами держархіву перевірено якість упорядкування 
документів, що зберігаються в архівних підрозділах ЦК профспілок 
працівників лісової галузі, житлово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового обслуговування населення 
України. 

У травні 2010 працівниками архіву проведено семінар-нараду з 
питань функціонування архівних підрозділів та діловодних служб 
центральних органів профспілок, у якому взяли участь представники 20 
Центральних комітетів і Центральних рад професійних спілок України. 

Організовано виготовлення бланків карток-замінників, 
запроваджено їх використання при видаванні справ зі сховищ. Заведено 
книгу обліку відвідування сховищ сторонніми особами та 
працівниками архіву. 

У червні 2010 поновлено всі картки постелажного 
топографічного покажчика і усунуто недоліки в нумерації поверхів і 
сховищ. Також поновлено схему розміщення фондів і усунуто 
розбіжності між даними схеми та картками постелажного 
топографічного покажчика. 

За кошти спецфонду (10342,24 грн.) придбано 201 картонаж і на 
початку 2010 року закартоновано усі неформатні справи. 
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За висновками експертів Інституту мікробіології та вірусології 
ім. Заболотного НАН України від 30.10.2009, які проводили обстеження 
уражених документів, необхідно здійснювати мікологічний контроль 
уражених фондів двічі на рік. З цією метою у травні 2010 працівниками 
архіву проведено обстеження та складено акти проведення контролю 
вибіркового обстеження на біологічні ураження документів фондів 
№№ 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 96. 

Для відтворення змісту документів із згасаючим текстом 
здійснюється їх сканування, розпочато роботу з набирання текстів 
таких документів на комп’ютері для подальшого роздрукування і 
підкладання в справу. У 2009 році скопійовано (скановано) 208 аркушів 
з 56 справ, а в 2010 р. – 211, в тому числі 50 аркушів з 58 справ набрано 
на комп’ютері. 

Покращено показники з оправлення і підшивки документів. План 
2009 року виконано на 107 %. 

Підсумковий запис книги обліку надходжень страхового фонду 
та фонду користування зроблено у відповідності з Основними 
правилами роботи державних архівів. За 2009 рік надійшло 8 од. зб. 
страхового фонду на 511 справ загальною кількістю 81548 кадрів. 

У грудні 2009 закуплено апарат для перегляду мікрофільмів та 
мікрофіш INDUS 4601-11, який на сьогодні використовується 
виключно для перевіряння мікрофільмів страхового фонду та фонду 
користування, виготовлених до 1991 року. На 01.07.2010 перевірено 
18824 кадри страхового фонду та фонду користування. Роботу 
планується завершити до 2013 року. 

Виділено і переміщено в окреме приміщення перші примірники 
описів, справи фондів та фонд користування у вигляді ксерокопій, які 
зберігалися у сховищі № 1. 

Усі неописані справи переміщено до окремого архівосховища 
№ 4. 

Посилено контроль за дотриманням термінів видачі справ із 
сховищ до читального залу, співробітникам архіву. Книги видачі справ 
із сховищ перевіряються щоквартально. Наказом від 25.02.2010 № 16 
затверджено “Порядок користування документами НАФ України, що 
зберігаються у Центральному державному архіві громадських 
об’єднань України”, яким визначено терміни повернення документів до 
архівосховищ. Строк користування документами обчислюється з дня 
видавання документів із архівосховища. Порушень щодо термінів 
повернення справ, виданих до читального залу та співробітникам 
архіву, з жовтня 2009 до червня 2010 року не зафіксовано.  

Форму акту видачі справ у тимчасове користування приведено у 
відповідність до Основних правил роботи державних архівів. 
Відповідні зміни внесено до Інструкції з організації державного обліку 
документів НАФ та порядку оформлення облікових документів. В 
актах видачі справ у тимчасове користування за 2010 рік зазначається 
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кількість аркушів, строк, на який видаються документи та дата 
повернення. 

Перепустки на винос (вивіз) документів та інших матеріальних 
цінностей оформлюються відповідно до вимог Інструкції про 
пропускний і внутрішньо-об’єктовий режим у приміщенні ЦДАГО. У 
перепустках зазначається мета видачі, строк повернення документів. 
Заведено журнал реєстрації перепусток на винос (вивіз) документів та 
інших матеріальних цінностей, ведення якого покладено на секретаря 
архіву. 

З 29.09.2009 відбувається реєстрація всіх відвідувачів архіву у 
книзі обліку, згідно з п. 2.5. Інструкції про пропускний і внутрішньо-
об’єктовий режим у приміщенні ЦДАГО. 

Унікальні документи переміщено до сейфу, який опечатується. 
Триває робота з вивіряння, уточнення та складання опису справ 

263 фонду. На 01.07.2010 опрацьовано 2 томи із 9-ти опису 1. 
Перевірено ф. 268 першої категорії, який не перевірявся з 1996 

року (акт від 15.10.2009), від ЦДАВО отримано копії актів приймання-
передавання справ даного фонду за 1954 рік, які були відсутні в справі 
фонду. 

У підсумковому запису Відомостей про зміни у складі та обсязі 
фондів станом на 01.01.2010 подано кількість переданих, приєднаних, 
втрачених, пропущених номерів фондів. Так станом на 01.01.2010 з № 1 
по № 331 є в наявності 194 фонди, переданих – 77, приєднаних – 59, 
пропущених – 1. 

Усунуто розбіжності даних картотеки невиявлених справ та 
списку справ, що знаходяться в розшуку. На 01.01.2010 в розшуку 
знаходиться 150 справ з трьох фондів. 

Узгоджено дані надходжень документів за 2009 рік за формами 
201, 209 та книгою обліку надходжень документів на постійне 
зберігання.  

У грудні 2009 заведено Книгу обліку приймання документів на 
депоноване зберігання в архіві, згідно з даними якої, на депонованому 
зберіганні перебуває 25318 справ. 

З метою усунення недоліків в обліковій документації фонду 
57 складено акт № 1 від 15.10.2009 про передавання документів фонду 
57 (опис 6) до фонду 1 (оп. 20), складено перевідну таблицю, а в опису 
6 цього фонду зазначено вибуття переданих справ. 

В аркуші фонду 269 відмічено вибуття неописаних документів. 
З метою усунення розбіжностей у кількості справ по фонду 

327 складено акт про технічні помилки в облікових документах. 
Інструкцію про заходи пожежної безпеки в ЦДАГО переглянуто і 

затверджено наказом від 12.10.2009 № 25, яким також призначено 
відповідального за організацію та контроль роботи із забезпечення 
пожежної безпеки та відповідальних за пожежну безпеку в сховищах, 
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окремих кімнатах та приміщеннях архіву, а також створено 
добровільну пожежну дружину.  

В листопаді 2009 пройшли інструктаж з питань пожежної безпеки 
директор і заступник директора архіву.  

У журналі обліку вогнегасників зазначено дати придбання та 
перезарядження усіх 115 вогнегасників. 

Відбулися позитивні зрушення в організації використання 
документів. З січня 2010 заведено окремі журнали реєстрації звернень, 
що надходять на адресу архіву, журнал реєстрації консультацій, наданих 
громадянам у телефонному режимі. 

Справи та документи, на які в архіві існують фонди 
користування, видаються до читального залу архіву лише у копіях. 

Ведеться журнал відгуків та пропозицій користувачів читального 
залу. 

Відповідно до рекомендацій Держкомархіву розроблено проект 
веб-сайту ЦДАГО, який налічуватиме близько 10 рубрик, серед яких: 
історія та діяльність ЦДАГО, структура архіву, новини та анонси, он-
лайнові документальні виставки, видання архіву, надання послуг 
архівом, співпраця з політичними партіями та громадськими 
організаціями, нормативна база у сфері архівної справи та діловодства, 
довідковий апарат. 

Підготовлено інформацію для наповнення рубрик. У зв’язку із 
сучасними тенденціями розвитку інформаційних технологій враховано 
нагальну потребу у візуалізації інформації на веб-сайті. Розробку веб-
сайту архіву планується завершити до кінця 2010 року. 

З метою активізації співпраці архіву із засобами масової 
інформації, інформування громадськості про склад та зміст документів 
архіву, забезпечення популяризації ретроспективної документної 
інформації на виставках, у пресі, на радіо та телебаченні визначено 
відповідального за зв’язки зі ЗМІ – начальника відділу використання 
інформації документів ЦДАГО (наказ від 12.10.2009 № 23). 
Здійснюється щотижневий моніторинг повідомлень про архів засобами 
масової інформації. Список обов’язкової розсилки прес-релізів та 
інформацій про заходи ЦДАГО нараховує 3 телеканали, 1 радіостанцію 
та 2 газети.  

У вестибюлі ЦДАГО розміщено стенд з інформацією про 
порядок роботи архіву, графік особистого прийому громадян 
керівництвом архіву, перелік послуг, що надаються архівом, термін їх 
виконання тощо.  

Значно зріс рівень організації роботи з документами. На 
документах присутні обов’язкові реквізити, що забезпечують юридичну 
силу документа: назва установи, заголовок до тексту документа, дата, 
реєстраційний індекс, підпис, відмітка про контроль, про наявність 
додатків. Реєстрація документів ведеться згідно вимог організації 
документообігу. 
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Усі недоліки щодо організації кадрової роботи усунуто. 
Оформлено прийняття на державну службу Батрак Л. В., 

Іщук А.В., Іщенко А.М., Ткаченко О.В. у відповідності до вимог Закону 
України “Про державну службу”. Стаж державної служби Суворої Н. В. 
рахується від часу, коли вона була призначена на посаду за конкурсом. 

Підготовлено план проходження державними службовцями 
підвищення кваліфікації. У 2010 році два працівники пройшли навчання 
в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при 
Президентові України. 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, розроблено та 
затверджено Порядок проведення конкурсу у ЦДАГО (наказ від 
17.11.2009 № 37), Порядок проведення іспиту в ЦДАГО, перелік питань 
для перевірки знань законодавства (наказ від 25.11.2009 № 38). У 
заявах кандидатів про участь у конкурсі зазначено про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо 
прийняття на державну службу та її проходженням; доопрацьовано 
ведення протоколів засідання конкурсної комісії, в яких відображено 
проведення співбесіди з кандидатами із зазначенням питань, що 
ставилися конкурсанту членами конкурсної комісії.  

Відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів 
на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
наказом Головного управління державної служби України та 
Української Академії державного управління при Президентові 
України від 10.05.2002 №30/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
24.05.2002 за №446/6734, кандидати на заміщення вакантних посад 
держаних службовців ознайомлюються з результатами складання 
письмового іспиту, засвідчують своїми підписами екзаменаційні 
відомості. 

Відповідно до Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 
№ 658, на достроково присвоєні вищі ранги Іщук А. В. та Іщенко А. М. 
підготовлено відповідні доповідні записки. Присвоєння чергового рангу 
заступнику директора архіву Бажан О. В. погоджено з Головою 
Держкомархіву (лист ЦДАГО від 27.01.2010 № 12/01-09). 

Відповідно до Положення про формування кадрового резерву для 
державної служби сформовано кадровий резерв на посади керівників 
структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів ЦДАГО на 
2010 рік (наказ від 16.12.2009 № 50). 

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок 
працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту 
від 29.07.1993 № 58 до трудових книжок працівників архіву внесено 
записи згідно із наказами. 
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Відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, 
інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 
1153 в наказах про встановлення надбавки за вислугу років 
зазначається посилання на записи у трудовій книжці, тобто стаж 
державної служби. 

В цілому позитивно оцінюючи роботу архіву по усуненню 
недоліків, необхідно вказати на недоліки, що архівом не усунуто. 

Залишаються повільними темпи створення страхового фонду.  
Не поновлено договір з Управлінням Державної служби охорони 

при ГУ МВС України. Охорона архіву продовжує здійснюватися при-
ватним підприємством “Ратибор – М” (договір від 24.06.2010 № 54/6-10).  

Не проведено ремонт (заміну) системи кондиціювання повітря у 
сховищах, автоматичної системи пожежогасіння, системи сповіщання 
пожежогасіння, що обслуговується спеціалізованими службами 
державного пожежного нагляду. 

Не проведено санітарно-гігієнічну обробку уражених документів, 
яку слід провести згідно з висновком експертів Інституту мікробіології 
та вірусології ім. Заболотного НАН України. 

Не забезпечено повної ізоляції уражених документів, додатково 
виявлених у травні 2010 року: 4 справи з ф. 173 (оп. 3 спр. 80, 81, 127, 
129) та 2 справи з ф. 263 (оп. 1 спр. 52175 в двох томах), оскільки їх хоч і 
ізольовано в окремі картонажі до попереднього обстеження 
спеціалістами, але переміщено у сховище № 4, в якому зберігаються 
документи, що підлягають упорядкуванню. 

У положенні про відділ використання інформації документів знов 
не зазначено функцію з організації роботи читального залу. Крім того, в 
положенні про відділ не зазначено функцію з організації роботи 
Науково-методичної ради, хоча секретарем ради є головний спеціаліст 
цього відділу. 

Рішення підсумкової колегії залишається стандартним, мало чим 
відрізняється від попереднього. Рішенням колегії від 19.02.2010 чітко 
не визначено пріоритетні завдання архіву на 2010 рік. 

Декілька рішень колегії з різних напрямків роботи архіву 
оголошуються до виконання одним наказом. Зокрема, наказом від 
27.11.2009 № 44 оголошено до виконання рішення колегії про 
результати комплексної перевірки діяльності ЦДАГО та про роботу 
архіву зі зверненнями громадян. 

Актуальним залишається питання щодо поліпшення організації 
роботи з громадськими об’єднаннями з метою виявлення документів 
НАФ та включення їх до джерел формування НАФ. 

Із запланованих 13 тематичних перевірянь у 2009 році проведено 
лише 8, що пояснюється відмовами п’ятьох партій: Народної партії 
України, Прогресивно-соціалістичної партії України, Комуністичної 
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партії України, Християнсько – Демократичного Союзу та Української 
християнсько-демократичної партії. 

Не заведено паспорт архівосховища. 
Інструкція про заходи пожежної безпеки в ЦДАГО та наказ від 

12.10.2009 № 25, яким її затверджено, потребують удосконалення та 
узгодження з органами пожежного нагляду. 

Протипожежну сигналізацію сховищ виведено на пульт ГУ МВС у 
м. Києві, але не підключено до ЦПС. 

Згідно з книгою обліку надходжень документів на постійне 
зберігання у 2009 році надійшло 87 неописаних справ від партії 
“Реформи і порядок”, при цьому у графі “Назва фонду” зазначена назва 
фонду “Партія Реформи і порядок”, але номер фонду не присвоєно, на 
облік не поставлено. 

В планово-звітній документації (форма 202) станом на 01.01.2010 
не вказано зміни у кількості одиниць обліку мікрофотокопій страхового 
фонду та кількості кадрів страхового фонду, які відбулися протягом 
2009 року. 

 
 

Про затвердження нового складу 
Наукової ради Держкомархіву 

від 3 серпня 2010 р. № 108 
 

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

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити новий склад Наукової ради Держкомархіву 

(додається). 
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від 

22.10.2009 № 178 “Про затвердження нового складу Наукової ради 
Держкомархіву”. 

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

 
Додаток до наказу 

Держкомархіву України 
від 3 серпня 2010 р. № 108 

 
Склад Наукової ради 

Державного комітету архівів України 
 

1. Гінзбург О. П., Голова Держкомархіву України (голова Наукової 
ради); 
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2. Толочко Д. В., спеціаліст організаційно-аналітичного відділу 
Держкомархіву України, кандидат історичних наук (секретар Наукової 
ради); 

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

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

5. Железняк М. Г.,  в. о. директора Інституту енциклопедичних 
досліджень НАН України, кандидат філологічних наук; 

6. Кісіль І. М., директор Центрального державного історичного 
архіву України, м. Київ, кандидат історичних наук; 

7. Кулешов С. Г., завідувач відділу документознавства Україн-
ського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-
знавства, доктор історичних наук; 

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

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

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

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

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

13. Пиріг Р. Я., в. о. завідувача відділом історії української рево-
люції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН України, доктор 
історичних наук; 

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

15. Сельченкова С. В., начальник управління діловодства, форму-
вання та зберігання Національного архівного фонду Держкомархіву 
України, кандидат історичних наук; 

16. Слободяник М. С., директор Інституту державного управління 
та інформаційної діяльності Державної академії керівних кадрів 
культури і мистецтва, доктор історичних наук; 

17. Ємельянова Т. О., заступник директора Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, 
кандидат історичних наук; 

18. Щербак М. Г., завідувач кафедри архівознавства та 
спеціальних галузей історичної науки Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, доктор історичних наук. 
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Про затвердження нового складу 
Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 

від 3 серпня 2010 р. № 109 
 

У зв’язку з кадровими змінами   
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад Нормативно-методичної комісії Державного 

комітету архівів України (додається). 
2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву 

України від 19.05.2009 № 85 “Про затвердження складу Нормативно-
методичної комісії Держкомархіву”, 02.10.2009 № 161 “Про внесення 
змін до складу Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 
України”, 13.11.2009 № 194 “Про внесення змін до складу Нормативно-
методичної комісії Держкомархіву України”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держкомархіву Прись Т.П. 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Держкомархіву 
від 3 серпня 2010 р. № 108 

Склад 
Нормативно-методичної комісії Державного комітету  

архівів України 
 

1. Прись  

Тетяна Петрівна 

– заступник Голови Держкомархіву (голова)
 

2. Мельниченко  
Олена Василівна 

– головний спеціаліст організаційно-
аналітичного відділу управління 
організаційно-аналітичного, правового та 
кадрового забезпечення Держкомархіву 
(секретар) 

3. Берковський  
Владислав Георгійович 

– директор ЦДАЗУ 

4. Богунова  
Надія Костянтинівна 

– заступник начальника управління – 
начальник організаційно-аналітичного 
відділу Держкомархіву 

5. Каменєва  
Софія Арсенівна 

– директор Держархіву Київської області 
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6. Кисельова  
Леся Анатоліївна  

– заступник начальника управління – 
начальник відділу зберігання та обліку 
НАФ Держкомархіву 

7. Кісіль  
Іван Миколайович 

– директор ЦДІА, м. Київ 

8. Кузнєцова  
Марина Ігорівна 

– начальник відділу формування НАФ 
Держкомархіву 

9. Кулешов  
Сергій Георгійович 

– завідувач відділу документознавства 
УНДІАСД 

10. Купченко  
Віра Петрівна 

– директор Держархіву м. Києва 

11. Лавренюк  
Анатолій Гаврилович 

– директор ЦДЕА України 

12. Лозицький  
Володимир Сергійович 

– директор ЦДАГО України 

13. Мага  
Ірина Миколаївна 

– директор УНДІАСД  

14. Маковська  
Наталія Василівна 

– директор ЦДАВО України 

15. Матяш  
Ірина Борисівна  

– перший заступник Голови Держкомархіву

16. Музичук  
Ольга Володимирівна 

 
– 

 
заступник Голови Держкомархіву 

17. Прилепішева  
Юлія Анатоліївна 

– начальник управління інформації та 
міжнародного співробітництва 
Держкомархіву 

18. Сельченкова  
Світлана Вікторівна 

– начальник управління діловодства, 
формування та зберігання НАФ 
Держкомархіву 

19. Скрипка  
Леонід Вікторович 

– директор ЦДАМЛМ України 

20. Топішко 
Ніна Олександрівна 

– директор ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного 

21. Швець  
Ольга Іванівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового та кадрового забезпечення 
Держкомархіву 

22. Яценюк 
Алла Миколаївна 

– директор ДЦЗД НАФ України 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 
від 22.06.2010 року “Про стан виконання антикорупційного 

законодавства в державних архівних установах” 
від 3 серпня 2010 р. № 110 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 

комітету архівів України від 22 червня 2010 року “Про стан виконання 
антикорупційного законодавства в державних архівних установах” 
(додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

 
Р ІШЕННЯ  

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ  
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

м. Київ                                                                            22 червня 2010 року 
Про стан виконання антикорупційного законодавства  

в державних архівних установах 
 
Заслухавши і обговоривши інформацію головного спеціаліста 

відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву Добринчук І. 
В., колегія констатує, що Державним комітетом архівів України (далі – 
Держкомархів) протягом звітного періоду вжито ряд організаційних 
заходів з метою виконання вимог Закону України “Про боротьбу з 
корупцією”, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів 
України, спрямованих на подальше посилення боротьби з корупцією. 

З метою належної реалізації Концепції подолання корупції в 
Україні “На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної 
політики” на період до 2011 року Держкомархівом затверджено план 
заходів на 2010 рік, згідно з яким запроваджено проведення 
щотижневої прямої телефонної лінії на тему: “Суспільство проти 
корупції” за участю керівників Держкомархіву. 

На виконання листа Урядового уповноваженого з питань 
антикорупційної політики на веб-порталі Держкомархіву розміщено 
банер “Антикорупційний портал”.  

Для посилення відомчого контролю за додержанням принципів 
прозорості та відкритості діяльності Держкомархіву на офіційному веб-
порталі запроваджено рубрику “Запобігання проявам корупції”, в якій 
розміщуються нормативно-правові акти з питань державної служби та 
запобігання проявам корупції та інші матеріали стосовно організації 
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роботи щодо запобігання проявам корупції; зазначено телефон довіри, на 
який, у разі необхідності, можливо подання повідомлень, що 
заслуговують на увагу в контексті боротьби з корупцією, а також інших 
найбільш гострих, суспільно впливових проблем, які потребують 
негайного вирішення. Скарг та заяв громадян на корупційні діяння з 
боку державних службовців архівних установ на адресу Держкомархіву 
за 2009 рік та першу половину 2010 року не надходило. 

З метою виконання нормативно-правових актів з анти-
корупційного законодавства упродовж 2009 року та першої половини 
2010 року проведено наступну роботу: 

1) Запроваджено обов'язковий розгляд на засіданнях колегії, 
оперативних нарадах питань виконання законодавства про державну 
службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання 
корупційним проявам та реагування на них. 

2) Проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями 
покладених на них обов'язків і завдань за 2009 рік.  

Загальна кількість державних службовців, які підлягали щорічній 
оцінці становить 844, фактично пройшли щорічну оцінку 661 державний 
службовець Держкомархіву та державних архівів. З поважних причин не 
проходили оцінювання 183 державних службовців.  

3) Узагальнено надану державними архівами інформацію щодо 
забезпечення подання державними службовцями, відомостей про 
доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за 
кордоном, за 2009 рік.  

За даними державних архівів, що надійшли до Держкомархіву, 
декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий 
стан за 2009 рік подали 883 державних службовців. Станом на 15 квітня 
2010 року не подано декларації одним державним службовцем 
Державного архіву Полтавської області, яка перебуває у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

4)  Визначено перелік посад державних службовців апарату 
Держкомархіву та центральних державних архівів, які працюють у 
сферах, де існує високий ризик прояву корупції. Подібні переліки 
затверджені у держархівах Закарпатської, Черкаської областей. 

5) Поновлено Список осіб, на яких покладено обов'язки з 
організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Держкомархіві та 
центральних державних архівах, затверджений наказом Держкомархіву 
від 16.03.2010 № 43.  

6) Забезпечено подання аналітичної інформації про виконання 
вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” до Головдержслужби 
та відповідних інформацій до Кабінету Міністрів України. 

7) Забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах конкурсного 
відбору. 
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Згідно вимог чинного законодавства Держкомархівом та 
державними архівами реалізуються принципи відкритості та 
доступності до державної служби шляхом широкого повідомлення 
інформації про вакантні посади, впровадження механізмів конкурсного 
іспиту. При призначенні на державну службу та звільненні з посад 
державних службовців Держкомархів керується виключно нормами 
чинного законодавства. 

8) Підвищено рівень контрольних функцій апарату 
Держкомархіву. Перевірками ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДАГО встановлено, 
що прийом на державну службу здійснюється виключно на конкурсній 
основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України, всіх 
державних службовців у письмовій формі попереджено про обмеження, 
встановлені законами України “Про державну службу” та “Про 
боротьбу з корупцією”, а також ознайомлено з загальними правилами 
поведінки державних службовців.  

9) З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльність 
Держкомархіву та державних архівних установ постійно висвітлюється 
в засобах масової інформації під час проведення заходів, прес-
конференцій, прямих телефонних ліній, на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву.  

10) Керівництвом Держкомархіву та державних архівів постійно 
вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з питань 
запобігання та протидії корупції і дотримання актів чинного 
законодавства. Державні службовці, які відповідають за організацію 
роботи з питань запобігання корупційним проявам, підвищують 
кваліфікацію у Національній академії внутрішніх справ України та 
Академії МВС України, в регіональних інститутах підвищення 
кваліфікації. 

З метою ознайомлення з питаннями застосування основних норм 
Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” у 2009 році 
відбулися навчання державних службовців Держкомархіву та 
центральних державних архівів із запрошенням посадових осіб 
Головдержслужби, Мін’юсту. Державні службовці попереджені про 
певні обмеження, що встановлюються Законом і про те, що займатися 
викладацькою, науковою та творчою діяльністю дозволяється лише у 
позаробочий час. 

Подібні навчання проведено для державних службовців ЦДНТА, 
Держархіву в АР Крим, держархівів Волинської, Донецької, Полтавської, 
Рівненської областей із запрошенням працівників управлінь державної 
служби в областях.  

11) Передбачено постійний контроль за вжиттям вичерпних 
заходів до повного усунення виявлених порушень та інших недоліків 
фінансово-бюджетної дисципліни та притягнення до відповідальності 
осіб, винних в їх допущенні. 
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Колегія вирішує: 
1. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву та 

керівникам державних архівних установ: 
чітко керуватись чинним законодавством України з метою 

недопущення випадків його порушення; 
продовжувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

корупційним проявам, посилювати роз’яснювальну роботу, спрямовану 
на запобігання і припинення корупційних діянь, звернувши особливу 
увагу на знання державними службовцями вимог Законів України “Про 
державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”;  

вживати заходи до широкого висвітлення в трудовому колективі 
кожного факту корупційних діянь;  

вживати додаткові заходи, спрямовані на безумовне дотримання 
Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з 
корупцією”; виявляти та усувати причини і умови, які спричиняють 
поширення корупції та економічної злочинності. 

2. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.) забезпечити: 

розміщення цього рішення на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву у рубриці “Запобігання проявам корупції” ; 

систематичне здійснення аналізу стану виконання Закону України 
„Про боротьбу з корупцією”, своєчасне подання до Головдержслужби 
аналітичної інформації – до 1 лютого та до 1 серпня. 

3. Керівникам державних архівних установ: 
продовжити обов'язковий щорічний розгляд на засіданнях 

колегій, службових нарадах питань виконання законодавства про 
державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо 
запобігання корупційним проявам та реагування на них; 

сприяти підвищенню кваліфікації працівників, на яких покладено 
обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції, 
уперше зарахованих на державну службу та які, за результатами щорічної 
оцінки, отримали оцінки “низька” та “задовільна” ; 

забезпечувати своєчасне та достовірне подання державними 
службовцями відомостей про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру; 

своєчасно інформувати Держкомархів про виявлені випадки 
адміністративних правопорушень; 

вживати заходи щодо посилення відкритості, гласності та 
прозорості у своїй діяльності. 

забезпечити своєчасне подання до Держкомархіву аналітичної 
інформації про стан виконання Закону України “Про боротьбу з 
корупцією” – до 15 січня та до 15 липня; 
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забезпечити своєчасне подання та оновлення інформації про 
наявність вакантних посад для розміщення на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву (центральні державні архіви). 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька 
 
 

ДОВІДКА 
Про стан виконання антикорупційного законодавства в державних 

архівних установах 
 
Державним комітетом архівів України (далі – Держкомархів) 

протягом звітного періоду вжито ряд організаційних заходів з метою 
виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, Указів 
Президента України, постанов та рішень Кабінету Міністрів України, 
спрямованих на подальше посилення боротьби з корупцією. 

З метою належної реалізації Концепції подолання корупції в 
Україні “На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної 
політики” на період до 2011 року Держкомархівом затверджено план 
заходів на 2010 рік. На виконання пункту 3 зазначеного плану 
запроваджено проведення щотижневої прямої телефонної лінії на тему: 
“Суспільство проти корупції” за участю керівників Держкомархіву. 

На виконання листа Урядового уповноваженого з питань 
антикорупційної політики на веб-порталі Держкомархіву розміщено 
банер “Антикорупційний портал”, про що повідомлено керівників 
структурних підрозділів Держкомархіву та керівників державних 
архівних установ. Універсальна структура Антикорупційного порталу 
містить електронну базу нормативно-правових актів, новини, статті, 
корисні посилання та іншу довідкову інформацію у сфері запобігання 
та протидії корупції. Також на порталі у цілодобовому режимі 
функціонує консультативний форум, метою якого є роз’яснення 
антикорупційного законодавства та швидке реагування на скарги 
громадян. 

Для посилення відомчого контролю за додержанням принципів 
прозорості та відкритості діяльності Держкомархіву на офіційному веб-
порталі запроваджено рубрику “Запобігання проявам корупції”, в якій 
розміщуються нормативно-правові акти з питань державної служби та 
запобігання проявам корупції, інші матеріали стосовно організації роботи 
щодо запобігання проявам корупції; зазначено телефон довіри, на який, 
за необхідності, можливо подання повідомлень, що заслуговують на 
увагу в контексті боротьби з корупцією, а також інших найбільш 
гострих, суспільно впливових проблем, які потребують негайного 
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вирішення. Скарг та заяв громадян на корупційні діяння з боку 
державних службовців архівних установ на адресу Держкомархіву за 
2009 рік та першу половину 2010 року не надходило. 

З метою виконання нормативно-правових актів з анти-
корупційного законодавства упродовж 2009 року та першої половини 
2010 року проведено наступну роботу: 

1) Запроваджено обов'язковий розгляд на засіданнях колегії, 
оперативних нарадах питань виконання законодавства про державну 
службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання 
корупційним проявам та реагування на них. 

Так, наприклад, на засіданні колегії Держархіву Полтавської 
області розглянуто питання “Про стан виконання законодавства про 
державну службу та антикорупційного законодавства”, на яке було 
запрошено начальника Управління державної служби 
Головдержслужби України в Полтавській області. 

Щорічно на засіданні колегії Держкомархіву розглядається 
питання про стан виконання антикорупційного законодавства в 
державних архівних установах, приймається відповідне рішення. 
Рішення колегії доводиться до всіх керівників структурних підрозділів 
Держкомархіву та державних архівних установ. 

2) Відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки 
виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і 
завдань, затвердженого наказом Головдержслужби від 31 жовтня 2003 
року № 122, у січні–лютому 2010 року проведено щорічну оцінку 
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і 
завдань за 2009 рік.  

Згідно з методикою процесу “Методичне керівництво атестацією та 
щорічною оцінкою діяльності державних службовців” Держкомархівом 
надавалась консультативно-методична допомога архівам щодо 
проведення щорічної оцінки. Результати її проведення зібрані та 
проаналізовані. 

Загальна кількість державних службовців, які підлягали щорічній 
оцінці, становить 844, фактично пройшов щорічну оцінку 661 державний 
службовець Держкомархіву та державних архівів. Не проходили щорічну 
оцінку керівники, посади яких віднесено до I та II категорій, які 
призначаються Кабінетом Міністрів України, а також державні 
службовці, які на період проходження щорічної оцінки звільнились із 
займаних посад (1 особа), у зв’язку з хворобою (1особа), 127 осіб 
призначених у звітному періоді та 50 вагітних жінок. За результатами 
оцінювання підсумкові оцінки “низька” отримали 1 державний 
службовець (Держархів Закарпатської області), “задовільно” – 21, 
“добре” – 429, “висока” – 210.  

Результати щорічної оцінки мають бути враховані при формуванні 
державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації державних службовців, переважно тих, які отримали оцінки 
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“низька” та “задовільна”. При отриманні таких оцінок державним 
службовцям може бути наданий відповідний термін, за який вони мають 
поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника 
для корекції результатів їх роботи. Результати щорічної оцінки 
враховуються при атестації державних службовців, розгляді питань 
просування по службі, присвоєнні чергового рангу, встановленні 
передбачених законодавством надбавок, премій або змін їх розміру, при 
вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній 
службі, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження 
державної служби. Так, за результатами щорічної оцінки 12 державних 
службовців рекомендовано на зайняття більш високої посади, 4 – на 
дострокове присвоєння чергового рангу, 28 – на зарахування до кадрового 
резерву, 5 – на продовження терміну перебування на державній службі, 
38 – на збільшення розміру премії, 2 – на зменшення розміру премії, 11 – 
на направлення на навчання, 79 – на направлення на підвищення 
кваліфікації та для 73 державних службовців застосовані інші заходи з 
питань проходження державної служби. 

3) Узагальнено надану державними архівами інформацію щодо 
забезпечення подання державними службовцями, відомостей про 
доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за 
кордоном, за 2009 рік.  

За даними державних архівів, що надійшли до Держкомархіву, 
декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий 
стан за 2009 рік подали 883 державних службовців, з них, 45 державних 
службовців Держкомархіву, 220 – центральних державних архівів, 618 – 
Держархіву в АР Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя. 
Станом на 15 квітня 2010 року не подано декларації одним державним 
службовцем Державного архіву Полтавської області, яка перебуває у 
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, і 
яка має до 31 грудня поточного року подати декларацію про отримані 
доходи. 

4)  Визначено перелік посад державних службовців апарату 
Держкомархіву та центральних державних архівів, які працюють у 
сферах, де існує високий ризик прояву корупції.  

Подібні переліки затверджені в держархівах Закарпатської, 
Черкаської областей. У Держархіві Закрпатської області з переліком 
ознайомлені всі державні службовці під розписку. 

5) У зв’язку з кадровими змінами поновлено Список осіб, на яких 
покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам 
корупції у Держкомархіві та центральних державних архівах 
(затверджено наказом Держкомархіву від 16.03.2010 № 43).  

6) Забезпечено подання аналітичної інформації про виконання 
вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” до Головдержслужби 
та відповідних інформацій до Кабінету Міністрів України; 
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7) Забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах конкурсного 
відбору. 

Згідно вимог чинного законодавства Держкомархівом та 
державними архівами реалізуються принципи відкритості та 
доступності до державної служби шляхом широкого повідомлення 
інформації про вакантні посади, впровадження механізмів конкурсного 
іспиту. 

При призначенні на державну службу та звільненні з посад 
державних службовців Держкомархів керується виключно нормами 
чинного законодавства. 

8) Підвищено рівень контрольних функцій апарату 
Держкомархіву. Під час комплексних перевірок у центральних 
державних архівах питанням профілактики корупційних проявів 
приділяється особлива увага. Так, перевірками ЦДАВО, ЦДІАК, 
ЦДАГО встановлено, що прийом на державну службу здійснюється 
виключно на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено 
законами України, всіх державних службовців в письмовій формі 
попереджено про обмеження, встановлені законами України “Про 
державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, а також ознайом-
лено з загальними правилами поведінки державних службовців. 
Комплексні перевірки супроводжувались наданням методично-
консультативної допомоги стосовно широкого кола питань, які 
стосувалися організації роботи та виконання законодавства про 
державну службу (прийняття на державну службу, ведення особових 
справ, атестація), запобігання проявам корупції. 

9) З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльність 
Держкомархіву та державних архівних установ постійно висвітлюється 
в засобах масової інформації під час проведення заходів, прес-
конференцій, прямих телефонних ліній, на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву. На веб-порталі Держкомархіву представлено графіки 
особистого прийому керівниками Держкомархіву та центральних 
державних архівних установ, адреси державних архівних установ, 
путівники та інші довідкові видання.  

Наприклад, на виконання розпорядження голови Сумської 
облдержадміністрації колектив Держархіву Сумської області брав 
участь у огляді-конкурсі “Відкритість. Дієвість. Якість”. У Держархіві 
Чернігівської області проводяться “Дні відкритих дверей”. 

10) Керівництвом Держкомархіву та державних архівів постійно 
вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з питань 
запобігання та протидії корупції і дотримання актів чинного 
законодавства. Державні службовці, які відповідають за організацію 
роботи з питань запобігання корупційним проявам, підвищують 
кваліфікацію у Національній академії внутрішніх справ України та 
Академії МВС України, в регіональних інститутах підвищення 
кваліфікації. 
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З метою ознайомлення з питаннями застосування основних норм 
Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” у грудні 
2009 року відбулися навчання державних службовців Держкомархіву 
та центральних державних архівів. З презентаціями положень нових 
законів виступили перший заступник директора Школи вищого 
корпусу держслужби та начальник відділу антикорупційної політики 
Мін'юсту. Державних службовців було попереджено про певні 
обмеження, що встановлюються Законом, і про те, що займатися 
викладацькою, науковою та творчою діяльністю дозволяється лише у 
позаробочий час. 

Подібні навчання проводились для державних службовців 
наступних державних архівів: 

Держархіву Полтавської області – посадовими особами Управління 
державної служби Головдержслужби в Полтавській області та 
прокуратури Полтавської області; 

Держархіву Рівненської області – начальником Головного 
управління держслужби в Рівненській області (лекція за темою “Нове в 
законодавстві про боротьбу з корупцією” ;  

ЦДНТА – заступником начальника Головдержслужби у 
Харківській області (лекція за темою “Питання запобігання та протидії 
корупції”);  

Держархіву в АР Крим – заступником начальника управління 
юстиції у м. Севастополі (семінар). Окрім того, держслужбовці архіву 
відвідували семінари, які проводилися у міській та районних 
держадміністраціях за участю представників Управління по боротьбі з 
організованою злочинністю. 

Начальник відділу організації і координації архівної справи та 
кадрів Держархіву Волинської області, на яку покладено обов’язки з 
питань запобігання та протидії корупції, брала участь у засіданні круглого 
столу за темою “Зміни до законодавства України про запобігання та 
протидії корупції”, організованого Управлінням державної служби 
Головдержслужби у Волинській області. Основні положення семінару 
були доведені до державних службовців архіву. 

Заступник директора Держархіву Полтавської області брав участь у 
засіданні колегії Полтавської обласної державної адміністрації, на якому 
розглядалося питання “Про основні положення Закону України “Про 
засади запобігання та протидії корупції” ; працівники цього архіву брали 
участь у заходах, організованими Полтавською облдержадміністрацією: у 
засіданнях регіональної ради по роботі з кадрами, на яких розглядалися 
питання організації і проведення роботи з профілактики та попередження 
корупційних проявів та у семінарах для ознайомлення з новим 
антикорупційним законодавством. 
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У Держархіві Донецької області підготовлені та прочитані доповіді 
за темами: “Основні вимоги при декларуванні доходів державних 
службовців та їх членів сім’ї”, “Зміни в антикорупційному законодавстві”.  

11) Передбачено постійний контроль за вжиттям вичерпних 
заходів до повного усунення виявлених порушень та інших недоліків 
фінансово-бюджетної дисципліни та притягнення до відповідальності 
осіб, винних в їх допущенні. 

Питання стану належного виконання Закону України “Про 
боротьбу з корупцією” перебуває на постійному контролі керівників 
Держкомархіву та державних архівних установ.  

В державних архівах затверджені плани заходів щодо поперед-
ження корупції (держархіви Волинської, Полтавської, Херсонської, 
Черкаської областей). 

Фактів притягнення до відповідальності за рішенням суду або до 
адміністративної відповідальності за корупційні діяння або інші 
правопорушення, пов’язані з корупцією працівниками Держкомархіву 
та державних архівних установ упродовж 2009 року та першої 
половини 2010 року не було. 

Належна організація протидії корупції є одним з найважливіших 
завдань. 

Тому, у подальшому необхідно чітко керуватись чинним 
законодавством України з тим, щоб не допускати випадків його порушення і 
надалі продовжувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
корупційним проявам, посилювати роз’яснювальну роботу, спрямовану на 
запобігання і припинення корупційних діянь, звернувши особливу увагу на 
знання державними службовцями вимог Законів України “Про державну 
службу” та “Про боротьбу з корупцією”; вживати заходи до широкого 
висвітлення в трудовому колективі кожного факту корупційних діянь; 
вживати додаткові заходи, спрямовані на безумовне дотримання Законів 
України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”; виявляти та 
усувати причини і умови, які спричиняють поширення корупції та 
економічної злочинності; забезпечувати своєчасне та достовірне подання 
державними службовцями відомостей про доходи та зобов’язання 
фінансового характеру; вживати заходи щодо посилення відкритості, 
гласності та прозорості у своїй діяльності. 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 22 червня 2010 року “Про стан виконання фінансово-
господарської діяльності Державного центру збереження 

документів Національного архівного фонду” 
від 5 серпня 2010 р. № 112 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 22 червня 2010 року “Про стан виконання фінансово-
господарської діяльності Державного центру збереження документів 
Національного архівного фонду” (додається). 

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
 

 
РІШЕННЯ 

 
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 

 
м. Київ                                                                                22 червня 2010 р.                          

 
Про стан виконання фінансово – господарської діяльності 
Державного центру збереження документів Національного 

архівного фонду 
 

Заслухавши інформацію начальника фінансово-економічного 
відділу Стадник В. А., про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Державного центру збереження документів 
Національного архівного фонду  (надалі ДЦЗД НАФ), колегія зазначає 
наступне: 

ДЦЗД НАФ здійснює свою діяльність за рахунок надходження 
коштів із загального та спеціального фонду державного бюджету по 
КПКВ 6111030  “Архівна справа”. Усю фінансово-господарську 
діяльність  ДЦЗД НАФ було спрямовано на забезпечення виконання 
ним основних завдань. 

Згідно із затвердженим штатними розписами штат  ДЦЗД НАФ 
становив з 01.01.2008 по 01.04.2010р. 38 штатних одиниць. 

Для здійснення фінансово - господарської діяльності ДЦЗД НАФ 
в органах  Державного казначейства України Солом'янського району в 
м. Києві відкрито реєстраційний рахунок по загальному та 
спеціальному фонду. 

По загальному фонду державного бюджету за 2008 рік 
затверджено видатків у сумі 4 201 300,00 грн. Фактично про-
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фінансовано видатки по загальному фонду в повному обсязі. 
Надходження загального  фонду становлять  4 186 554,69 грн., касові 
видатки  становлять 4 186 554,69 тис.грн., фактичні видатки становлять 
4 469 745,06 грн.  

 На 2009 рік по загальному фонду державного бюджету 
затверджено видатків на суму    2 194 450,00 грн. Надходження  станов-
лять 2 192 346,48 грн.,  касові видатки становлять 2 192 346,48 грн., 
фактичні видатки становлять 2 371 045,21 грн. 

По  спеціальному фонду державного бюджету за 2008 рік затверд-
жено видатків у сумі  34 600,00 грн. Надходження спеціального фонду 
становлять   21 605,78 грн., касові видатки  становлять 12 961,31 грн., 
фактичні видатки становлять 12 993,21 грн.  

 На 2009 рік по спеціальному фонду державного бюджету 
затверджено видатків на суму 59 786,00 грн. Надходження  становлять 
19 924,17 грн.,  касові видатки становлять 27 737,73 грн., фактичні 
видатки становлять 27 737,73 грн. 

ДЦЗД НАФ як неприбуткова організаія, щоквартально подає до 
ДПІ у Солом'янському районі “Податковий звіт про використання 
коштів неприбутковими установами та організаціями” та “Податковий 
розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку”.  ДЦЗД НАФ з 
2008 року не є платником податку ПДВ. 

 Відповідно до Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті  в Україні , затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 №40/10320, та наказу 
керівника архіву проводилась інвентаризація каси один раз у квартал. 
       Станом на 01.04.2010 в архіві рахувалась дебіторська забор-
гованість по виплачених листах непрацездатності  в сумі 21,16 тис.грн. 
Кредиторська заборгованість відсутня. 

    Індексація заробітної плати працівникам проводиться вчасно. 
 Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 

і розрахунково-касового обслуговування  обліковуються на субрахунку  
331 “Грошові документи в національній валюті”. Замість субрахунку 
234 “Господарські матеріали та канцелярські приладдя”, що є пору-
шенням Наказу ГУДКУ МФУ від 10.12.1999 №114 “Про затвердження 
плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та прядку 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ”. 

Меморіальним ордером  №16 за лютий 2010 р. віднесено облік 
журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів і 
розрахунково-касового обслуговування на субрахунок 234. 

ДЦЗД НАФ придбано та оприбутковано в повному обсязі 
мікрофільмуюче, комп'ютерне та поліграфічне устаткування на  
загальну суму 1552,91 тис.грн. Матеріальні цінності закріплено за 
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матеріально – відповідальними особами, з якими  укладено договори 
про повну матеріальну відповідальність.  

Відповідно до наказу Держкомархіву  від 12.11.2008 №223 за 2009 
рік проведена річна інвентарізація матеріальних цінностей, немате-
ріальних активів, грошових коштів та документів, за результатами якої 
нестач та лишків не встановлено, Відповідно до протоколу №1 від 
20.11.2009, станом на 01.11.2009 р., в ДЦЗД НАФ обліковувалось 
матеріальних цінностей, грошових коштів та документів на загальну 
суму 3 374,35 тис.грн. 

Ревізією перевірено правильність оформлення тендерної 
документації.  

Протягом 2008 року ДЦЗД НАФ  тричі проводив відкриті торги по 
закупівлі товарів за державні кошти.  Перші торги – придбано 
мікрофільмуючу камеру та 2 пристрої для зшивання плівки на загальну 
суму 1 186,8 тис.грн. (договір від 01.08.2008) та негативну і позитивну 
плівку і фотохімікати на загальну суму 282,73 тис.грн. (договір від 
01.08.2008).  Другі торги – придбано кольоровий ксерокс на суму 
239,09 тис. грн.  ( договір від 06.11.2008). Треті торги рішенням від 
23.10.2008 р. визнані такими, що не відбулися, оскільки здійснення 
закупівлі перестало відповідати державним потребам.  

Ревізією встановлено,  що  торги відбулися без порушень.   
Виявлено порушення фінансової дисципліни та ведення 

бухгалтерського обліку. 
Ревізією встановлено, що при заміщенні тимчасово відсутнього 

працівника (прибиральника) його обов’язки виконували два працівника  
кожний з доплатою в розмірі 50% , тоді як  постанова  КМУ від 
30.08.2002р. №1298 дозволяє розробляти лише  50%  від посадового 
окладу тимчасового відсутнього працівника. 

За 2008 рік зайво нарахована доплата працівникам за заміщення в 
сумі 484,22грн.  У тому числі: Джиголі Ж.С. 242,11 грн. та Білобрух 
О.В.  242,11грн.  

В 2009 році зайво нарахована доплата працівникам за заміщення в 
сумі 576,21 грн. у тому числі: Спиридоновій С.П.  123,26 грн., Джиголі 
Ж.С.  256,21 грн., Пилипенко Т.М.  159,54 грн.,  Пархоменко Є.М. 
18,60грн., Білобрух О.В. 18,60грн.  

 Встановлена переплата в цілому складає 1060,43 грн., а  саме: 
прибиральниці Пилипенко Т. М. в сумі 159,54 грн., провідному 
рестовратору Джиголі Ж. С. – 498,32 грн., прибиральниці Спири-
доновій С. П. – 123,26 грн., провідному рестовратору Біло-
брух О. В. – 260,71 грн., реставратору фільмокопій Пархо-
менко Є. М. – 18,60 грн. 

Зважаючи на викладені результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ДЦЗД НАФ, 
 
 Колегія вирішує: 
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1. Керівництву ДЦЗД НАФ протягом місяця усунути порушення, 
виявлені у ході перевірки, та надлишково виплачені кошти внести в 
дохід бюджету. 

2. Начальнику фінансово-економічного відділу (Стадник В.А.) 
провести перевірку по усуненню ДЦЗД НАФ недоліків у вересні 
2010 р. 

3. Директорам державних центральних архівів звернути увагу на 
правильність заміщення тимчасово відсутніх працівників згідно з 
чинним законодавством України. 

 
Голова колегії, Голова Держкомархіву України О. П. Гінзбург 

Секретар  колегії  Т. В. Галицька 
 

 
Довідка 

Ревізії фінансово-господарської діяльності в Державному центрі 
збереження документів Національного архівного фонду 

 за період з 01.01.2008 по  01.04.2010 
 

На підставі наказу Голови  Державного комітету архівів України 
Гінзбург О.П. від 21.04.2010 №56, головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Держкомархіву  Гончарук Н.М., головний 
бухгалтер Центрального державного електронного архіву України 
Прохоренко Т.А., головний бухгалтер Державної наукової архівної 
бібліотеки Співак О.О., провідний спеціаліст фінансово-економічного 
відділу ЦДАВО України Крайчук О.Г. провели перевірку стану 
фінансово-господарської діяльності Державного центру збереження 
документів Національного архівного фонду  (надалі ДЦЗД НАФ) в 
період з 26.04.2010 р. по 21.05.2010 р. 

 

Загальні відомості: 
Юридична адреса : 
м. Київ, вул. Солом'янська, 24 
Код ЄДРПОУ 03494356 
 

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність 
ДЦЗД НАФ  за період, який перевірявся, були: 
з правом першого підпису: директор Терещук Л. В. весь період; 

заступник директора Яценюк А. М. весь період; 
з правом другого підпису  головний бухгалтер Селеванова Л. І. 

 весь період. 
Відповідно до Положення “Про Державний центр збереження 

документів Національного архівного фонду”, затвердженого наказом 
Державного комітету архівів України від 17.02.2002 № 24, ДЦЗД НАФ  
є державною архівною установою, що створюється і ліквідується за 
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рішенням Кабінету Міністрів України і безпосередньо підпо-
рядковується Державному комітету архівів України. 

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

По загальному фонду державного бюджету за 2008 рік затверд-
жено видатків у сумі 4 201 300,00 грн. Фактично профінан-совано 
видатки по загальному фонду в повному обсязі. Надходження 
загального фонду становлять  4 186 554,69 грн., касові видатки  станов-
лять 4 186 554,69 грн., фактичні видатки становлять 4 469 745,06 грн.  

На 2009 рік по загальному фонду державного бюджету затверд-
жено видатків на суму 2 194 450,00 грн. Надходження  становлять  
2 192 346,48 грн., касові видатки становлять 2 192 346,48 грн., фактичні 
видатки становлять 2 371 045,21 грн. 

По спеціальному фонду державного бюджету за 2008 рік 
затверджено видатків у сумі 34 600,00 грн. Надходження спеціального 
фонду становлять  
21 605,78 грн., касові видатки становлять 12 961,31 грн., фактичні 
видатки становлять 12 993,21 грн.  

На 2009 рік по спеціальному фонду державного бюджету 
затверджено видатків на суму   59 786,00 грн. Надходження  становлять 
19 924,17 грн.,  касові видатки становлять 27 737,73 грн., фактичні 
видатки становлять 27 737,73 грн. 

ДЦЗД НАФ є неприбутковою організацією. Щоквартально подає 
до ДПІ у Солом’янському районі “Податковий звіт про використання 
коштів неприбутковими установами та організаціями” та “Податковий 
розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку”. ДЦЗД НАФ з 
2008 року не є платником податку ПДВ. 

Ревізія ведення касових операцій.  
 Відповідальною особою за ведення касових операцій була 

провідний бухгалтер Стадник М. В., з якою було укладено угоду про 
повну матеріальну відповідальність.  

Ревізію касових операцій проведено суцільним методом за період з 
01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. Ревізією охоплені наступні документи: 
журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, касова 
книга, прибуткові та видаткові ордери, меморіальний ордер 
№ 1 “Накопичувальна відомість за касовими операціями” та книга 
“Журнал-головна”. Облік касових операцій ведеться по субрахунку 
301 “Каса в національній валюті”. 

Касова книга ДЦЗД НАФ  пронумерована, прошнурована, 
скріплена печаткою та відповідними підписами. 

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

Розрахунки з підзвітними особами 
Облік розрахунків з підзвітними особами в ДЦЗД НАФ  

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

Ревізія банківських операцій. 
 Ревізією встановлено, що рух коштів на реєстраційних рахунках  

загального фонду   бюджету за період з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. 
обліковується згідно меморіального ордеру № 2 “Накопичувана 
відомість руху грошових коштів загального фонду бюджету ”.  

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

Рух коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду   
бюджету за період з 01.01.2008 по 01.04.2010 обліковується згідно 
меморіального ордеру №3 “Накопичувана відомість руху грошових 
коштів спеціального фонду бюджету ”.  

 Обороти та залишки грошових коштів по виписках банку з 
даними меморіальних ордерів № 3 встановлено, що виписки пред’явлені 
в повному обсязі, рух коштів на рахунках підтверджується первинними 
документами, а залишки грошових коштів на кінець кожного місяця за 
даними виписок та меморіального ордеру № 3. 

Для здійснення фінансово – господарської діяльності станом на 
01.01.2010 р. в органах Державного казначейства України Солом'ян-
ського району в м. Києві відкрито реєстраційний рахунок по 
загальному фонду 35213001002145 та спеціальному фонду 
35223002002145 “Плата за послуги, що надаються бюджетними  
установам”, 35220005002145 “Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ”. 

Ревізією банківських операцій, проведеною за період з 
01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. встановлено, що оплата товарно-
матеріальних цінностей, робіт та послуг проводилась за цінами, які 
відповідають умовам укладених з організаціями – постачальниками 
договорів (угод) 

В перевіряємому  періоді порушень по своєчасності зарахування 
на рахунки ДЦЗД НАФ сум отриманих доходів не встановлено.  
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Банківських операцій, за період з 01.01.2008 по 01.04.2010, фактів 
спрямування бюджетних коштів на депозитні рахунки, а також 
прихованого кредитування суб’єктів підприємницької діяльності не 
встановлено.  

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

ордеру № 2 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів 
загального фонду бюджету”, № 6 “Накопичувальна відомість за 
розрахунками з іншими кредиторами ” та форма 7 д  “Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами”. 

Ревізією розрахунків з різними дебіторами та кредиторами 
встановлено, що станом на 01.01.2009 р. по бухгалтерському обліку в 
ДЦЗД НАФ дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. 

Станом на 01.01.2010 р. рахувалась кредиторська заборгованість за 
канцелярські товари,  яка склала 1856,71 грн., що виникла в грудні 
2009 року та була погашена  в I кварталі 2010 року. 

Станом на 01.04.2010 р. рахувалась дебіторська заборгованість 
Фонду соціального страхування по виплаченим лікарняним листам, яка 
становила – 21158,36 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Розрахунки по заробітній платі  
Відповідно до даних штатних розписів затверджений Державним 

комітетом архівів України штат ДЦЗД НАФ з 01.01.2008 р. по 
01.04.2010 р. становив 38 посадових одиниць.   

Ревізією розрахунків по заробітній платі та нарахувань на 
заробітну плату, операції з виплатами допомоги та інших виплат, 
проведеною вибірковим методом встановлено, що нарахування 
заробітної плати працівникам  проводилось на підставі наказів по 
ДЦЗД НАФ, штатних розписів, табелів обліку робочого часу.  

Ревізією встановлено, що в порушення постанови КМУ від 
30.08.2002 р. №1298, при заміщенні тимчасово відсутнього працівника 
(прибиральника) встановлювалася доплата за виконання його 
обов’язків в розмірі 100%, двум працівникам по 50%, а саме на час 
відпустки Спиридонової С.П. з 05 жовтня 2009 р. по 28 жовтня на 
24 дні згідно наказу ДЦЗД НАФ № 41 від  23.09.09, її заміщали 
прибиральник Пилипенко Т.М. та провідний рестовратор Джигола 
Ж.С.,яким було нараховано та виплачено по 50% кожному в сумі 
265,90грн. Тоді як вище згадана постанова дозволяє розробляти лише  
50%  від посадового окладу тимчасового відсутнього працівника.  
Виходячи з вище зазначеного встановлена переплата в розмірі  
1060,43 грн., а  саме прибиральниці Пилипенко Т. М. в сумі 
159,54 грн., провідному рестовратору Джиголі Ж. С. 498,32 грн., 
прибиральниці Спиридоновій С. П. – 123,26 грн.,  провідному 
рестовратору Білобрух О. В. – 260,71 грн., реставратору фільмо-
копій Пархоменко Є. М. – 18,60 грн. 
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Заміщення на час відпустки в 2008 році 
                                                                                                грн. 
ФІО Період Оклад – 25% 

Джигола Ж.С. 
Провідний 
реставратор 

Липень 
(18 р.д., 72 р.г.) 

 
217,96 

 
– 108,98 

 
Джигола Ж.С. 
Провідний 
реставратор 

жовтень 
(10 р.д., 40 р.г.), 

листопад 
(8 р.д., 32 р.г.) 

 
135,58 

 
130,68 

 
– 67,79 

 
– 65,34 

Болібрух О.В. 
Провідний 
реставратор 

Липень 
(18 р.д., 72 р.г.) 

 
217,96 

 
– 108,98 

 
Болібрух О.В. 
Провідний 
реставратор 

жовтень 
(10 р.д., 40 р.г.), 

листопад 
(8 р.д., 32 р.г.) 

 
135,58 

 
130,68 

 
– 67,79 

 
– 65,34 

Всього – 484,22 
 

Заміщення на час відпустки в 2009 році 
                                                                                        грн. 

ФІО Період Оклад –25% 
Спиридонова С.П. 
Прибиральниця 

Липень 
(18 р.д., 72 р.г.) 

 
246,52 

 
– 123,26 

Джигола Ж.С. 
Провідний 
реставратор 

Липень 
(18 р.д., 72 р.г.) 

 
246,52 

 
– 123,26 

Пилипенко Т.М. 
Прибиральниця 

жовтень 
(18 р.д., 72 р.г.) 

 
319,08 

 
– 159,54 

Джигола Ж.С. 
Провідний 
реставратор 

жовтень 
(18 р.д., 72 р.г.) 

 
265,90 

 
– 132,95 

Пархоменко Є.М. 
Реставратор 
фільмокопій 

листопад 
(2 р.д., 8 р.г.) 

 
37,20 

 
– 18,60 

Болібрух О.В. 
Провідний 
реставратор 

листопад 
(2 р.д., 8 р.г.) 

 
37,20 

 
– 18,60 

Всього – 576,21
 
Ревізія повноти оприбуткування, стану збереження та 

використання придбаних  нематеріальних активів, основних 
засобів, інших необоротних активів та товарно-матеріальних 
цінностей. 
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Ревізію стану збереження необоротних активів та їх запасів 
проведено вибірковим методом за період з 01.01.2008р. по 01.04.2010 р. 

Ревізією охоплені наступні документи: накази на проведення 
щорічних суцільних інвентаризацій, інвентаризаційні відомості, 
оборотно-сальдові відомості по відповідних субрахунках, накладні на 
придбання матеріальних цінностей, видаткові накладні, казначейські та 
банківські виписки, договори, акти виконаних робіт, платіжні 
доручення, меморіальні ордери, фінансова звітність та книга “Журнал-
головна”. 

Ревізією стану закріплення необоротних активів та матеріальних 
цінностей за матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі 
необоротні активи та матеріальні цінності, що рахуються на балансі 
ДЦЗД НАФ, закріплено за 4 матеріально-відповідальними особами, з 
якими у встановленому порядку укладено договори про матеріальну 
відповідальність. 

Відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, 
матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ, затвердженої наказом Головного управління державного 
казначейства України від 30.01.98 №90, за наказами директора ДЦЗД 
НАФ, створено постійно діючу інвентаризаційну комісію. 

Ревізією перевірено своєчасність та правильність оприбуткування, 
придбаних необоротних активів проведеною вибірковим методом за 
період з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. шляхом співставлення казна-
чейських виписок, даних рахунків-фактур, накладних на придбання 
матеріальних цінностей, меморіальних ордерів, актів приймання-
передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, 
встановлено що станом на 01.01.2010  журнал реєстрації прибуткових 
та видаткових касових документів і розрахунково-касового 
обслуговування  обліковуються на субрахунку  331 “Грошові доку-
менти в національній валюті”. Замість субрахунку 234 “Господарські 
матеріали та канцелярські приладдя”, що є порушенням Наказу ГУДКУ 
МФУ від 10.12.1999 №114 “Про затвердження плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ та прядку застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”. 

Станом на 01.03.2010 р.  меморіальним ордером  №16 за лютий 
2010 р. віднесено облік журналів реєстрації прибуткових та видаткових 
касових документів і розрахунково-касового обслуговування на 
субрахунок 234. 

Перевіркою придбання ДЦЗД НАФ товарно-матеріальних 
цінностей та основних засобів за 2008 рік було придбано мікро-
фільмуюче, комп’ютерне та поліграфічне устаткування на загальну 
суму 1 552 909,86 грн. та оприбутковано в повному обсязі. 

За 2009 рік проведена річна інвентаризація відповідно до наказу 
Держкомархіву від 12.11.2008 № 223 “Про проведення інвентаризації 



 

 155

матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів та 
документів”, за результатами якої нестач та лишків не встановлено. 
Головою інвентаризаційної комісії,  відповідно до наказу 29.10.2009 р. 
№ 18, була Терещук Л. В.  Відповідно до протоколу № 1 від 
20.11.2009 р., станом на 01.11.2009 р.,  в ДЦЗД НАФ обліковувалось 
матеріальних цінностей, грошових коштів та документів на загальну 
суму 3 374 355,66грн. 

Перевірка  тендерної документації 
Ревізією перевірено правильність оформлення тендерної доку-

ментації.  
Протягом 2008 року ДЦЗД НАФ  тричі проводив відкриті торги по 

закупівлі товарів за державні кошти.  Перші торги – придбано 
мікрофільмуючу камеру та 2 пристрої для зшивання плівки на загальну 
суму 1 186 800,00 (договір від 01.08.2008) та негативну і позитивну 
плівку і фотохімікати на загальну суму 282 732,00 (договір від 
01.08.2008).  Другі торги – придбано кольоровий ксерокс на суму 
239 093,28  ( договір від 06.11.2008). Треті торги – рішенням від 
23.10.2008 р. визнані такими, що не відбулися, оскільки здійснення 
закупівлі перестало відповідати державним потребам.  

Ревізією встановлено,  що  торги відбулися без порушень.  
 
 

Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю  
за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог 

щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку,  
а також доступу до документів Національного архівного фонду 

архівними установами, заснованими фізичними  
та/або юридичними особами приватного права, затвердженого 

наказом Державного комітету архівів України 
від 30.07.2007 № 113 

від 5 серпня 2010 р. № 113 
 

Відповідно до Законів України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” та “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності” 

НАКАЗУЮ: 

1. У додатку 1 до пункту 2.6 Порядку здійснення контролю за 
дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов 
їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до 
документів Національного архівного фонду архівними установами, 
заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права, 
затвердженого наказом Державного комітету архівів України 
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від 30.07.2007 № 113, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
03.12.2007 за № 1331/14598, знак та слово “№ ліцензії” виключити. 

2. 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. 

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

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків. 

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 

Про участь делегації українських архівістів у щорічній 
тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб 
України, Росії та Білорусі за участі директорів архівних  

установ цих держав 
(27 вересня — 1 жовтня 2010 року, м. Гомель, Республіка Білорусь) 

від 12 серпня 2010 р. № 121 
 

На виконання зобов’язань за Протоколом про спільні проекти 
Державного комітету архівів України та Федерального архівного 
агентства (Російська Федерація) від 21 березня 2007 року та 
Протоколом про спільні проекти Державного комітету архівів України і 
Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь від 18 вересня 2008 року у частині організації та проведення 
щорічних тристоронніх зустрічей, а також домовленостей, досягнутих у 
вересні 2009 року щодо проведення такої зустрічі в м. Гомелі, 
Республіка Білорусь, 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад учасників тристоронньої зустрічі з 

української сторони у кількості 8 осіб: 
Гінзбург О. П.  
Прилепішева Ю. А.  
Матяш І. Б.  
Лозицький В. С.  
Топішко Н. О.  
Скрипка Л. В. 
Гриник І. І. 
Воробей Р. Б.  
2. Начальнику управління інформації та міжнародного 

співробітництва (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи 
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з Департаментом з архівів та діловодства Міністерства юстиції 
Республіки Білорусь щодо організації перебування українських 
архівістів у м. Гомелі. 

3. УНДІАСД (Мага І. М.) до 20 вересня 2010 року: 
спільно з управлінням інформації та міжнародного співко-

бітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити узагалі-
нення матеріалів та підготувати доповіді для керівництва 
Держкомархіву на засіданнях тристоронньої зустрічі за темами: 
“Комплектування державних архівів: проблеми, перспективи”, 
“Створення страхового фонду документів та фонду користування: 
проблеми, шляхи їх вирішення” (російською мовою). 

4. Начальникам відділів Держкомархіву (Кисельова Л. А., 
Кузнєцова М. І.) не пізніше 2 вересня 2010 року подати управлінню 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Прилепішева Ю. А.) інформаційні матеріали (російською мовою) за 
темами, зазначеними у пункті 3 цього наказу для підготовки виступів 
керівництва Державного комітету на робочих засіданнях тристоронньої 
зустрічі. 

5. Директорам ЦДАГО (Лозицький В. С.), ЦДАМЛМ 
(Скрипка Л. В.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.), держархівів Івано-
Франківської (Гриник І. І.) та Чернігівської (Воробей Р. Б.) областей 
підготувати доповіді (російською мовою) для виступів на робочих 
засіданнях відповідно до пропонованої білоруською стороною 
тематики та пропозиції до тристороннього плану спільних заходів 
державних архівних служб України, Росії та Білорусі на наступний 
п’ятирічний період; 

директорам ЦДАГО (Лозицький В. С.) та ЦДАМЛМ 
(Скрипка Л. В.) підготувати та подати до Держкомархіву не пізніше 
10 вересня 2010 року інформацію про стан підготовки спільних 
українсько-російських видавничих проектів та баз даних.  

6. Директору ДЕКС ЦДА України (Гузєв І. С.) забезпечити 
транспортом членів делегації для переїзду за маршрутом Київ-Гомель-
Київ (легковий автомобіль, мікроавтобус, пальне, страхування 
автотранспорту). 

7. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву 
(Баранова О. В.) підготувати наказ про відрядження працівників 
Держкомархіву до м. Гомель (Республіка Білорусь). 

8. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) передбачити 
кошти на оплату добових працівникам Держкомархіву, членам 
делегації, у розмірі 35% добових. 

8. Контроль за виконання цього наказу лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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Про затвердження Змін до Положення про галузевий 
державний архів Міністерства оборони України  

від 16 серпня 2010 р. № 123/431, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

6 вересня 2010 р. за № 782/18077  
 

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд 
та  архівні установи” та з метою оптимізації завдань з питань архівної 
справи галузевому державному архіву Міністерства оборони України  

 
НАКАЗУЄМО:  
1. Затвердити Зміни до Положення про галузевий державний 

архів  Міністерства оборони України, затвердженого наказом Держав-
ного   комітету архівів України та Міністерства оборони України від 
03.07.2007 № 105/390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07.08.2007 за №  903/14170, що додаються.  

2. Відділу формування Національного архівного фонду управ-
ління  діловодства, формування та зберігання Національного архівного 
фонду Державного комітету архівів України та галузевому державному 
архіву Міністерства оборони України забезпечити подання цього 
наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міні-
стерства юстиції України.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Державного комітету архівів України відповідно до функціональних  
обов'язків та першого заступника Міністра оборони України.  

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.  

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.  
 

Голова Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Державного комітету архівів України,  

Міністерства оборони України  
16.08.2010 № 123/431  

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

6 вересня 2010 р. за № 782/18077  
 

ЗМІНИ  
до Положення про галузевий державний архів  

Міністерства оборони України  
 
1. У пункті 1: 
друге речення абзацу першого викласти у такій редакції:  
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“Архів є державною архівною установою Міністерства оборони 
України, здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну 
діяльність  у сфері архівної справи у Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України.” ; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 
“Архів може мати архівні підрозділи – відокремлені територіальні  

архівні відділи (далі – архівні відділи), які утримуються на окремих 
штатах та є юридичними особами.”.  

2. Пункт 3 викласти у такій редакції. 
“3. Архів підпорядковується Міністру оборони України через 

першого заступника Міністра оборони України.”.  
3. У пункті 4: 
слово “роботи” замінити словом “діяльності” ; 
слова “начальника Генерального штабу Збройних Сил України” 

замінити словами “Міністра оборони України”.  
4. Пункт 6 викласти у такій редакції: 
“6. Архів здійснює приймання, облік та постійне зберігання 

документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), що 
утворилися в процесі   створення і діяльності структурних підрозділів 
Міністерства оборони  України і Генерального штабу Збройних Сил 
України, з'єднань, військових  частин, військових навчальних закладів, 
установ і організацій Збройних Сил України, підприємств (у тому числі 
державних підприємств), установ та організацій, що належать до сфери 
управління Міністерства оборони України (далі – військові частини 
(установи)), та створює умови для користування цими документами”.  

5. У пункті 7: 
абзаци другий та третій викласти у такій редакції: 
“документи НАФ на різних носіях інформації, що відображають 

діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України;     
мікрофотокопії страхового фонду документів та фонду користу-

вання ними”; 
абзац шостий викласти у такій редакції: 
“документи особового походження”.  
6. У пункті 9: 
абзаци другий та третій викласти у такій редакції: 
“забезпечення умов зберігання та обліку архівних документів, що 

знаходяться на зберіганні; 
проведення заходів щодо охорони державної таємниці та захисту 

інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави”; 
абзац п'ятий після слова “користування” доповнити словом 

“ними”; 
у абзаці шостому слова “і особливо цінних” виключити; 
абзац одинадцятий після слова “контроль” доповнити словами “за 

збереженням документів”; 
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абзац тринадцятий після слова “копій” доповнити словом 
“витягів”; 

у абзаці п'ятнадцятому слова “здійснення поточного” виключити; 
доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 
“участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері 

архівної справи”.  
7. У пункті 10: 
абзац п'ятий викласти у такій редакції: 
“створює копії унікальних документів для страхового фонду 

документів та фонду користування ними”; 
абзац сьомий викласти у такій редакції: 
“складає анотовані переліки унікальних документів, готує 

пропозиції   про внесення унікальних документів до Державного  
реєстру національного культурного надбання”; 
абзац десятий після слова “діяльності” доповнити словами 

“Міністерства оборони України та”; 
абзац тринадцятий на початку доповнити словами “провадить у 

встановленому законодавством порядку діяльність, пов'язану з 
державною таємницею,”; 

абзац чотирнадцятий після слова “копії” доповнити словами ”, 
витяги з”.  

8. У пункті 11: 
абзац п'ятий викласти у такій редакції: 
“повертати на доопрацювання неправильно сформовані справи, 

підготовлені описи, що не відповідають встановленим вимогам, а також 
справи, гриф секретності яких не приведено у відповідність з вимогами 
чинного законодавства України”; 

доповнити пункт новими абзацами такого змісту: 
“погоджувати проекти розпорядчих документів Міністерства 

оборони України з питань архівної справи; 
надавати пропозиції щодо скасування розпорядчих документів 

Міністерства оборони України, що суперечать чинному законодавству 
України з питань архівної справи; 

з метою охорони державної таємниці і захисту права власності на 
інформацію, що міститься в документах Архіву, встановлювати 
відповідно до чинного законодавства умови для їх використання”.  

9. У абзаці другому пункту 13 слово “Архів” замінити словами 
“Начальник Архіву”, а слово “розпорядження” – словом “накази”.  

10. У пункті 14: 
друге речення абзацу першого після слова “затверджує” 

доповнити словами “положення про архівні відділи,”; 
абзац другий після слова “роботи” доповнити словами 

“начальників архівних відділів та”; 
абзац третій викласти у такій редакції: 
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“Забезпечує в межах своєї компетенції додержання вимог чинного   
законодавства при видачі у тимчасове  користування документів Архіву 
військовим частинам (установам), наданні доступу до роботи з ними”.  

11. У абзаці п'ятому пункту 7, у пункті 8, у абзацах восьмому та 
одинадцятому пункту 9, у абзаці восьмому пункту 10, у абзацах 
другому та  четвертому пункту 11 слова “Збройних Сил України” 
виключити.  

 Заступник начальника  управління – начальник відділу  
 зберігання та обліку  Національного архівного фонду  

 Державного комітету архівів України  Л. А.Кисельова  
 

 Тимчасово виконуючий обов'язки начальника  
Галузевого державного архіву Міністерства оборони України  

полковник  Ю. Л. Савченко  
 
 

Про затвердження Порядку обліку унікальних документів, що 
зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб, 

що перебувають у зонах комплектування архівних установ 
від 16 серпня 2010 р. № 124, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
8 вересня 2010 р. за № 789/18084 

 
Відповідно до статей 12, 14 Закону України “Про Національний 

архівний фонд та архівні установи”, Порядку віднесення документів 
Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 
2007 року № 1004,  

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Порядок обліку унікальних документів, що 

зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб, що 
перебувають у зонах комплектування архівних установ (додається). 

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

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

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної 
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

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

16.08.2010 № 124 
 

ПОРЯДОК 
обліку унікальних документів, 

що зберігаються у власників документів 
або уповноважених ними осіб, що перебувають у зонах 

комплектування архівних установ 
 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 12, 14 Закону 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, 
Положення про Державний реєстр національного культурного 
надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12 серпня 1992 року № 466, Порядку віднесення документів 
Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 
2007 року № 1004. 

2. Дія цього Порядку поширюється на центральні та галузеві 
державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, 
державні архіви областей, міст Києва та Севастополя, Інститут 
архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського, архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад (далі — 
архівні установи). 

3. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо ведення обліку 
унікальних документів, що зберігаються у власників документів або 
уповноважених ними осіб, що перебувають у зонах комплектування 
архівних установ (далі – унікальні документи). 

4. Безпосередньо роботу щодо обліку унікальних документів 
здійснюють відповідні структурні підрозділи або відповідальні особи 
архівних установ, у зонах комплектування яких перебувають власники 
документів або уповноважені ними особи, а також власники документів 
або уповноважені ними особи за власним бажанням або відповідно до 
договорів з архівними установами. 

5. Облік унікальних документів, їх страхового фонду та фонду 
користування ними здійснюється з метою забезпечення їх адресного 
пошуку та контролю за їх наявністю і станом збереженості. В архівній 
установі на кожного власника унікального документа або 
уповноважену ним особу створюється окремий фонд, де зберігаються 
страховий фонд унікальних документів та фонд користування ними у 
вигляді копій.  

6. Основними обліковими документами, що містять інформацію 
про унікальні документи, є: Державний реєстр національного 
культурного надбання (розділ “Унікальні документи Національного 
архівного фонду”), анотований перелік унікальних документів 
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Національного архівного фонду, опис страхового фонду, книга обліку 
надходжень страхового фонду та фонду користування, картка фонду. 

7. Архівні установи ведуть облік унікальних документів за 
аркушем обліку унікального документа, що зберігається у власника 
документа або уповноваженої ним особи, що перебуває у зоні 
комплектування архівної установи (далі – Аркуш) (додаток), який 
укладають у двох примірниках.  

8. Перший примірник Аркуша залишається в архівній установі і 
включається до облікових документів. 

Другий примірник Аркуша архівна установа передає власнику 
унікального документа або уповноваженій ним особі. 

9. Внесення змін до Аркуша здійснюється на підставі акта про 
зміни та доповнення до Аркуша (далі – акт) довільної форми, який 
укладають, підписують та подають до відповідної архівної установи 
власники унікальних документів або уповноважені ними особи. 

10. Після внесення інформації про зміни та доповнення до 
Аркуша акти постійно зберігаються в архівній установі у справі фонду.  

11. У разі вилучення документа з Державного реєстру націо-
нального культурного надбання (розділ “Унікальні документи 
Національного архівного фонду”) в Аркуші зазначаються номер і дата 
протоколу Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, 
згідно з рішенням якої документ було вилучено з Державного реєстру 
національного культурного надбання. Витяг з протоколу Центральної 
експертно-перевірної комісії Держкомархіву постійно зберігається в 
архівній установі у справі фонду. 
 

Заступник начальника управління – начальник відділу зберігання та 
обліку Національного архівного фонду Державного комітету  

архівів України Л. А. Кисельова 
 

 
Додаток  
до Порядку обліку унікальних 
документів, що зберігаються у 
власників документів або 
уповноважених ними осіб, що 
перебувають у зонах 
комплектування архівних установ 

Аркуш обліку унікального документа, що зберігається у власника документа 
або уповноваженої ним особи, що перебуває у зоні комплектування архівної  

установи∗  
Назва архівної 
установи________________________________________________________________ 
1. Інформація про внесення документа до Державного реєстру національного 
культурного надбання 

                                                 
∗ *Залежно від обсягу інформації Аркуш може бути заповнений на кількох аркушах.  
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Реєстраційний номер документа за Державним реєстром національного культурного 
надбання____ 
Протокол Експертно-перевірної комісії від 
______________________________№________________ 
Протокол Центральної експертно-перевірної комісії (далі – ЦЕПК) від ___________№____ 
2. Описування документа 
Заголовок документа ___________________________________________________________ 
Вид документа _________________________________________________________________ 
Автор документа _______________________________________________________________ 
Дата (час створення) документа __________________________________________________ 
Мова документа ________________________________________________________________ 
Анотація 
______________________________________________________________________________ 
Історична довідка ______________________________________________________________ 
Власник 
_____________________________________________________________________________ 
Відомості про проведення грошової оцінки документа _______________________________ 
3. Фізичний стан документа 
Матеріальний носій _____________________________________________________________ 
Розміри документа _____________________________________________________________ 
Обсяг документа _______________________________________________________________ 
Фізичний стан документа ________________________________________________________ 
Відомості про реставрацію _______________________________________________________ 
Відомості про створення страхового фонду та фонду користування ____________________ 
4. Місце зберігання документа 
Адреса місця зберігання _________________________________________________________ 
Архівний шифр: фонд № ______, оп. № _____, од. зб. № ______, од. обл. № ______, арк. №  
5. Страхування документа 
Назва і місцезнаходження страхової компанії _______________________________________ 
Дата проведення страхування ___________________________________________________ 
Номер страхового поліса ________________________________________________________ 
Розмір страхового тарифу________________________________________________________ 
6. Інформація про вилучення документа з Державного реєстру національного 
культурного надбання  
Протокол ЦЕПК від _____________________________№_____________________________ 

Аркуш уклав 
______________________________________________________________________ 

(посада, підпис, розшифрування підпису) 
Дата складання Аркуша ________   _________  20____  

Інформація про зміни та доповнення 
____________________________________________________________________ 
Дата внесення змін та доповнень ________   _________  20____ 

____________________________________________________________________________ 
(посада, підпис, розшифрування підпису) 

 
 



 

 165

Про організацію видання 
“Вісник Державного комітету архівів України” 

від 17 серпня 2010 р. № 126 
 

З метою подальшої системної організації видання “Вісника 
Державного комітету архівів України” 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити новий склад редакційної колегії бюлетеню: 
Гінзбург О. П., Голова Державного комітету архівів України 

(голова редколегії); 
Матяш І. Б., перший заступник Голови Державного комітету 

архівів України, доктор історичних наук (заступник голови редколегії); 
Прись Т. П., заступник Голови Державного комітету архівів 

України; 
Сельченкова С. В., начальник управління формування та 

зберігання Національного архівного фонду Держкомархіву, кандидат 
історичних наук; 

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

Богунова Н. К., начальник організаційно-аналітичного відділу 
Держкомархіву; 

Романович С. В., головний спеціаліст відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву (секретар 
редколегії). 

 

2. Передбачити вихід у світ “Вісника Держкомархіву” не рідше 
одного разу на квартал. 

3. Покласти обов'язки із збирання матеріалів для бюлетеня та 
підготовку їх до друку на управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.). 

4. Державному центру збереження документів НАФ 
(Яценюк А. М.) забезпечити друкування кожного числа бюлетеня 
накладом не менш як 20 примірників. 

5. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити розміщення “Вісника Державного 
комітету архівів України” на офіційному веб-порталі Держкомархіву в 
електронному вигляді та виготовлення його електронних версій на 
компакт-дисках (до 40 екз.) до 25 числа другого місяця кожного 
наступного кварталу. 

6. Зобов'язати керівників державних архівних установ оперативно 
(не рідше одного разу на місяць, але не пізніше 20 числа останнього 
місяця кварталу) подавати до управління інформації та міжнародного 
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співробітництва Держкомархіву відомості про події в архівному житті, 
які заслуговують на висвітлення на сторінках бюлетеня. 

Інформація має надсилатися факсом на 275-36-55, електронною 
поштою на pr@archives.gov.ua та листом на адресу управління 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву. 

7. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву (Богунова 
Н. К., Баранова О. В., Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В., 
Забенько Ю. І., Сельченкова С. В., Кузнєцова М. І., Кисельова Л. А., 
Стаднік В. А., Горєва В. В., Гриневич В. В.) забезпечити оперативне 
подання управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева) наказів з основної діяльності, 
рішень колегії та поточної інформації про роботу в електронному 
вигляді за адресою  pr@archives.gov.ua. 

 

8. Накази Держкомархіву від 12 квітня 2000 року № 7, від 3 липня 
2007 року № 104, від 11 січня 2008 року № 2, від 30 травня 2008 року № 
106, від 2 квітня 2009 року № 54 та від 9 листопада 2009 року № 187 
вважати такими, що втратили чинність. 

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

 
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 

 
Про участь державних архівних установ України 

у відзначенні Дня партизанської слави 
від 20 серпня 2010 р. № 127 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11 серпня 2010 року № 1615-р “Про заходи з відзначення у 2010 році 
Дня партизанської слави” з метою вшанування подвигу українського 
народу, зокрема, партизан та підпільників, у період Великої 
Вітчизняної та Другої світової війни та увічнення їх пам'яті, та беручи 
до уваги Указ Президента України від 30 жовтня 2001 року 
№ 1020/2001 “Про День партизанської слави”, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам державних архівних установ щороку: 
– забезпечити організацію та проведення науково-практичних 

конференцій, засідань за круглим столом, зустрічей з ветеранами, 
регіональних тематичних виставок документів, друкованих видань, 
фотоматеріалів, присвячених історії партизанського руху в Україні; 

– організувати публікацію у засобах масової інформації архівних 
документів, що висвітлюють сторінки історії підпільно-партизанського 
руху у період Великої Вітчизняної та Другої світової війни; 
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– забезпечити підготовку та видання збірників документів та 
інших видань з історії підпільно-партизанського руху у період Великої 
Вітчизняної та Другої світової війни; 

– не пізніше 25 вересня кожного року інформувати Держкомархів 
про проведену роботу. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

В. о. Голови Державного комітету О. В. Музичук 
 

 
Про організацію роботи з наповнення зведеної бази даних 

“Український мартиролог ХХ ст.” 
від 25 серпня 2010 р. № 128 

 
На виконання абзацу 3 пункту 1 наказу Держкомархіву від 

6 лютого 2008 року № 17 щодо створення зведеної бази даних 
“Український мартиролог ХХ ст.” та беручи до уваги результати 
семінару з питань інформаційного наповнення зазначеної бази даних 
від 26 лютого 2010 року, 

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
– до 6 вересня 2010 року скласти та надіслати до управління 

інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Прилепішева Ю. А.) графіки роботи з наповнення бази даних на 
четвертий квартал 2010 – 2011 роки, звіт про проведену роботу з 
лютого по серпень 2010 року, інформацію про двох (трьох) 
працівників, відповідальних за цей напрямок роботи з зазначенням їх 
ПІБ, посад, контактних телефонів та електронних адрес; 

передбачити у планах роботи на наступні роки проведення робіт з 
наповнення зведеної бази даних “Український мартиролог ХХ ст.”; 

надавати Держкомархіву звітну інформацію про проведену 
роботу щокварталу до 5 числа наступного кварталу та графіки роботи 
з наповнення бази даних щороку до 5 січня наступного року. 

2. Начальнику відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.): 
– забезпечити надання методичної та практичної допомоги 

державним архівним установам в організації наповнення бази даних 
“Український мартиролог ХХ ст..”; 

– до 30 грудня 2010 року завершити опрацювання технічних засад 
щодо функціонування бази даних у мережі Інтернет та забезпечити її 
постійний супровід. 

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 
від 17 серпня 2010 р. “Про стан підготовки державних архівних 

установ до роботи в осінньо-зимовий період” 
від 30 серпня 2010 р. № 130 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного 

комітету архівів України від 17 серпня 2010 року „Про стан підготовки 
державних архівних установ до роботи в осінньо-зимовий період” 
(додається). 

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  
АРХІВІВ  УКРАЇНИ  

м. Київ                                                                              17 серпня 2010 р. 

Про стан підготовки державних архівних установ 
до роботи в осінньо-зимовий період 

Заслухавши й обговоривши інформацію про стан підготовки 
державних архівних установ до роботи в осінньо-зимовий період, 
колегія відзначає, що Дирекцією з експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівів України (далі – ДЕКС ЦДАУ) та 
державними архівами України заплановано та здійснюється ряд заходів 
по підготовці персоналу та приміщень до роботи в осінньо-зимовий 
період 2010–2011 рр. та створенні належних умов праці. 

Планами держархівів передбачено: 
– проведення інструктажів з охорони праці, з пожежної безпеки 

та проведення практичних занять для працівників з користування 
первинними засобами пожежогасіння; 

– огляд протипожежного стану приміщень архіву; 
– аналіз відповідності температурно-вологісного режиму 

нормативним вимогам; 
– перевірка технічного стану систем вентиляцій та 

кондиціювання повітря у сховищах та переведення системи вентиляції 
повітря на зимовий режим експлуатації; 

– проведення обстеження та підготовки опалювальної системи до 
експлуатації у зимовий період; 

– перевірка організації відведення зливних стоків, ремонт 
вимощень, з метою недопущення просідання фундаментів та зсувів;  
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– ремонт покрівель, вікон та дверей; 
– перевіряння наявності та стану вогнегасників; 
– перевірка роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та 

систем пожежогасіння, виведення на пульт централізованого 
спостереження пожежної охорони, придбання пожежних рукавів; 

– обстеження зовнішнього та внутрішнього протипожежного 
водогонів та пожежних кранів і гідрантів. 

За результатами обстеження, за необхідності, архівами 
планується здійснення ремонту відповідних систем й установок. 

Частина заходів здійснюється центральними архівними 
установами відповідно до Програми зменьшення споживання в 
центральних державних архівних установах України енергоресурсів та 
води у 2010–2014 роках, затвердженої наказом Держкомархіву від 
13.07.2009 № 118. 

Проте, разом із здійсненням низки заходів, спрямованих на 
приведення умов зберігання документів Національного архівного 
фонду у відповідність до нормативних вимог, що набуває особливого 
значення в осінньо-зимовий період, у державних архівах у зв’язку з 
дефіцитом фінансування залишаються невирішеними питання 
матеріально-технічного оснащення та забезпечення їх придатними для 
зберігання приміщеннями, що становить загрозу збереженості 
документів. 

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

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

Потребують капітального ремонту будівлі ЦДАМЛМ, держар-
хівів Запорізької, Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, 
Херсонської областей.  

Не вирішено питання підключення приміщення Галузевого 
державного архіву Фінансових посередників Фонду державного майна 
України до систем енерго- та водопостачання, пожежогасіння та 
охоронної сигналізації.  

У більшості архівів системи кондиціювання повітря відсутні, або 
потребують удосконалення, що призводить до постійного порушення 
температурно-вологісного режиму, та, відповідно, зростаючого 
фінансування задля здійснення заходів з підготовки до осінньо-
зимового періоду. 

Інженерні мережі та комунікації частини архівів також не 
відповідають встановленим вимогам. Потребують капітального 
ремонту інженерні мережі держархівів Миколаївської та Чернігівської 
(корпус № 1) областей.  
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У ЦДНТА, держархівах Закарпатської, Житомирської, 
Львівської, Херсонської, Чернігівської областей система опалення 
потребує ремонту. 

Потребує ремонту внутрішній протипожежний водогін у ЦДНТА, 
Держархіві в Автономній Республіці Крим, Держархіву Київської 
області (вул. Мельникова, 38) та водостічна система у Держархіві 
Хмельницької області (корпус №1). 

Потребує ремонту покрівля будівлі ЦДАМЛМ, ЦДКФФА, 
держархівів Київської (вул. Мельникова, 38) та Рівненської (корпус 
№ 2) областей.  

Також, у частини держарівів нагальною є проблема встановлення 
та модернізації сучасних систем пожежогасіння. Пожежна сигналізація 
відсутня у сховищах держархівів Донецької (пр. Лагутенка, 12), 
Закарпатської (м. Берегово), Київської (вул. Володимирська, 15), 
Рівненської (вул. С.Бандери, 26-а), Чернівецької (вул. Стасюка, 20-а) 
областей. 

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

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

Відсутність у поточному році фінансування на ліквідацію 
зазначених недоліків зумовлює необхідність шукати додаткові шляхи 
фінансування укріплення матеріально-технічної бази державних архівів 
та включення у бюджетні запити наступних років видатки на 
фінансування усіх необхідних заходів для забезпечення надійної 
експлуатації архівних будівель і приміщень, систем їх життє-
забезпечення, посилення пожежної безпеки архівосховищ.  

З метою своєчасної підготовки державних архівів до роботи в 
осінньо-зимовий період та враховуючи прогнози ранньої зими 2010–
2011 року виникає потреба в наближенні реалізації планів заходів, 
розроблених державними архівними установами України. 

Колегія вирішує: 
1. Взяти до відома інформацію про підготовку державних архівів 

до роботи в осінньо-зимовий період 2010–2011 рр.  
2. Директорам ДЕКС ЦДАУ та державних архівів: 
2.1. Наблизити та забезпечити виконання планів заходів по 

підготовці архівних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2010–
2011 рр. до 1 жовтня 2010 р. 

2.2. Забезпечити належні умови праці працівників відповідно до 
вимог законодавства з питань охорони праці. 

2.3. Забезпечити контроль за своєчасною підготовкою до роботи 
в осінньо-зимовий період 2010–2011 рр. архівних установах низової 
ланки. 
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2.4. До 1 жовтня 2010 року поінформувати Держкомархів про 
виконання планів заходів та проблеми, які залишилися невирішеними.  

Подати пропозиції по виконанню тих заходів, які не виконано у 
зв’язку із відсутністю фінансування, та вирішенню інших проблем 
забезпечення надійності експлуатації архівних приміщень, їх 
інженерних мереж та комунікацій, що не увійшли до плану заходів.  

2.5. Посилити контроль фізичного стану документів. 
2.6. Завершити створення та передачу страхового фонду на 

проектну документацію і документацію на системи життєзабезпечення 
споруд, які займають державні архівні установи на постійне зберігання 
до Державного центру страхового фонду документації України. 

2.7. Організувати здійснення взаємоузгодженого комплексу 
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних 
та інших практичних заходів, спрямованих на попередження 
виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій та до 1 жовтня 2010 
року розробити та затвердити необхідні документи держархіву та 
архівних установ низової ланки передбачені Інструкцією з планування 
дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві, схваленої нормативно-
методичною комісією Держкомархіву (протокол від 22.12.2009 р. № 5). 

3. Директорам ЦДНТА, держархівів Закарпатської, Житомир-
ської, Львівської, Херсонської, Чернігівської областей (Семенов Є. В., 
Делеган М.В., Синицький С. М., Куцинда В. І., Боровик В. Ф., 
Воробей Р. Б.) першочергово організувати налагодження та ремонт 
опалю-вальних систем. 

4. Директорам ЦДАМЛМ, ЦДКФФА разом із ДЕКС ЦДАУ, 
держархівів Київської та Рівненської областей (Скрипка Л. В., 
Топішко Н. О., Гузєв І. С., Камєнєва С. А., Григорук М. І.) невідкладно 
забезпечити ремонт покрівлі будівель.  

5. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Держкомархіву (Кисельова Л. А.) направити рішення колегії головам 
державних адміністрацій областей, міст Києва та Севастополя, Фонду 
державного майна України. 

 
Голова колегії, Голова Державного комітету  

архівів України О. П. Гінзбург 

Секретар колегії  Т. В. Галицька 
 
 

ДОВІДКА 
про стан підготовки державних архівних установ 

до роботи в осінньо-зимовий період 
 

З метою підготовки державних архівних установ до роботи в 
осінньо-зимовий період, попередження надзвичайних ситуацій, що 
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можуть створити загрозу безпеці людей та документів Національного 
архівного фонду, Дирекцією з експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівів України (далі – ДЕКС ЦДАУ), 
державними архівами розроблено плани заходів по підготовці 
приміщень до роботи в осінньо-зимовий період на 2010–2011 рр. (далі – 
плани заходів), які надіслано до Держкомархіву на запит від 27.04.2010 
№ 866/071. 

Питання готовності архівних установ до роботи в осінньо-зимовий 
період перебуває на постійному контролі у ДЕКС ЦДАУ, центральних 
державних архівах, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, 
державних архівах областей, міст Києва і Севастополя, галузевих 
державних архівах.  

ДЕКС ЦДАУ, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, 
Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними 
архівами 20 областей та Галузевим державним архівом Державний 
інформаційний геологічний фонд України означені плани заходів 
затверджені директором архіву, 15 з них – наказом. Інші галузеві 
державні архіви поінформували про регулярне проведення таких 
заходів та готовність до роботи в осінньо-зимовий період. 

Частина заходів здійснюється центральними архівними 
установами відповідно до Програми зменьшення споживання в 
центральних державних архівних установах України енергоресурсів та 
води у 2010–2014 роках, затвердженої наказом Держкомархіву від 
13.07.2009 № 118. 

Відповідно до означених документів державними архівами 
передбачено провести ряд заходів, направлених на підготовку до 
роботи в осінньо-зимовий період. Більшістю архівів враховано 
рекомендації Держкомархіву, викладені у листі від 27.04.2010 
№ 866/07-1. 

Організаційні заходи 
Практично усіма центральними державними архівами, 

Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними 
архівами областей, міст Києва і Севастополя передбачено проведення 
інструктажів з працівниками з метою посилення відповідальності за 
користування електроприладами у робочих кабінетах. Крім того, 
Держархівом в Автономній Республіці Крим у І кварталі 2011 року 
заплановано проведення профілактичних тренувань з відпрацювання 
плану евакуації. У ЦДІАЛ у червні проведено збори у структурних 
підрозділах з питань посилення персональної відповідальності за 
пожежну безпеку та проведено практичне заняття для працівників 
архіву з користування первинними засобами пожежогасіння. 

Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту 
Держкомархіву на 2010 рік у травні проведено командно-штабне 
навчання “Організація роботи штабу ЦО (ЦЗ) при виникненні 
надзвичайної ситуації техногенного характеру”. До навчання 
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залучались керівники центральних державних архівних установ і штаби 
їх керівництва, командно-начальницький склад, оперативні групи, 
евакокомісії, комісії з питань ТЕБ та НС, невоєнізовані формування 
центральних державних архівних установ. Під час навчання були 
відпрацьовані практичні навички особового складу невоєнізованих 
формувань при гасінні умовної пожежі. 

ДЕКС ЦДАУ, ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, 
Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними 
архівами Вінницької. Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-
Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, 
Чернігівської областей та м. Севастополя передбачено проведення 
навчання ДПК та відповідальних посадових осіб для відпрацювання дій 
у випадку пожежі, з них у державних архівах Одеської, Тернопільської 
Херсонської областей та м. Києва буде проведене навчання із 
залучення відповідних служб ГУМНС на місцях.  

Державними архівами Житомирської, Кіровоградської, Сумської 
і Чернівецької областей заплановано проведення такого навчання лише 
для відповідальних посадових осіб. ЦДНТА заплановано до кінця року 
провести спеціальне навчання ДПД архіву у Навчально-методичному 
центрі ЦЗ та БЖД Харківської області. 

Держархівом Рівненської області заплановано створення ДПД і 
організація страхування її членів, Держархівом Вінницької області до 
плану заходів включено страхування членів вже створеної дружини. 

Державним архівом Київської області на серпень заплановано 
розроблення положення про ДПД. 

У ІІІ кварталі державними архівами буде проведено огляд 
протипожежного стану приміщень архіву, за потреби звільнення їх від 
сміття, виробничих відходів та сторонніх предметів.  

Державними архівами передбачено проведення перевірки 
наявності комплектів ключів та умов їх зберігання. Державними 
архівами Дніпропетровської та Запорізької областей до плану заходів 
включено також перевіряння технічного стану замкових пристроїв для 
опечатування приміщень архіву. ЦДАГО заплановано виготовлення 
дублікатів ключів. 

Утеплення приміщень 
ДЕКС ЦДАУ, центральними державними архівами, державними 

архівами 22 областей у ІІІ кварталі передбачається проведення ряду 
заходів з метою утеплення приміщень, у тому числі державними 
архівами Одеської, Тернопільської областей утеплення труб 
теплопостачання, ДЕКС ЦДАУ утеплення пожежних гідрантів. 

ЦДНТА заплановано відремонтувати вікна в архівосховищах та 
робочих приміщеннях архіву. ЦДАМЛМ передбачено провести 
перевірку та ущільнення вікон приміщень у відділі „Літературно-
мистецькі Плюти”, та ущільнення вікон і дверей в основному корпусі 
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архіву. Також заплановано перевірити і засклити розбите скло у вікнах 
приміщень архіву. 

Також, з метою утеплення приміщень Держархівом м. 
Севастополя заплановано провести часткову заміну віконних рам. 
Держархівом Одеської області відповідно плану заходів оббито вікна 
теплоізоляційною плівкою та встановлено подвійні віконні рами в 
підвалі архіву № 1 (вул.Жуковського,18), засклено вікна підвалу 
будівлі архіву № 2 (вул. Пироговська,29).  

Температурно-вологісний режим 
Більшістю державних архівів проведено аналіз відповідності 

температурно-вологісного режиму нормативним вимогам. 
Відповідно до плану заходів ДЕКС ЦДАУ до 30 вересня 

передбачено перевести систему вентиляції повітря комплексу ЦДАУ на 
зимовий режим експлуатації: виконати очищення вентиляційних 
каналів, замінити фільтри на повітрязабірних шахтах головного 
корпусу, зробити ревізію та відремонтувати засувки вентиляційних 
агрегатів в машинних залах № 1 та № 2 головного корпусу. 

ЦДАГО заплановано проведення ревізії діючого обладнання: 
кондиціонерів, рециркулярно-витяжних вентиляторів, переведення 
систем кондиціювання повітря у зимовий режим. 

Відповідно до планів заходів Держархівом в Автономній 
Республіці Крим, держархівами Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луган-
ської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Черкаської, 
Чернігівської областей, мм. Києва і Севастополя передбачена перевірка 
технічного стану систем вентиляцій та кондиціювання повітря у 
сховищах. 

У Держархіві Волинської області заплановано провести 
профілактичний ремонт вентиляційного обладнання. 

Держархівом Київської області у липні цього року передбачено 
придбання сучасних електронних контрольно-вимірювальних приладів 
в архівосховищах, а протягом липня-грудня заплановано встановлення 
системи вентиляцій та кондиціювання повітря у сховищах будівлі по вул. 
 Мельникова, 38.  

До кінця ІІІ кварталу у корпусі № 2 Держархіву Рівненської 
області заплановано проведення планово-попереджувального ремонту 
вентиляторів та кондиціонера у корпусі № 2. 

До кінця 2010 року Державним архівом Харківської області 
планується продовження оснащення в архівосховищах будівлі по вул. 
Мироносицька, 41 системи вентиляції та кондиціювання повітря.  

ЦДНТА включено в бютжетний запит на 2011 рік кошти на 
придбання і встановлення системи кондиціювання.  

Технічний стан приміщень 
З метою підготовки до роботи у осінньо-зимовий період ДЕКС 

ЦДАУ, більшістю державних архівів у другому півріччі 2010 року 
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заплановано провести огляд технічного стану будівель, перевірку 
технічного стану систем опалення. 

ДЕКС ЦДАУ до 1 жовтня передбачено проведення підготовки 
опалювальної системи комплексу ЦДАУ до експлуатації у зимовий 
період: перевірити та при необхідності здійснити прочистку 
опалювальних батарей у приміщеннях комплексу, окомпресувати 
систему опалення, замінити опалювальний радіатор в к. 19 головного 
корпусу, зробити ревізію швидкісного бойлера та інше. До 30 вересня 
ЦДАГО заплановано проведення підготовки опалювальної системи до 
експлуатації у зимовий період, а саме: ревізія запірної арматури в 
камерах тепломережі, водопостачання і каналізації, перевірка вузла 
приладів автоматичного обліку. В обох будівлях ЦДАМЛМ цей вид 
роботи також заплановано, крім того, у будівлі відділу “Літературно-
мистецькі Плюти” заплановано провести перевірку газових котлів та 
конвекторів.  

Державним архівом м. Києва у вересні-жовтні передбачено 
проведення обстеження систем опалення спільно з представниками КП 
“ЖЕК “Сирець”. У разі необхідності виконати роботи з підготовки 
мереж центрального опалення до своєчасного початку опалювального 
сезону. 

Держархівом Херсонської області до 1 вересня передбачено 
здійснити перевірку централізованої системи опалення будівлі по 
вул. Радянській, 3 відповідно до графіку теплопостачальної організації 
та пічного опалення будівлі по вул. Петренка, 6. Державним архівом 
Івано-Франківської області планується обстеження технічного стану 
котельні та її підготовка до опалювального сезону. 

ЦДНТА, держархівом Миколаївської області заплановано 
проведення поточного ремонту систем опалення, у державних архівах 
Закарпатської, Рівненської області промивку систем опалення. 
Держархівом Хмельницької області вже здійснено ремонт системи 
опалення. 

Крім того, Держархівом Закарпатської області відповідно до 
плану заходів передбачена закупка матеріалів для капітального ремонту 
опалювальної системи та фарбування теплового пункту вузла 
управління системою опалення. 

ЦДНТА у другому півріччі також заплановано провести ремонт 
магістралей теплопостачання. 

Держархівом Одеської області відповідно до плану заходів у 
червні виконано заміну 2 задвижок на тепловому пункті, проведено 
гідравлічні випробування системи теплопостачання. В Держархіві 
Закарпатської області на вересень передбачена гідравлічна промивка 
внутрішніх систем теплопостачання (стояки, прилади, опалення.) 

Держархівом Запорізької області за окремим графіком 
заплановано виконання ремонтно-профілактичних робіт устаткування 
тепло-використовувальних установок і внутрішньобудинкових систем.  
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Держархівом Закарпатської області вже проведено перевірку 
центральної опалювальної системи.  

Держархівом Хмельницької області вже проведено ремонт даху 
фасаду корпусу №1, Держархівом Рівненської області передбачено 
виконати роботи по укріпленню фундаменту та покрівлі корпусу № 2.  

Держархівом Київської області заплановано здійснення 
поточного ремонту даху та герметизації та ремонту стін на 7-му та 8-му 
поверхах в архівосховищах будівлі по вул. Мельникова, 38. Архівом 
підписано договір з ТОВ „ЛАКАТЕК” на виконання цих робіт. 

До плану заходів ДЕКС ЦДАУ внесено перевірку зливної 
системи з дахів корпусів ЦДА, у разі потреби усунення виявлених 
пошкоджень, встановлення водовідводів на даху будівлі ЦДКФФА. 

Також ДЕКС ЦДАУ до 15 жовтня передбачено проведення ряду 
інших робіт з метою підготовки корпусів ЦДА до осінньо-зимового 
періоду: 

ремонт покрівлі; 
встановлення відливів з оцинкованої сталі по периметру даху над 

3 поверхом головного корпусу; 
ремонт парапетних козирків на покрівлі головного корпусу; 
штукатурка тріщин на стінах і стелі сходових клітин головного 

корпусу; 
відновлення гідроізоляції інженерних вводів та фундаменту; 
здійснення ремонтних робіт по фасаду будівлі на даху, ганках та 

входах у підвали та інше. 
Крім того, Держархівом Київської області у серпні планується 

заміна вікон з москітними сітками та дверей на запасному виході в 
архівосховищах будівлі по вул. Мельникова, 38. Держархівом 
Миколаївської області заплановано пофарбувати зовнішні пожежні 
драбини в обох корпусах. Держархівом Одеської області у липні 
перевірено стан даху. 

Держархівом Вінницької області на вересень заплановано 
обробити вогнезахисним розчином дах та дерев’яні конструкції 
покрівлі приміщення корпусу №2 по вул. Пирогова,12. Держархівом м. 
Києва у приміщенні, де зберігається страховий фонд та фонд 
користування у ІІІ кварталі заплановано обробити дерев’яні полиці 
вогнестійкою фарбою. В підрозділі Держархіву Закарпатської області у 
м. Берегово проведено обробку дерев’яних стелажів вогнезахисним 
розчином. 

У Держархіві м. Києва на IV квартал 2010 року заплановано 
перевірити справність та у разі потреби додаткове придбання 
реманенту для прибирання снігу, очищення льоду, забезпечення 
своєчасного очищення прилеглої території від снігу, льоду, посипання 
пішохідних доріжок піском.  

ДЕКС ЦДАУ у IV кварталі заплановано підготувати сніго-
прибиральну машину та інвентар до зимового періоду, а також 
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провести державний техогляд транспортних засобів. Крім того, до 
1 вересня ДЕКС ЦДАУ заплановано придбати та встановити міні АТС 
для внутрішнього телефонного зв’язку, замінити телефонний дріт від 
головного корпусу до гаражу та посту охорони. 

Підготовку автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період 
заплановано також ЦДАГО та ЦДАМЛМ.  

Пожежні сигналізації і системи пожежогасіння 
Більшістю державних архівів областей заплановано перевіряння 

технічного стану пожежних сигналізацій, крім того держархівами 
Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, 
Київської, Хмельницької областей, Галузевим державним архівом 
Державний інформаційний геологічний фонд України передбачено 
перевіряння технічного стану автоматичних систем пожежогасіння. За 
результатами обстеження, при необхідності планується здійснення 
ремонту. 

У бюджетному запиті ЦДНТА на 2011 рік враховані кошти на 
придбання та встановлення автоматичної системи пожежогасіння в 
архіві. 

Держархівами Миколаївської, Рівненської, Хмельницької 
областей пожежні сигналізації заплановано вивести на пульт 
централізованого спостереження пожежної охорони. Крім того 
ЦДНТА, Держархівом Хмельницької області планується заключити 
договір з відповідним підприємством на обслуговування охоронно-
пожежної сигналізації. Придбання пожежних рукавів заплановано 
держархівами Київської та Хмельницької областей. 

У ІV кварталі Держархівом Івано-Франківської області 
передбачено обладнати приміщення адмінбудинку системою 
автоматичної пожежної сигналізації. 

Держархівом Харківської області заплановано продовжити 
оснащення архівосховищ автоматизованою системою пожежогасіння 
по вул. Мироносицька, 41. Держархівом Хмельницької області 
заплановано обладнати тимчасовий склад для зберігання паперу 
охоронно-пожежною сигналізацією та провести ремонт водостічної 
системи корпусу № 1. 

ДЕКС ЦДАУ, ЦДАГО заплановано перевірити технічний стан 
всіх засобів пожежогасіння (пожежні гідранти і крани, вогнегасники, 
пожежні щити, їх оснащеність та укомплектованість), придбати та 
встановити новий ствол на зовнішній пожежний гідрант замість 
демонтованого, провести перекантовку пожежних рукавів. До кінця 
року ДЕКС ЦДАУ заплановано встановити пожежну сигналізацію в 
приміщенні гаражу. 

Перевіряння наявності та стану вогнегасників у приміщеннях 
архіву, відповідність їх кількості нормативним вимогам, при 
необхідності їх перезарядження включено до плану заходів майже усіх 
державних архівів. Придбати нові вогнегасники на заміну тих, що не 
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відповідають нормативним вимогам, та, при необхідності, додаткові 
вогнегасники заплановано ЦДІАЛ, ЦДНТА, Держархівом в Авто-
номній Республіці Крим, держархівами Дніпропетровської, Донецької, 
Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Київської, Миколаїв-
ської, Одеської, Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва. 

Системи водопостачання 
Держархівом в Автономній Республіці Крим, держархівами 

Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтав-
ської, Чернігівської областей та м.Севастополя заплановано провести 
обстеження зовнішнього та внутрішнього протипожежних водогонів та 
пожежного гідранта та при необхідності проведення ремонту. 
Держархівом Закарпатської області у серпні–вересні заплановано 
замінити 6 метрів труби внутрішнього протипожежного водогону та 
здійснити метрологічну перевірку приладів контролю гідравлічного 
тиску. 

У ЦДНТА, держархівах Запорізької та Харківської областей 
передбачено обстеження внутрішнього протипожежного водогону. 
ЦДНТА до бюджетного запиту на 2011 рік включено 78 тис. грн. на 
ремонт внутрішнього протипожежного водогону.  

Держархівом м.Києва спільно з працівниками КП “ЖЕК 
“Сирець” заплановано проведення систематичного обстеження систем 
водопостачання, каналізаційної мережі щодо їх надійності, технічно 
справного стану, у Держархіві Луганської області передбачено 
обстеження та перевірка на водовипуск пожежних кранів, 
профілактичний огляд пожежного насосу, у Держархіві Рівненської 
області – перевірка системи водопостачання, пожежних гідрантів та 
підсилюючих насосів у обох будівлях. 

До 30 вересня ДЕКС ЦДАУ заплановано перевіряння технічного 
стану системи водопостачання приміщень комплексу споруд, та у разі 
необхідності усунення виявлених недоліків, пошкодження, на окремих 
ділянках заміна водопровідних труб. Також передбачено проведення 
ревізії каналізаційної мережі, її прочистка. ЦДАМЛМ заплановано 
проведення перевіряння систем водопостачання у основному 
приміщенні. 

ЦДНТА заплановано провести у другому півріччі ремонт 
магістралей водопостачання. ЦДАГО заплановано проведення 
перевірки систем каналізаційної мережі, при необхідності провести 
очистку. У Держархіві Миколаївської області передбачено проведення 
поточного ремонту систем водопостачання та каналізації, у Держархіві 
Рівненської області заплановано проведення гідровипробування.  

Електромережі та електрообладнання 
З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період у планах 

заходів державних архівів передбачено обстеження технічного стану 
електромереж і електрообладнання, а при необхідності, проведення їх 
ремонту чи заміни. 
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Так, ДЕКС ЦДАУ до 1 вересня передбачено усунути недоліки 
згідно припису “Держненергонагляду” (замінити електролічильники та 
трансформатори струму, встановити захисні екрани на вводах), 
поновити договір на постачання електроенергії, перевірити стан 
запобіжної арматури, розеток, вимикачів та іншого обладнання у всіх 
приміщеннях комплексу, виконати перевірку заземлення оболонки 
електрокабелю, заміри опору ізоляційних проводів на електро-
устаткуванні (щитових, вентиляторів та іншого електрообладнання), 
підготувати технічний звіт. Також заплановано провести перевірку 
замірів опору ізоляції та контуру заземлення ліфтів та розроблення 
заходів по технічному обслуговуванню ліфтів на 2010–2011 р. ЦДІАЛ 
передбачено проведення випробувань силової та освітлювальної 
електромережі на діелектричну витривалість. ЦДАГО у ІІІ кварталі 
передбачено проведення електромонтажних робіт кабельних муфт в 
кабельних мережах вводу № 2, перевірку стану освітлення у сховищах і 
адміністративних приміщеннях, стану розеток, вимикачів, запобіж-
ників, та при необхідності провести заміну. 

ЦДАМЛМ у будівлі відділу “Літературно-мистецькі Плюти” у 
вересні поточного року планується провести профілактичний огляд та 
законсервувати електрообладнання зрошувальної системи мемо-
ріального саду музею. 

Держархівом Харківської області у поточному році планується 
зробити заміну електромережі в будівлі архіву по пр. Московський, 7, у 
Держархіві Миколаївської області здійснення ремонту електромережі в 
корпусі за адресою вул. Московська, 1. 

У держархівах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, 
Хмельницької, Черкаської областей передбачені роботи з проведення 
замірів опору ізоляції, у держархівах Одеської, Херсонської областей – 
профілактичні випробування заземлюючих пристроїв. 

Держархівом Одеської області у липні місяці поточного року 
відповідно до припису „Одестепломережі” встановлено серти-
фікований тепловий лічильник, у Держархіві Сумської області 
запланована перевірка лічильників тепла та КВПіА. 

У 2 сховищах Держархіву Закарпатської області у 1 півріччі 
замінено електропроводку з подвійною ізоляцією, планується 
проведення заміни електропроводки в фойє архіву, несправних 
виключателів та електропатронів в сховищах №№ 5–6. 

Держархівом Одеської області з метою раціонального вико-
ристання ресурсів передбачено завести журнал подекадного 
споживання води, тепло-,і електричної енергії а також придбано 
100 шт. електроламп „Економ”. 

ЦДНТА у бюджетному запиті на 2011 рік передбачені кошти на 
встановлення лічильника теплової енергії. У ЦДАГО заплановано 
проведення поточного ремонту таких приладів. 
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До плану заходів ЦДНТА, Держархіву Чернігівської області 
включено розгляд на колегії питання підготовки державного архіву до 
роботи в осінньо-зимовий період 2010–2011 рр., у Держархіві Одеської 
області дане питання заплановано розглянути на апаратній нараді у 
директора, у Держархіві Херсонської області дане питання передбачено 
розглянути з урахуванням проблем й стану готовності архівних установ 
області.  

Разом з тим, що державними архівами плануються заходи, 
спрямовані на забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду, 
залишаються невирішеними, у зв’язку з дефіцитом фінансування, питання 
матеріально-технічного оснащення та забезпечення архівів придатними для 
зберігання приміщеннями. Ці питання набувають особливого загострення з 
настанням осінньо-зимового періоду, як такі, що становлять загрозу 
збереженості документів. 

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

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

Потребують капітального ремонту будівлі ЦДАМЛМ, держ-архівів 
Запорізької, Дніпропетровської, Рівненської, Херсонської областей.  

Потребує ремонту покрівля будівлі ЦДАМЛМ, ЦДКФФА, 
держархівів Київської (вул. Мельникова, 38) та Рівненської (корпус 
№ 2) областей. 

Не вирішено питання підключення приміщення Галузевого 
державного архіву Фінансових посередників Фонду державного майна 
України енерго- та водопостачання, системи пожежогасіння та 
охоронної сигналізації, які було відключено у березні–липні 2009 року 
у зв’язку із недостатністю фінансування.  

У більшості архівів системи кондиціювання повітря відсутні, або 
потребують удосконалення, що призводить до постійного порушення 
температурно-вологісного режиму, та, відповідно, уможливлює 
пошкодження та втрату документів.  

Через недостатнє фінансування видатків на теплопостачання та 
оплату електроенергії не використовуються в повному обсязі системи 
кондиціювання у держархівах Чернігівської (корпус № 2) та Сумської 
(корпус № 1) областей. 

Також, у переважної більшості держархівів нагальною є 
проблема встановлення та модернізації сучасних систем пожежо-
гасіння. Пожежна сигналізація відсутня у сховищах держархівів 
Донецької (пр. Лагутенка, 12), Закарпатської (м. Берегово), Київської 
(вул. Володимирська, 15), Рівненської (вул. С.Бандери, 26-а), 
Чернівецької (вул. Стасюка, 20-а) областей. 
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Крім того, у всіх будівлях Держархіву Чернігівської області пожежна 
сигналізація застаріла, потребує модернізації, у корпусі № 1 Держархіву 
Дніпропетровської області (вул. К. Лібкнехта, 89) підлягає заміні. 

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

У Державному архіві в Автономній Республіці Крим необхідно 
провести ремонт насосів-підвищувачів та дистанційного пуску системи 
внутрішнього протипожежного водогону, ремонт (корпус № 1) та 
установку системи автоматичного пожежегасіння (корпус № 2). 

Інженерні мережі та комунікації частини архівів також не 
відповідають встановленим вимогам. Потребують капітального 
ремонту інженерні мережі держархівів Миколаївської та Чернігівської 
(корпус № 1) областей.  

У ЦДНТА, держархівах Житомирської, Закарпатської, Львівської, 
Херсонської, Чернігівської областей система опалення потребує ремонту. 

Потребує ремонту внутрішній пожежний водогін у ЦДНТА, 
Держархіві Київської області (вул. Мельникова, 38) та водостічна 
система Держархіву Хмельницької області (корпус №1). 

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

Потребує удосконалення й організаційна діяльність архівів. У планах 
заходів підготовки до осінньо-зимового періоду ЦДАВО, держав-них 
архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Тернопільської 
областей відсутній гриф затвердження. Крім того, план заходів Держархіву 
Тернопільської області не оформлено в окремий документ. 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 20.07.2010 р. 
“Про стан виконання фінансово-господарської діяльності у 

Дирекції з есплуатації комплексу споруд центральних державних 
архівних установ України за період з 01.01.2008 по 01.04.2010” 

від 9 вересня 2010 р. № 134 
 

1. Оголосити  до відома і виконання рішення колегії 
Держкомархіву України від 20 липня 2010 року “Про стан виконання 
фінансово-господарської діяльності в Дирекції з експлуатації 
комплексу споруд центральних державних архівних установ України за 
період з 01.01.2008 по  01.04.2010” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ 
 

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
м. Київ                                                                          20 липня 2010 року                             

 
Про стан виконання фінансово-господарської діяльності в Дирекції 
з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних 

установ України за період з 01.01.2008 по  01.04.2010 
  

Заслухавши інформацію начальника фінансово-економічного 
відділу Стадник В. А., про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Дирекції з експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівних установ України (надалі ДЕКС), 
колегія зазначає наступне: 

ДЕКС  здійснює свою діяльність за рахунок надходження коштів із 
загального та спеціального фонду державного бюджету по КПКВ 
6111030 “Архівна справа”, 6111050 “Забезпечення охорони приміщень 
державних архівів”, 6111810 “Реконструкція комплексу споруд 
центральних  державних архівних установ”.  
      По загальному фонду державного бюджету за 2008 рік затверджено 
видатків у сумі 56 411 900,00 грн. Надходження загального фонду та 
касові видатки   44 339 245,46 грн., фактичні видатки 61 666 505,74 грн.  
      На 2009 рік по загальному фонду державного бюджету затверджено 
видатків на суму 3 179 750 грн. Надходження та касові видатки 
становлять 3 141 210,95 грн., фактичні видатки 3 186 625,59 грн. 
         По спеціальному фонду державного бюджету за 2008 рік 
затверджено видатків на суму   702 719грн. Надходження  становлять 
620 136,05 грн.,  касові та фактичні видатки 603 294,23 грн. 

На 2009 рік по спеціальному фонду державного бюджету 
затверджено видатків у сумі 1 117 400 грн. Надходження спеціального 
фонду становлять 525 155,80 грн., касові видатки  521 640,75 грн., 
фактичні видатки 524 711,41 грн.  
Станом на 01.04.2010 р. рахувалась дебіторська заборгованість Фонду 
соціального страхування по виплаченим лікарняним листам, яка 
становила   21384.06 грн. Кредиторська заборгованість становила 
11 101 012.43грн. по будівництву та реконструкції. 
Відповідно до штатних розписів затверджений Державним комітетом 
архівів України штат ДЕКС з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. становив 
64 посадові одиниць.   

Ревізією розрахунків по заробітній платі та нарахувань на 
заробітну плату, операції з виплатами допомоги та інших виплат, 
проведеною вибірковим методом, встановлено, що нарахування 
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заробітної плати працівникам проводилось на підставі наказів по 
ДЕКС, штатних розписів, табелів обліку робочого часу.  

Індексація заробітної плати працівникам проводиться вчасно. 
Встановлена переплата по заробітній платі в розмірі 129,34 грн. 

та не донараховано в розмірі 787,74 грн. 
Відповідальною особою за ведення касових операцій була 

провідний бухгалтер Чередниченко Л.М., з якою було укладено угоду 
про повну матеріальну відповідальність. 

Ревізією касових операцій проведено суцільним методом за 
період з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. Ревізією охоплені наступні 
документи: журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових 
ордерів, касова книга, прибуткові та видаткові ордери, меморіальний 
ордер № 1 “Накопичувальна відомість за касовими операціями” та 
книга “Журнал-головна”. Облік касових операцій ведеться по 
субрахунку 301 “Каса в національній валюті”. 

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

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

Ревізією своєчасності та правильності оприбуткування, 
придбаних  ТМЦ проведеною вибірковим методом за період 01.01.2009 
року, 01.02.2009 року, 01.01.2010 року шляхом співставлення 
казначейських виписок, даних рахунків-фактур, накладних на 
придбання матеріальних цінностей, меморіальних ордерів, актів 
приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей порушень не 
встановлено. 

Ревізією необоротних активів та матеріальних цінностей за 
матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі необоротні 
активи та матеріальні цінності, що рахуються на балансі ДЕКС, 
закріплено за 6 матеріально-відповідальними особами, з якими у 
встановленому порядку укладено договори про матеріальну 
відповідальність. 

Облік ТМЦ здійснювався згідно “Інструкції з обліку запасів 
бюджетних установ”, затвердженої наказом Державного казначейства 
від 8 грудня  2000 року № 125 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
24 грудня 2000 року за № 937/5158  

Списання бензину проводиться згідно норм Міністерства 
транспорту, згідно наказів про переведення автотранспорту на зимові 
та літні норми. 
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Ревізією перевірено правильність оформлення тендерної 
документації.  

Протягом 2008 року ДЕКС  провів шість відкритих торгів по 
закупівлі товарів за державні кошти.  Перші торги – послуги з охорони 
на загальну суму  

378 500грн. (договір від 04.03.2008). Другі торги – поточний 
ремонт приміщень головного корпусу ( договір від 12.06.2008). Треті 
торги – придбання мікроавтобусу ( договір від 01.08.2008). Четверті 
торги визнані такими, що не відбулися, оскільки ціна найбільш вигідної 
пропозиції перевищує суму передбачену замовників в оголошенні про 
торги, рішення відсутнє. П'яті та шості торги визнані такими, що не 
відбулися, рішення ненадані.  

В 2009 році ДЕКС двічі провів відкриті торги по закупівлі товарів 
за державні кошти.  Перші торги – послуги з охорони на загальну суму 
449 992.44 грн. (договір від 16.02.2009). Другі торги – послуги по 
обладнанню та облаштуванню технічними засобами охорони та безпеки 
окремих приміщень комплексу споруд ЦДА України на загальну суму 
199 994.02 грн. ( договір від 21.09.2009). 

Зважаючи на викладені результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Дирекції з експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівних установ України. 

Колегія вирішує: 
1. Керівництву ДЕКС протягом місяця усунути порушення, 

виявлені у ході перевірки, та надлишково виплачені кошти внести в 
дохід бюджету. 

2. Начальнику фінансово-економічного відділу (стадник В.А.) 
перевірити діяльність відділу капітального будівництва ДЕКС у вересні 
2010 р. 

3. Начальнику фінансово-економічного відділу (Стадник В,А.) 
провести перевірку по усуненню ДЕКС недоліків у жовтні 2010 р.  
 

Голова колегії, Голова Держкомархіву України О. П. Гінзбург 
Секретар  колегії  Т. В. Галицька  

 
 

Довідка 
Ревізії фінансово-господарської діяльності в Дирекції  

з експлуатації комплексу споруд центральних державних  
архівних установ України 

 за період з 01.01.2008 по  01.04.2010 
 

На підставі наказу Голови  Державного комітету архівів України 
Гінзбург О.П. від 21.04.2010 №56, начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву Стадник В.А., головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу Держкомархіву Гончарук Н. М., головний 
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бухгалтер Українського науково-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства Прокоф'єва Є. М., головний бухгалтер Держав-
ного центру збереження документів НАФ Журавльова Т.С., начальник 
фінансово-економічного відділу Центрального державного електрон-
ного архіву України  Прохоренко Т. А., провідний бухгалтер фінан-
сово-економічного відділу Центрального державного кінофотофоно-
архіву України ім. Г. С. Пшеничного  Андрієвська Л. Ф. провели 
перевірку стану фінансово-господарської діяльності Дирекції з 
експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних 
установ України  (надалі ДЕКС) в період з 29.06.2010 р. по 09.07.2010 р. 

 
Загальні відомості: 
Юридична адреса : 
м. Київ, вул. Солом'янська, 24 
Код ЄДРПОУ 03494238 
 
Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність 

ДЕКС  за період, який перевірявся, були: 
–       з правом першого підпису: директор Гузєв І.С. весь період ; 

заступник директора Єваленко О.П (з 08.02.09); 
        –       з правом другого підпису  головний бухгалтер Яцик Л. М.     
(з 01.01.08 по 09.07.08 ; з 04.09 по 05.09 ; з 05.09), Фащіліна Г. І. (з 
01.01.08 по 09.07.08), Юрченко Т. Ю. (з 23.07.08 по 03.02.09), 
Савченко А. В. (з 24.11.08 по 03.02.09). 

 Відповідно до Положення “Про Дирекцію з експлуатації 
комплексу споруд центральних державних архівних установ України”, 
затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 
02.06.2006 № 81-а,  ДЕКС  є державною архівною установою, що 
створюється і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і 
безпосередньо підпорядковується Державному комітету архівів 
України. 

Протягом ревізійного періоду ДЕКС  здійснював свою діяльність 
за рахунок надходження коштів із загального та спеціального фонду 
державного бюджету по КПКВ 6111030 “Архівна справа”, 6111050 
“Забезпечення охорони приміщень державних архівів”, 6111810 
“Реконструкція комплексу споруд центральних  державних архівних 
установ”.  

По загальному фонду державного бюджету за 2008 рік 
затверджено видатків у сумі 56 411 900,00 грн. Надходження загаль-
ного фонду та касові видатки  44 339 245,46 грн., фактичні 
видатки 61 666 505,74 грн.  

На 2009 рік по загальному фонду державного бюджету 
затверджено видатків на суму 3 179 750 грн. Надходження та касові ви-
датки становлять 3 141 210,95 грн., фактичні видатки 3 186 625,59 грн. 
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По спеціальному фонду державного бюджету за 2008 рік 
затверджено видатків на суму   702 719грн. Надходження  становлять 
620 136,05 грн.,  касові та фактичні видатки 603 294,23 грн. 

На 2009 рік по спеціальному фонду державного бюджету 
затверджено видатків у сумі 1 117 400 грн. Надходження спеціального 
фонду становлять 525 155,80 грн., касові видатки  521 640,75 грн., 
фактичні видатки 524 711,41 грн.        

Ревізія ведення касових операцій.  
Відповідальною особою за ведення касових операцій була 

провідний бухгалтер Чередніченко Л.М., з якою було укладено угоду 
про повну матеріальну відповідальність.  

Ревізію касових операцій проведено суцільним методом за період з 
01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. Ревізією охоплені наступні документи: 
журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, касова 
книга, прибуткові та видаткові ордери, меморіальний ордер № 1 
“Накопичувальна відомість за касовими операціями” та книга 
“Журнал-головна”. Облік касових операцій ведеться по субрахунку 301 
“Каса в національній валюті”. 

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

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

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

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

Недооформлений авансовий звіт №11від 22.04.08 р. на суму 
224.60грн. 

Ревізія банківських операцій. 
 Ревізією встановлено, що рух коштів на реєстраційних рахунках  

загального фонду   бюджету за період з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. 
обліковується згідно меморіального ордеру № 2 “Накопичувана 
відомість руху грошових коштів загального фонду бюджету ”.  

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

бюджету за період з 01.01.2008 по 01.04.2010 обліковується згідно 
меморіального ордеру №2/1 “Накопичувана відомість руху грошових 
коштів спеціального фонду бюджету ”.  

 Обороти та залишки грошових коштів по виписках банку з 
даними меморіальних ордерів № 2/1 встановлено, що виписки 
пред’явлені в повному обсязі, рух коштів на рахунках підтверджується 
первинними документами, а залишки грошових коштів на кінець 
кожного місяця за даними виписок та меморіального ордеру № 2/1. 

Для здійснення фінансово – господарської діяльності станом на 
01.01.2010 р. в органах Державного казначейства України Солом'ян-
ського району в м. Києві відкрито реєстраційний рахунок по 
загальному фонду 35212001002146, 35216007002146, спеціальному 
фонду 35228006002146, 35226008002146 “Плата за послуги, що 
надаються бюджетними  установам”, 35225010002146 “Інші 
надходження бюджетних установ”, 37110004002146, 37115009002146. 

Ревізією банківських операцій, проведеною за період з 
01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. встановлено, що оплата товарно-
матеріальних цінностей, робіт та послуг проводилась за цінами, які 
відповідають умовам укладених з організаціями – постачальниками 
договорів (угод). 

В вибірково перевіряємому  періоді порушень по своєчасності 
зарахування на рахунки ДЕКС сум отриманих доходів не встановлено.  

Банківських операцій, за період з 01.01.2008 по 01.04.2010, фактів 
спрямування бюджетних коштів на депозитні рахунки, а також 
прихованого кредитування суб’єктів підприємницької діяльності не 
встановлено.  

Відсутній підпис головного бухгалтера  в меморіальних ордерах 
№2, 2/1, 6. 

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

ордеру № 2 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів 
загального фонду бюджету”, № 6 “Накопичувальна відомість за 
розрахунками з іншими кредиторами” та форма 7 д  “Звіт про заборго-
ваність за бюджетними коштами”. 

Ревізією розрахунків з різними дебіторами та кредиторами 
встановлено, що станом на 01.01.2009 р. по бухгалтерському обліку в 
ДЕКС дебіторська заборгованість  по виплаченим лікарняним листам в 
сумі 6 338.02 грн. та кредиторська заборгованість в сумі 
11 347 745.97 грн. по придбанню комп'ютерної техніки, будівництву та 
реконструкції. 

Станом на 01.01.2010 р. дебіторська заборгованість Фонду 
соціального страхування по виплаченим лікарняним листам  становила     
21384.06 грн. Кредиторська заборгованість становила 11 101 012.43 грн. 
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по придбанню електролічильників, телекомуні-каційним послугам, 
касовому обслуговуванню, будівництву та реконструкції. 

Станом на 01.04.2010 р. рахувалась дебіторська заборгованість 
Фонду соціального страхування по виплаченим лікарняним листам, яка 
становила      
21 384.06 грн. Кредиторська заборгованість становила 
11 111 937.68 грн. по будівництву та реконструкції. 

Розрахунки по заробітній платі  
Відповідно до даних штатних розписів затверджений Державним 

комітетом архівів України штат ДЕКС з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. 
становив 64 посадових одиниць.   

Ревізією розрахунків по заробітній платі та нарахувань на 
заробітну плату, операції з виплатами допомоги та інших виплат, 
проведеною вибірковим методом встановлено, що нарахування 
заробітної плати працівникам проводилось на підставі наказів по 
ДЕКС, штатних розписів, табелів обліку робочого часу.  

Індексація заробітної плати працівникам проводиться вчасно. 
В ході перевірки встановлено, що заробітна плата, оплата листів 

непрацездатності, матеріальна допомога, нарахування середньої з/п 
співробітників  ДЕКС в період  з 2008–2010 рр. нараховувалася згідно з 
штатним розписом, табелів обліку використання робочого часу, наказів. 

При вибірковій перевірці особових рахунків  нарахування 
заробітної  плати, правильності нарахування середньої  зар/плати  для 
відпускних, лікарняних, відрядження та матеріальної допомоги   за 
період з  2008–2010 роки були виявлені  такі    помилки: 

При нарахуванні відпустки співробітнику Чайка В. Г. ( період  
відпустки з 16.10.2009 р. на 24 дн. наказ № 25-вк) невірно  підраховано 
період  для нарахування середньої з/п. 

Відпустки нараховуються виходячи з виплат за фактичний час 
роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа  
місяця, в якому надається відпустка Чайка В. Г. був зарахований  на 
роботу 20.03.2009 р. 

Була нарахована середня заробітна плата за 7 місяців, потрібно 
нарахувати за 6 місяців: 
    Березень –319,62                                               
    Квітень  –1239,00                                                    Квітень  –1239,00 
    Травень –1527,00                                                     Травень 91527,00 
    Червень –1628,41                                                     Червень –1628,41                               
    Липень –1656,69                                                      Липень –1656,69 
    Серпень –1440,60                                                     Серпень –1440,60 
    Вересень –1584,66                                                   Вересень –1584,66 
    Всього: 9395,98:206=45,61                        Всього: 9076,36:176=51,57 
    45,61 х 24=1094,64                                                  51,57 х 24=1237,68                

Недораховано  1237,68–1094,64=143,04грн. 



 

 189

Бакутіс В. К. відпустка з жовтня 2009 р. наказ № 22 від 
30.09.2009. Був зарахований 23.02.2009 р. треба розраховувати середню 
заробітну плату  з березня 2009 р. 
    Лютий –314,75                                                                                  
    Березень –1359,00                                           Березень –1359,00                                       
    Квітень  –1409,00                                            Квітень  –1409,00 
    Травень –1352,95                                            Травень  –1352,95 
    Червень –1305,42                                           Червень –1305,42                                         
    Липень –1322,99                                            Липень –1322,99 
    Серпень –1585,76                                           Серпень –1585,76 
    Вересень –1285,76                                         Вересень –1285,76 
    Всього: 9935,63:234=42,46                          Всього: 9620,88:206=46,70 
    42,46 х 24 =1019,04                                       46,70х 24=1120,80               

Недораховано 1237,68–1094,64=101,76 грн. 
Лікарняний лист 3 57637 Яцик Л. М.  з 17.03.2010 р. по 

26.03.2010 р. (у табелі відпустка з 02.09. по 16.09 р., лік з 28.09.–23.10). 
В зв’язку з тим, що  не було надано корегуючого табеля за вересень  у 
лікарняному листі невірно проставлені робочі дні у вересні.                                              

 Було нараховано:                                              Треба : 
01.10 19 дн.    1899,18+1800,00                 01.10   19 дн.   1899,18+1800,00 
02.10   8 дн.     809,29+1600,00                  02.10     8 дн.    809,29+1600,00    
12.09 23 дн.    1821,18 + 4650,00              12.09    23 дн.   1821,18+4650,00    
11      21дн.    1862,10 + 1800,00               11.09    21дн.   1862,10+1800,00 
10       5 дн.     448,89 +  969,77                  10.09     5 дн.    448,89+969,77 
  9     11 дн.     639,69 +2093,50                  09 .09   8 дн.      647,70+2093,50 
Всього : 87 дн  20393,60 =234,41               Всього  84дн 20401,61=242,88  
234,41 х 8 дн =1875,28                                       242,88 х 8 =1943,04               

 Недораховано  67,76 грн. 
А  також не доплачено  Яцик Л. М. за 1 день жовтня  53,95+26,98 

= 80,93   
Наказ № 15-вк від 28.08.2009 р., наказ № 19 від 28.08.09 

Шатенко П. В., знаходився у відрядженні  а у табелі робочого часу  
проставлено   робочі  дні. 

Наказ № 38 від  16.12.2009 р. Крушинський М. О.  знаходився  у 
відрядженні ( у табелі проставлені всі робочі дні). 

Наказ № 35 від 3 грудня 2009 р. Шашенок  П. В. знаходився у 
відрядженні ( у табелі  проставлені всі робочі дні). 

Наказ № 37 від 02.03.2009 р. Цвігун В. М.  знаходився у 
відрядженні 04.03.2009 р. (у таб робочого часу роб дні) 

Наказ № 21 від 07.04.2009 р. знаходився у відрядженні з   
07-08.04.2009 (у табелі роб дні). 

В наказах за всі роки  при звільненні робітників не вказано за 
який період треба нараховувати компенсацію за невикористану 
відпустку, тому неможливо перевірити   дні компенсації. 
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     В  наказах за 2008 р.  та 2009 р. не було короткого змісту 
наказів. 

     В наказах  про відпустку надається матеріальна допомога на 
оздоровлення, а не грошова допомога. 

  При звільненні Савченко А. В.  середня з/плата  для компенсації 
я  нараховується за 2місяці зарахована 24.11.2008 р. 

Грудень 2008 р.– 9179,00 
Січень   2009 р. – 1977,00 
11156,00:60=185,93 х 5дн =929,65 
Недораховано  135,90 грн. 
В наказах о преміюванні робітників (разові премії  не вказані 

посади працівників.) 
За 2010 рік   в табелях робочого  часу  також не відображаються  

відрядження (накази є) . 
В наказі № 5-вк від 05.02.2010 р. на Ковальчук В. М. не вказано  

оплату за заміщення. 
За січень 2010р. не має коригую чого табеля на Слінченко І. П. (в 

табелі за січень  хворів  по 29 січня, а фактично хворів по 27.01.2010 р.) 
Розрахунок лік. листа 3 90822 хворіла з 15.02.2010 по 19.02.2010 

Слінченко І. П. 
Було  
08.09  20 дн.          2018,63+1080,00 
09.09   06 дн.         589,84+1400,00 
10.09  22 дн.          1571,63+400,00 
11.09   21 дн.         1581,00+900,00 
12.09   23 дн.         1592,90+2390,00 
01.10   09 дн.         867,18+200,00 
Всього 101 дн. 14591,18:101=144,47 

А треба в січні 2010 проставити 11роб. днів середня заробітна 
плата буде 14591,18:103=141,66 

Перераховано на 14,05 грн.  
Лікарнян. лист  № 244573 Слінченко І. П продовження 

лік.листа№ 90822 
Середня з/плата за день   повинна бути  141,66 
За лютий 5 дн. х 141,66= 708,30 утримати 20,60 грн. 
За березень 22 дн х 141,66=3116,52  утримати 90,64 грн.  
Лікарняний лист № 886510 Слінченко І.П. є продовженням лік 

листа № 244573 тому сер.з/плата   залишається –141,66 
11дн квітня 2010р х 141,66=1558,26 Донарахувати 174,35 грн. 
Лікарняний лист №  053374 з 13.01.2010 по 22.01.2010 на 

Ільницького Б.В.  був прийнятий на роботу в листопаді 2009 р. тому 
середня з/плата береться тільки за грудень 2009 р.                                 

Було нараховано:    
11.09   16 дн.  594,29 
12.09   23 дн.  1443,00 
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Всього 39 дн. 2037,29 серд 52,24 
52,24 х 8 дн. = 417,92 
А треба нарахувати : грудень 2009 
23дн. 1443,00 : 23 дн. = 62,74 х 8 дн. =501,92 
Донарахувати   84,00 грн. 
За лютий 2010р не має коригуючого табеля на Бакутіс В.К. (було 

в табелі 14роб.днів  та 6 лікарняних днів ), а треба 15роб. днів  та 
5 лікарняних днів. 

Розрахунок Лікарняного листа № 225688 Бакутіс  В.К. лікарняні з 
29.03. по 02.04 а також з 24.02. по 25.02.2010 

 Було нараховано :                                                      Треба 
нарахувати: 
 2   14 дн. 1001,60+170,00                                2    15 дн.   1001,60+175,00 
 1   19 дн.  1316,35+200,00                               1     19 дн.  1316,35+200,00 
12  23 дн.  1299,18+1289,00                            12    23 дн.  1299,18+1289,00 
11  21 дн. 1288,76+200,00                               11    21 дн.  1288,76+200,00 
10  04 дн.  238,07+839,00                                10    04 дн.  238,07+839,00 
 9   22 дн.  1285,76                                             9     22 дн.  1285,72 
Всього:103 дн                                                     Всього: 104 дн.  
9127,72:103=88,62                                                    9132,72:104=87,81  
88,62 х 8 дн.=443,10                                                87,81 х 5 дн. =439,05 
 Перераховано 4,05грн. 

Виходячи з вище зазначеного встановлена переплата по 
заробітній платі  в розмірі  129,34 грн. та недонараховано в розмірі 
787,74 грн. 

Ревізія повноти оприбуткування, стану збереження та 
використання придбаних  нематеріальних активів, основних 
засобів, інших необоротних активів та товарно-матеріальних 
цінностей. 

Ревізією своєчасності та правильності оприбуткування, 
придбаних  ТМЦ проведеною вибірковим методом за період 01.01.2009 
року, 01.02.2009 року, 01.01.2010 року шляхом співставлення 
казначейських виписок, даних рахунків-фактур, накладних на 
придбання матеріальних цінностей, меморіальних ордерів, актів 
приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей порушень не 
встановлено. 

Ревізією охоплені наступні документи: накази на проведення 
щорічних суцільних інвентаризацій, інвентаризаційні відомості, 
оборотно-сальдові відомості по відповідних субрахунках, накладні на 
придбання матеріальних цінностей, видаткові накладні, казначейські та 
банківські виписки, договори, акти виконаних робіт, платіжні 
доручення, меморіальні ордери, фінансова звітність та книга “Журнал-
головна”. 

Ревізією стану закріплення необоротних активів та матеріальних 
цінностей за матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі 
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необоротні активи та матеріальні цінності, що рахуються на балансі 
ДЕКС, закріплено за 6 матеріально-відповідальними особами, з якими у 
встановленому порядку укладено договори про матеріальну 
відповідальність. 

Відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, 
матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ, затвердженої наказом Головного управління державного 
казначейства України від 30.01.98 № 90, за наказами директора ДЕКС, 
створено постійно діючу інвентаризаційну комісію. 

Ревізією перевірено своєчасність та правильність оприбуткування, 
придбаних необоротних активів проведеною вибірковим методом за 
період з 01.01.2008 р. по 01.04.2010 р. шляхом співставлення 
казначейських виписок, даних рахунків-фактур, накладних на 
придбання матеріальних цінностей, меморіальних ордерів, актів 
приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних 
робіт, встановлено що станом на 01.01.2010  журнал реєстрації 
прибуткових та видаткових касових документів і розрахунково-
касового обслуговування  обліковуються на субрахунку  331 “Грошові 
документи в національній валюті”.  

Станом на 01.03.2010 р.  меморіальним ордером  №16 за лютий 
2010 р. віднесено облік журналів реєстрації прибуткових та видаткових 
касових документів і розрахунково-касового обслуговування на 
субрахунок 234. 

За 2009 рік проведена річна інвентаризація відповідно до наказу 
Держкомархіву від 12.11.2008 № 223 “Про проведення інвентаризації 
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів та 
документів”, за результатами якої нестач та лишків не встановлено. 
Головою інвентаризаційної комісії,  відповідно до наказу 02.10.2009 р. 
№50, був  

Фащілін М. О.  Відповідно до протоколів від 12.11.2009 р., станом на 
01.11.2009 р.,  в ДЕКС обліковувалось матеріальних цін-ностей, грошових 
коштів та документів на загальну суму 9 819 346,76 грн. 

ДЕКС в 2008 році було збільшено рах.104 “Машини та облад-
нання” за рахунок придбання мікроавтобуса Фольксваген та 
безоплатної передачі з Кабінету міністрів України автомобілів Мазда 
6 та Шкода актавіа на загальну суму 321 374 грн.,  оприбутковано і 
взято на облік в повному обсязі. 

В 2009 році було зменшено рах.105 “Транспортні  засоби” актами 
списання автомобілів ІЖ-2175 14-06 КІВ та ВАЗ-21063 14-30 КИА  в 
серпні 2009 року на загальну суму 24 796 грн. 

Після списання було реалізовано металобрухт та двигун на 
спеціальний реєстраційний рахунок згідно квитанції металобрухт та 
двигун на загальну суму 1 300 грн. 
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Облік ТМЦ здійснювався згідно “Інструкції з обліку запасів 
бюджетних установ”, затвердженої наказом Державного казначейства 
від 8 грудня  2000 року № 125 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
24 грудня 2000 року за № 937/5158  

За період перевірки перевірено друковану продукцію та наявність: 
– актів прийому передачі продукції; 

        – видаткових накладних; 
        – прибуткових накладних; 
        – книги обліку друкованої продукції; 

– інвентаризація друкованої продукції. 
Списання бензину проводиться згідно норм Міністерства 

транспорту, згідно наказів про переведення автотранспорту на зимові 
та літні норми. 

Станом на 01.04.2010 р. бухгалтерією ДЕКС проведено збільшення 
фонду нематеріальних активів на загальну суму 17 661 591.00 грн. 

Перевірка сплати податків та зборів 
Ревізією стану сплати податків та зборів  за період з 01.01.2008–

01.04.2009 р. встановлено, що “Дирекція по експлуатації комплексу 
споруд центральних архівів України”   зареєстрована в Державній 
податковій інспекції у Солом’янському району м. Києва згідно рішення 
№75 від 06.06.1994 року. та являється не прибутковою організацією. 

      Протягом періоду, що підлягає перевірці встановлено що 
Дирекцією по експлуатації комплексу споруд центральних архівів 
України у відповідності з вимогами статті 17.1.1. Закону України від 
21.12.2000 р. № 2181-III “Про порядок погашення податкових 
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами” та у відповідності до вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303 “Про  затвердження Порядку 
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього 
природного середовища і стягнення цього збору” Податкові розрахунки 
збору за забруднення навколишнього природного середовища  подані у 
встановлені терміни та сплачені: 

 – за 2008 рік нараховано в сумі 373,11 грн. та перераховані згідно 
платіжного доручення від 10.04.2008 р. № 179 в сумі 500,00 грн. 

– за 2009 рік нараховано та перераховано в сумі 431,15 грн. (лист 
від 14.01.2010 р. № 05 в сумі 500,00 грн.). 

    Ревізією встановлено, що при заповненні Розрахунку суми 
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів за 01.01.2008 р.– 01.04.2010 р.  порушено статтю 3 (невірно 
вказані ставки податку) Закону України від 11.12.1991 р. № 1963-12 
“Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів” (у редакції Закону України від 18.02.1997 р. 
№75/97-ВР, зі змінами та доповненнями), що привело до невірних  сум 
нарахованого податку  у 2008–2010 рр. Крім того  у 2009 році не був  
поданий, уточнюючий розрахунок суми податку з власників 
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транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів до  ДПІ 
у Солом’янському р-ні м. Києва, по знятих з обліку 05.08.2009 року 
автомобілях: ВАЗ 21063  1991 року випуску та ИЖ 2715 1996 року 
випуску.   

За 2008–2009 рр. податок з власників транспортних засобів 
сплачений  своєчасно платіжним дорученням від 18.12.2007 р. № 693 в 
сумі 1500,00 грн. та від 18.12.2008 р. в сумі 120,00 грн. Також згідно 
листа від 14.01.2010 № 5 та листа від 15.04.2010 р. № 58  зменшено 
суму зобов’язань на суму 3000,00 грн. та 262,78 грн. земельного 
податку на користь податку з власників транспортних засобів.   
     Ревізією встановлено,  що “Дирекція по експлуатації комплексу 
споруд центральних архівів України” за період 01.01.2008 р. по  
01.04.2010 р. своєчасно щоквартально подавала до ДПІ у Солом’ян-
ському районі м. Києва наступні звіти: Податковий розрахунок 
земельного податку, Податковий звіт про використання коштів 
неприбутковими установами й організаціями, Звіт про суми пільг в 
оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Відповідно до Закону України від 03.07.1992 р. 
№ 2535 “Плата за землю” організація користується  100% пільгою і 
земельний податок не сплачує. 

Перевірка  розрахунку суми податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів. 

 

Перевірка  тендерної документації 
Ревізією перевірено правильність оформлення тендерної 

документації.  
Протягом 2008 року ДЕКС  провів шість відкритих торгів по 

закупівлі товарів за державні кошти.  Перші торги – послуги з охорони 
на загальну суму  

378 500 грн. (договір від 04.03.2008). Другі торги – поточний 
ремонт приміщень головного корпусу ( договір від 12.06.2008). Треті 
торги – придбання мікроавтобусу ( договір від 01.08.2008). Четверті 
торги визнані такими, що не відбулися, оскільки ціна найбільш вигідної 
пропозиції перевищує суму передбачену замовників в оголошенні про 
торги, рішення відсутнє. П'яті та шості торги визнані такими, що не 
відбулися, рішення ненадані.  

В 2009 році ДЕКС двічі провів відкриті торги по закупівлі товарів 
за державні кошти.  Перші торги – послуги з охорони на загальну суму 
449 992.44 грн. (договір від 16.02.2009). Другі торги – послуги по 
обладнанню та облаштуванню технічними засобами охорони та безпеки 
окремих приміщень комплексу споруд ЦДА України на загальну суму 
199 994.02 грн. ( договір від 21.09.2009). 
           Ревізією встановлено,  що  торги відбулися без порушень.   
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву України 
від 3 грудня 2009 року № 205 
від 17 вересня 2010 р. № 142 

 
У зв'язку із кадровими змінами у структурі Державного комітету 

архівів України та на часткову зміну наказу Держкомархіву України від 
3 грудня 2009 року № 205 “Про реорганізацію та супровід веб-порталу 
Держкомархіву України”: 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до складу робочої групи, відповідальної за 
супровід веб-порталу Держкомархіву та подання матеріалів до 
Урядового веб-порталу (додаток 2, абзац 2 пункту 1 наказу): 

вивести зі складу робочої групи: 
   Кисельову А. А. 
   Магу І. М. 
   Бернікову О. П.; 
включити до складу робочої групи 
   Божук Н. С. (секретар) 
   Собко І. П. (відповідальний за технічний супровід веб-порталу). 
2. Доповнити п. 1 наказу абзацем такого змісту: “Визначити 

відповідальним за бібліографічний супровід веб-порталу Держком-
архіву УНДІАСД”. 

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

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

 
 

Про участь державних архівних установ у відзначенні 66-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників 

від 20 вересня 2010 р. № 143 
 

На виконання плану заходів з підготовки та відзначення 66-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року 
№ 811, 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам державних архівних установ: 
забезпечити організацію та проведення у жовтні 2010 року 

тематичних документальних виставок до 66-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників; 

надати допомогу у формуванні експозицій документів та 
фотоматеріалів у музейних закладах; 
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організувати зустрічі колективів архівів із ветеранами Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років; 

забезпечити, у межах компетенції, участь державних архівів у 
науково-практичних конференціях та семінарах, покладанні вінків і 
квітів до пам’ятників та меморіалів, проведенні тематичних уроків 
лекцій, бесід на тему Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та 
визволення України від фашистських загарбників; 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних 
документів, що висвітлюють історію подій визволення України від 
фашистських загарбників; 

не пізніше 8 листопада 2010 року інформувати управління 
інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Прилепішева Ю. А.) про проведену роботу. 

2. ЦДАВО (Маковська Н. В.): 
на основі матеріалів, виявлених державними архівами до 65-ї 

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, 
забезпечити оформлення експозиції та проведення урочистого 
відкриття виставки до 66-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників в ЦДАМЛМ; 

про необхідність виявлення додаткових матеріалів для експозиції 
виставки інформувати управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) не пізніше 
23 вересня 2010 року. 

 

3. Начальнику управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

координацію роботи державних архівів з підготовки та 
проведення тематичних виставок до 66-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників; 

спільно з начальником відділу правового та кадрового 
забезпечення (Баранова О. В.) організувати зустріч колективів 
Держкомархіву та центральних державних архівів із ветеранами 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

4. ЦДКФФА (Топішко Н. О.) забезпечити підготовку тематичного 
відеосюжету (до 10 хвилин) для демонстрації під час церемонії 
урочистого відкриття виставки до 66-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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Про затвердження Положення про порядок проведення 
інструктажів та навчання з питань охорони праці в Держкомархіві 

від 23 вересня 2010 р. № 144 
 

Відповідно до вимог Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 26.01.2005 №15  

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про порядок проведення інструктажів 

та навчання з питань охорони праці в Держкомархіві (додається). 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Держкомархіву Прись Т.П. 
 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
 
 

Додаток до 
Положення про порядок 

проведення інструктажів та 
навчання з питань 

охорони праці 
 

Програма навчання працівників Держкомархіву  
з питань охорони праці 

 
Тема 1. Законодавство України про охорону праці 

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці. 
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 
Державне управління охороною праці. Органи державного управління в 
сфері охорони праці. Повноваження спеціально вповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці 
щодо управління охороною праці. Повноваження і права профспілок у 
сфері додержання законодавства про охорону праці. 

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору 
та під час роботи в установі. Права працівників на пільги і компенсації за 
важкі та шкідливі умови праці. Обов’язки роботодавця щодо створення 
умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. 
Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів 
з охорони праці. Тривалість робочого часу працівників. Скорочена 
тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження 
понаднормованих робіт. Заборона залучення до понаднормованих 
робіт.  



 

 198

Акти установи з охорони праці. Забезпечення працівників 
нормативно-правовими актами з охорони праці. Служба охорони праці. 
Положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та 
права. Навчання з питань охорони праці. Види навчання та 
інструктажів. Комісія з перевірки знань з питань охорони праці.  

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 
Основні положення Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. 

Фінансування охорони праці роботодавцем. Інші джерела 
фінансування охорони праці.  

Відповідальність за порушення законодавчих та інших 
нормативних актів про охорону праці.  

 
Тема 2. Організація роботи з охорони праці 

Планування роботи з охорони праці. Організація роботи з охорони 
праці. Посадові інструкції, установлення обов’язків, прав і відпо-
відальності. Керівництво і координація роботи з охорони праці. 
Контроль за виконанням працівниками своїх обов’язків, правил, норм 
та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих 
місцях.  

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки 
безпеки. План евакуації з приміщень у разі аварії. 

Засоби колективного та індивідуального захисту працівників.  
 

Тема 3. Електробезпека 
Електричний струм. Небезпечні величини електроструму, напруги. 

Види ураження електрострумом. Заземлення та занулення електро-
установок. 

Правила безпеки при роботі на персональних комп’ютерах.  
 

Тема 4. Гігієна праці. Медичні огляди  
Поняття гігієни праці. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна 

класифікація праці).  
Атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці.  
Медичні огляди працівників. Професійні захворювання (порядок 

розслідування, реєстрації та обліку профзахворювань, аналіз проф-
захворюваності, визначення придатності працівника до роботи). 
Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань.  
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Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим у разі  
нещасного випадку 

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої 
допомоги. 

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види 
кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша 
допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки 
кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до 
підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за 
допомогою джгута чи джгута-закрутки.  

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне 
дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий (закритий) 
масаж серця. Перша допомога при потопленні.  

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 
електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного 
струму на організм людини. Правила надання першої допомоги 
потерпілим від ураження електричним струмом.  

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області 
хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні 
зв’язок.  

Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив 
різних газів на організм людини і його наслідки.  

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. 
Види перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання 
пов’язок.  

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила 
накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.  

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних 
опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному 
ударах.  

 
 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України  

від 21 вересня 2010 року “Про стан усунення порушень, виявлених 
попередньою перевіркою в діяльності Державного архіву  

м. Севастополя” 
від 23 вересня 2010 р. № 145 

 
1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву 

України від 21 вересня 2010 року “Про стан усунення порушень, 
виявлених попередньою перевіркою в діяльності Державного архіву 
м. Севастополя” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург 
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РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету 
архівів України 

 
м. Київ                                                                               21 вересня 2010 р.  
 

Про стан усунення порушень, виявлених попередньою  
перевіркою в діяльності Державного архіву м. Севастополя 

 
Колегія відзначає, що Держархівом м. Севастополя проведено 

певну роботу щодо усунення недоліків, виявлених комплексною 
перевіркою робочої групи Держкомархіву у червні 2009 року та 
виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.07.2009. 

Розроблено регламент роботи архіву, встановлено розподіл 
обов’язків між директором і його заступниками, затверджено структуру 
архіву, внесено зміни до штатного розпису, доопрацьовано положення 
про структурні підрозділи архіву, розроблено та затверджено 
положення про відділ комплектування та експертизи цінності 
документів, сектор матеріально-технічного забезпечення, внесено зміни 
до посадових інструкцій працівників держархіву. 

До складу ЕПК включено представників громадськості. 
Складено плани та звіти роботи архіву, його структурних 

підрозділів та працівників архіву, плани роботи Науково-методичної та 
Громадської рад. 

Значно підвищено рівень організації роботи колегії. Рішення 
колегії, що оголошуються до виконання наказами, мають конкретний 
характер, в них зазначаються виконавці, терміни виконання завдань. 
Складаються квартальні та річні звіти про роботу колегії. Зміни до 
плану роботи колегії вносяться згідно з доповідними записками 
секретаря колегії або доповідачів. З метою покращення стану 
виконавської дисципліни створено картотеку контролю за виконанням 
рішень колегії. На початку року на засіданні колегії обговорюється стан 
виконання її рішень. 

Здійснено низку заходів з метою покращення роботи з організації 
формування НАФ.  

З метою недопущення зменшення обсягів упорядкування 
документів у держархіві створено відділ комплектування та експертизи 
цінності документів, який утримується за спецкошти.  

Зросла кількість організацій, документи яких впорядковує 
держархів. 

У 2010 р. фахівцями держархіву проведено 5 семінарів з питань 
складання номенклатур справ, проведення науково-технічного 
опрацювання документів. У 2009 р. проведено заняття з підвищення 
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кваліфікації з працівниками держархіву, які виконують роботи з 
упорядкування документів.  

Здійснюється контроль за якістю впорядкування документів. 
За І півріччя 2010 р. виконано річний план держархіву з 

комплектування документами особового походження, розроблено 
зразок облікової картки, створено 4 картотеки з обліку 
місцезнаходження документів з особового складу. 

На 13% зменшилась кількість установ, що не перевірялися понад 
5 років. На засідання ЕПК запрошуються представники установ, 
документи яких розглядаються.  

Відбулися певні позитивні зрушення щодо забезпечення 
збереженості документів.  

Для забезпечення охорони приміщення держархіву зі Стабі-
лізаційного фонду у 2009 році виділено 96 500 грн., у другому півріччі 
2009 р. охорона здійснювалася цілодобово. Із січня 2010 р. фізична 
охорона була відсутня, але збережено підключення сигналізації на 
центральний пункт. У другому кварталі 2010 р. на охорону держархіву 
із Стабілізаційного фонду виділено 747 000 грн. Із 19 квітня 2010 р. 
охорона здійснюється працівниками позавідомчої охорони з 18.00 до 
9.00, а в вихідні та святкові дні – цілодобово. З цих коштів сплачено 
також за охорону приміщення з січня по квітень 2010 р. 

Встановлено систему охоронної сигналізації, нові замки у дверях 
архівосховища. Затверджено порядок доступу до архівосховищ, в 
якому обумовлено терміни роботи, час опечатування, перелік 
працівників, які мають право доступу, порядок видачі справ із 
архівосховищ. 

Посилено контроль за дотриманням термінів видавання та 
повернення документів до архівосховищ. 

План перевірки справ на 2009 рік збільшено удвічі та 
перевиконано. 

Затверджено Програму здійснення контролю за наявністю, станом 
та рухом документів НАФ у держархіві на 2010–2014 рр. 

Перший примірник описів перенесено до архівосховища та 
розміщено в шафи, які закриваються і опечатуються. 

Заведено книгу надходжень страхового фонду. 
Розроблено та заповнено картотеку фізичного стану документів, 

до якої вносяться відомості за підсумками перевірки наявності та стану 
документів. 

За рахунок коштів від надання платних послуг держархівом 
придбано контрольно-вимірювальні прилади, драбини для архіво-
сховищ, шафи до читальної зали, виставкове обладнання, сканер, 
комп’ютер, вогнегасники, матеріали для ремонту документів, спецодяг, 
проведено атестацію робочих місць. 

Затверджено та зареєстровано у Головному управлінні юстиції 
нові ціни на роботи та послуги, що виконуються держархівом.  
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Розроблено та зареєстровано Колективний договір на 2009–
2012 рр. 

Водночас, держархівом не усунуто низку недоліків. 
Потребують подальшого доопрацювання та уточнення Регламент 

роботи архіву, положення про відділ комплектування та експертизи 
цінності документів, розподіл обов’язків між директором та його 
заступниками, списки установ-джерел формування НАФ. 

Встановлено відсутність 4-х справ, які оголошено у розшук, 
виявлено розбіжність у кількості справ та фондів за обліковими 
документами держархіву та паспортними даними, наданими 
Держкомархіву. 

Відсутній план перекартонування справ. 
Не розпочато роботу з оцифровування описів. 
Не проводилася робота щодо удосконалення та поповнення бази 

даних “Відомчі архіви”. 
Підготовку путівника по фондах держархіву не розпочато. 
Залишаються нерозв’язаними основні питання щодо 

забезпечення збереженості документів НАФ. 
Будівництво приміщення архіву по проспекту Генерала 

Острякова не проводилося.  
Договір оренди з ВАТ “Укртелеком” не продовжено. 
Ступінь заповнення стелажного обладнання архіву є одним з 

найвищих по Україні і складає 135%. Упродовж останніх років держархів 
майже не комплектується. 

В архівосховищі продовжує розміщуватися бібліотека, шафи для 
тимчасового зберігання документів, виданих до читального залу та стіл 
для ремонту справ. 

Автоматична система пожежогасіння та система опалення в 
архівосховищах відсутні. Система кондиціювання знаходиться в не 
робочому стані, температурно-вологісний режим не витримується. 
Коливання температури відбувається від – 6ºС до +36ºС, вологості – від 
70% до 96%. 

Страховий фонд продовжує зберігатися у двох сейфах робочої 
кімнати. 

Роботи щодо створення страхового фонду та фонду користування 
не здійснюються. 

Не виділено окреме приміщення для розміщення читального залу, 
систему відеоспостереження у читальному залі не встановлено. 

Трудовий архів не створено. Разом з тим держархів продовжує 
зберігати майже 16 тис. од. зберігання документів з особового складу. 

Архівні відділи райдержадміністрацій свої завдання і функції 
фактично не виконують.  

До списків установ-джерел формування НАФ змін не внесено. 
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Існують серйозні недоліки в організації та здійсненні контролю за 
веденням діловодства в держархіві. Контроль за виконанням доручень  
в держархіві здійснюється несистематично. 

 
Виходячи з викладеного, колегія вирішує: 

1. Узяти до відома довідку про результати виконання рішення 
колегії Держкомархіву від 21.07.2009 щодо усунення недоліків, 
виявлених комплексною перевіркою робочої групи Держкомархіву у 
червні 2009 року. 

2. Держкомархіву порушити перед державною адміністрацією 
м. Севастополя питання про: 

– вирішення питання щодо забезпечення держархіву примі-
щенням для належного зберігання документів НАФ; 

– створення трудового архіву зі статусом юридичної особи; 
– виділення коштів для проведення ремонту приміщень, 

виділених архівним відділам районних державних адміністрацій у 
м. Севастополі та встановлення охоронної та пожежної сигналізацій. 

3. Зобов'язати директора Держархіву м. Севастополя Кузнє-
цову Т.О. виконати рішення колегії Держкомархіву від 21.07.2009 у 
повному обсязі. 

4. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну 
допомогу держархіву в організації здійснення заходів щодо усунення 
недоліків у його діяльності. 

5. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Богу-
нова Н. К.) продовжити контроль за виконанням рішення колегії 
Держкомархіву від 21.07.2009 та у другому кварталі 2011 р. заслухати 
на засіданні колегії Держкомархіву інформацію Держархіву м. Севасто-
поля щодо 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 в діяльності Держархіву м. Севастополя 

 
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.07.2009 та 

згідно з Планом-звітом організаційної роботи Держкомархіву на 
ІІІ квартал 2010 р. проведено перевірку стану усунення недоліків в 
діяльності Держархіву м. Севастополя, виявлених комплексною 
перевіркою у червні 2009 року. 

Розроблено регламент роботи архіву (наказ від 23.12.2009 № 78). 
Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступниками 
(наказ від 10.11.2009 № 72). 
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Наказом держархіву від 01.07.2010 № 41 затверджено структуру 
архіву. 

Наказом держархіву від 27.07.2010 № 52 внесено зміни до 
штатного розпису, які затверджено головою Севастопольської міської 
держадміністарції. 

Доопрацьовано положення про структурні підрозділи архіву та 
затверджено наказами від 05.01.2010 № 4а, від 02.08.2010 № 54. 

Розроблено та затверджено наказами положення про відділ 
комплектування та експертизи цінності документів, сектор мате-
ріально-технічного забезпечення. Обов’язки щодо комплектування 
держархіву документами особового походження та аудіовізуальними 
документами включено до посадової інструкції головного спеціаліста 
відділу формування НАФ та діловодства. До посадових інструкцій всіх 
співробітників, що входять до складу дорадчих органів держархіву, 
внесено зміни. До складу ЕПК включено завідуючу сектором 
редагування загального відділу Севастопольської міськдержадміністрації 
та представників громадськості: заступника директора художнього 
музею, начальника відділу Національного музею героїчної оборони та 
визволення Севастополя. 

Складено плани та звіти роботи архіву, його структурних 
підрозділів та працівників архіву (форми №№ 110, 111, 112).  

Складено та затверджено директором архіву плани роботи 
Науково-методичної та Громадської рад на 2010 рік. План роботи 
Науково-методичної ради розглянуто на її засіданні (протокол від 
26.01.2010 № 1). 

Значно підвищено рівень організації роботи колегії. На 2010 рік 
заплановано розгляд актуальних питань, що не заслуховувалися 
протягом декількох років. Зокрема: виконання Державної програми 
розвитку архівної справи, надання архівом платних послуг, організація 
роботи читального залу архіву, забезпечення охорони праці тощо. 
Рішення колегії, що оголошуються до виконання наказами, мають 
конкретний характер, в них зазначаються виконавці, терміни виконання 
завдань. Складаються квартальні та річні звіти про роботу колегії. 
Зміни до плану роботи колегії вносяться згідно з доповідними 
записками секретаря колегії або доповідачів. З метою покращення 
стану виконавчої дисципліни створено картотеку контролю за 
виконанням рішень колегії. На початку року на засіданні колегії 
заслуховується інформація про стан виконання її рішень. 

Здійснено низку заходів з метою покращення роботи з організації 
формування НАФ. 

На сайті держархіву створено розділ “Формування НАФ”, у 
якому розміщено звернення до керівників установ, організацій, 
підприємств Севастополя, до власників приватних зібрань, а також до 
громадян, документи яких мають культурне, історичне значення. У 
розділі також розміщено нормативно-правові документи з питань 
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архівної справи та діловодства. Як наслідок проведеної роботи, 
кількість організацій, що звернулися до держархіву з метою 
упорядкування документів, зросла (протягом 2009 року укладено 
19 договорів на проведення науково-технічної обробки, у 1 півріччі 
2010 року – 26 договорів). 

Для удосконалення якості та повноти комплектування з метою 
недопущення зменшення обсягів упорядкування документів у 
держархіві за рахунок спец. коштів створено відділ комплектування та 
експертизи цінності документів. 

Протягом 2010 року фахівцями держархіву проведено 5 семінарів 
з питань складання номенклатур справ, організації та проведення 
науково-технічної обробки документів. У 2009 році проведено заняття з 
працівниками держархіву, які виконують роботи з упорядкування 
документів.  

У 2010 році власними силами установ упорядковано документи 
5 організацій: КП Севастопольської міської ради “Севелектро-
автотранс”, апеляційного суду м. Севастополя, Севастопольської 
митниці, Севастопольської міської організації працівників житлово-
комунального господарства, місцевої промисловості та побутового 
обслуговування населення України, Севастопольської міської 
організації товариства сприяння обороні України. зазначеним 
установам держархівом надається методична та практична допомога з 
проведення науково-технічного упорядкування документів. 

Здійснюється контроль за якістю упорядкування документів. У 
2 півріччі 2009 р. повернуто на доопрацювання описи справ апеляційного 
суду м. Севастополя. У 1 півріччі 2010 р. – номенклатура справ ГП ЦКБ 
“Чорноморець” та інструкція з діловодства Головного управління МНС 
України в м. Севастополі. 

У ході проведення перевірок стану архівної справи та діловодства в 
установах, організаціях, підприємствах м. Севастополя виявляються 
аудіовізуальні документи, проводиться їх попередня експертиза 
цінності. 

За 1 півріччя 2010 р. виконано річний план держархіву з комп-
лектування документами особового походження, сформовано, описано 
114 справ (протокол ЕПК від 30.06.2010 № 4). 

З метою контролю за місцезнаходженням документів з особового 
складу розроблено зразок облікової картки, створено 4 картотеки з 
обліку місцезнаходження документів з особового складу: 

– установ, організацій, підприємств – джерел формування НАФ 
держархіву (160 карток); 

– установ, організацій, підприємств, документи яких знаходяться 
на зберіганні у держархіві (23 картки); 

– ліквідованих установ, організацій, підприємств, які знаходяться 
на зберіганні у комунальному підприємстві “Муніципальне житло” 
(641 картка); 
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– установ, організацій, підприємств, які знаходяться на зберіганні 
у правонаступників. 

На 13% зменшено кількість установ, що не перевірялися понад 
5 років. Станом на 01.08.2010 проведено 9 комплексних, 
10 тематичних, 6 контрольних перевірок в установах – джерелах 
формування держархіву. 

На засідання ЕПК у 2 півріччі 2009 року було запрошено 
5 представників установ, документи яких розглядалися на ЕПК. У 
1 півріччі 2010 року на засіданні ЕПК були присутні 5 представників 
установ.  

В угоді про співробітництво між власником аудіовізуальних 
документів і держархівом виключено пункт про користування 
документами архіву на договірних засадах (договір №1 від 09.01.2010). 

Відбулися певні позитивні зрушення щодо забезпечення 
збереженості документів. 

Для охорони приміщення держархіву зі Стабілізаційного фонду 
виділено у 2009 році 96 500 грн., протягом 2 півріччя 2009 р. охорона 
здійснювалася цілодобово. З 4 січня 2010 р. фізична охорона була 
відсутня, але збережено підключення сигналізації на центральний 
пункт. У другому кварталі 2010 р. на охорону держархіву із 
Стабілізаційного фонду виділено 747 000 грн. і з 19.04.2010 охорона 
здійснюється працівниками позавідомчої охорони з 18.00 до 9.00, а в 
вихідні та святкові дні – цілодобово.  

Встановлено систему охоронної сигналізації (договір між 
держархівом та відділом Державної служби охорони при УМВС 
України від 20.07.2009 №13-6663/09-23, технічний паспорт на прилад 
“Дунай” №12029/02374). 

6 серпня 2009 р. комісією із спеціалістів держархіву проведено 
перевірку замкових пристроїв на дверях архівосховища та складено акт 
від 07.08.2009 № 1. Встановлено нові замки, щомісячно проводиться їх 
обстеження. 

Наказом від 13.07.2009 № 53 затверджено порядок роботи і 
доступу до архівосховищ, обумовлено терміни роботи, час опеча-
тування, посадові особи, що мають право доступу, порядок видачі 
справ з архівосховищ. 

Згідно з графіком, затвердженим директором держархіву 
04.01.2010, в архівосховищах щоденно здійснюється вологе приби-
рання. 

План перевірки справ у 2009 році збільшено з 10 тис. од.зб. до 
20 тис. од.зб. Усього у 2009 році перевірено 27 176 справ. На 2010 рік 
заплановано перевірку 31 339 справ. Наказом від 10.03.2010 
№ 22 затверджено Програму здійснення контролю за наявністю, станом 
та рухом документів НАФ у держархіві на 2010–2014 рр. 

Підсилено контроль за дотриманням термінів видавання та 
повернення документів до архівосховищ. З цією метою керівництвом 
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держархіву щоквартально проводиться перевірка книг видавання 
документів та повернення їх до архівосховища, які оформлено 
відповідно до вимог п.7.4.3.1 Основних правил роботи державних 
архівів України. 

Перший примірник описів перенесено до архівосховища та 
розміщено в шафи, які закриваються і опечатуються. Справи фондів 
зберігаються в загальній кімнаті співробітників в закритих і опечатаних 
шафах. 

Заведено книгу надходжень страхового фонду. 
Розроблено та заповнено картотеку фізичного стану документів, 

до якої вносяться відомості за підсумками перевірки наявності та стану 
документів. 

Планом науково-дослідної і методичної роботи на 2010 рік 
передбачено розробку інструкції з обліку документів. 

Від надання платних послуг (за 2009 – 7 місяців 2010 р. надійшло 
289 814,04 грн., з них за впорядкування документів – 241 726,82 грн., за 
надання довідок – 46 663,52 грн., за рахунок яких держархівом, 
зокрема, придбано: 9 контрольно-вимірювальних приладів, 2 драбини 
для архівосховищ, 6 шаф до читальної зали, виставкове обладнання, 
сканер, комп’ютер та обладнання до нього, 12 вогнегасників, матеріали 
для ремонту документів, спецодяг. проведено атестацію робочих місць, 
перезаряджено 33 вогнегасники. З цих коштів сплачено також за 
охорону приміщення з січня по квітень 2010 р. (6,8 тис. грн.). 

Обов’язки щодо технічного супровіду сайту архіву передано з 
відділу інформації та використання документів НАФ до сектору 
матеріально-технічного забезпечення. Водночас, до складу цього 
відділу включено посаду наукового співробітника. 

Наказом від 16.02.2010 № 15 затверджено нові ціни на послуги, 
що виконуються держархівом. Наказ зареєстровано у Головному 
управлінні юстиції 11.03.2010 за № 2/645. 

Опрацювання фондів особового походження включено до 
посадової інструкції наукового співробітника відділу формування НАФ 
та діловодства. 

Розроблено Колективний договір на 2009–2012 рр. між керівником 
та головою профспілкового комітету Державного архіву міста 
Севастополя, який схвалено загальними зборами працівників 
держархіву 02.09.2009 (протокол № 18) та зареєстровано Гагарінською 
районною державною адміністрацією 08.09.2009 за № 1116. 

Розроблено та затверджено (08.09.2009) план заходів щодо 
покращення умов праці та усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров'я факторів, згідно якого закінчено атестацію робочих місць, 
закуплено спецодяг для співробітників, відремонтовано кондиціонери. 

Заведено журнал контролю за проходженням працівниками 
медоглядів. 
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Кримською басейновою санепідемстанцією в декілька етапів 
проведено атестацію13 робочих місць (08.05.2009, 03.08.2009 та 
09.02.2010), за її підсумками встановлено доплату у розмірі 4% 
старшим зберігачам фондів відділу зберігання та обліку документів та 
старшому зберігачу фондів відділу формування НАФ та діловодства 
(наказ від 20.05.2009 № 39), архівістам відділу формування НАФ (наказ 
від 31.08.2009 № 59), секретарям-друкаркам (наказ від 09.03.2010 
№ 19). 

За цей період проведено наступні перевірки архіву. 
Севастопольською міською державною адміністрацією 

30.04.2010 проведено планову перевірку роботи архіву із зверненнями 
громадян. Висновки свідчать про те, що у держархіві сформовано 
систему контролю в цій сфері, виконання вимог чинного законодавства 
організовано на належному рівні. 

Перевіркою управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України правильності нарахування, повноти і своєчасності 
перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду, 
здійсненою 14.06.2010, порушень не виявлено. 

Контрольно-ревізійним управлінням в м. Севастополі проведено 
ревізію фінансово-господарської діяльності держархіву у лютому-
березні 2010, якою з’ясовано, що виплата премій та матеріальної 
допомоги директору держархіву (Крестьяннікову В. В.) здійснювалася 
без відповідного розпорядження голови Севастопольської міської 
державної адміністрації. 

Деякі недоліки було усунуто під час проведення перевірки. 
Проведено коригування планів роботи та звітів про їх виконання 

(форми 110,111,112), планів роботи Науково-методичної та Громад-
ської рад. 

Про недоліки планування свідчить, також, наступне. 
Планом науково-видавничої роботи (ф. 103) на 2009 рік запла-

новано підготовку збірника наукових статей працівників держархіву. 
План не виконано, натомість позапланово підготовлено до друку два 
інших збірники.  

Кількість запланованих контрольних перевірянь в установах – 
джерелах формування менша, ніж кількість проведених комплексних 
перевірянь за минулий рік, що унеможливлює здійснення контролю за 
усуненням недоліків та зауважень повною мірою. 

З року в рік незмінними залишаються планові показники з 
картонування, ремонту, оправлення та підшивки документів, не 
зважаючи на щорічне їх перевиконання у декілька разів. Планові 
показники з використання інформації документів НАФ також у 2–
4 рази менші, ніж фактично виконані. Увесь обсяг робіт з перевірки 
страхового фонду заплановано на 4 квартал 2010, хоча роботи 
фактично проводяться протягом усього року. 
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Загалом, недоліки у плануванні роботи архіву обумовлено 
відсутністю попереднього аналізу проблем та завдань, що ставляться 
перед архівом, виконання планових завдань за минулий рік, узгодження 
планових показників на наступний зі звітними показниками за 
попередній рік. 

Держархівом не усунуто ряд недоліків, на які було вказано в 
рішенні колегії. 

Потребують доопрацювання та уточнення Регламент роботи 
архіву, положення про відділ комплектування та експертизи цінності 
документів, розподіл обов’язків між директором та його заступниками. 

Хоча держархівом і проведено певну роботу з вивчення складу та 
змісту документів установ-джерел формування НАФ, але її не 
завершено, списки не затверджено ЕПК, 28 установ, що відносяться до 
зони комплектування архівних відділів, не виключено зі списку № 1 
держархіву. 

Крім того, що протягом 2006–2007 років виявлено 5 фактів 
нестачі документів (акти, що затверджені керівниками організацій та 
фіксують нестачу документів, які не були надані для проведення 
науково-технічної обробки документів, знаходяться у матеріалах ЕПК 
тимчасового зберігання), перевіркою наявності та стану документів 
дореволюційного періоду (листопад 2009) встановлено відсутність 4-х 
справ, які об’явлено у розшук. У 2010 році було виявлено розбіжність у 
кількості справ та фондів, що обліковуються за аркушами фондів та 
згідно з паспортними даними (2 фонди, 1058 од. зб. Доповідна 
начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ додається). 

Держархівом розроблено Програму розвитку архівної справи в 
м. Севастополі на 2010 – 2011 рр., у якій, з чотирьох архівних відділів 
охоплено лише три, та направлено на розгляд фінансового управління 
та управління економіки Севастопольської міської держадміністрації 
(21.06.2010 №№ 274,275). 

План перекартонування відсутній. 
Роботу з оцифровування описів не розпочато. 
Робота з удосконалення та поповнення бази даних “Відомчі 

архіви” не проводилася. 
Недостатня увага приділяється роботі за програмою “Архівні 

зібрання України”: до планів науково-видавничої роботи на 2010 рік 
підготовку путівника не включено.  

Залишаються нерозв’язаними основні найголовніші питання 
щодо забезпечення збереженості документів НАФ. 

Будівництво приміщення архіву по проспекту Генерала 
Острякова через відсутність фінансування не продовжувалося. За 
розрахунками держархіву площ, що залишилися після передачі 
стороннім організаціям двох поверхів будівлі, вистачить лише для 
розміщення наявних документів. На сьогодні ступінь заповнення 
стелажного обладнання архіву є одним з найвищих по Україні і складає 
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135%. Частина документів продовжує розміщуватися на підлозі. 
Упродовж останніх років держархів майже не комплектується. 

В архівосховищі також продовжує розміщуватися бібліотека, 
шафи для тимчасового зберігання документів, виданих до читального 
залу та стіл для проведення ремонту справ. 

Автоматична система пожежогасіння та система опалення в 
архівосховищах відсутні. Система кондиціювання знаходиться в не 
робочому стані, температурно-вологісний режим не витримується. 
Коливання температури відбувається від – 6ºС (25.01.2010) до +36ºС 
(31.07.2010), вологості – від 70% до 96% (04.02.2010). 

Страховий фонд продовжує зберігатися у двох сейфах робочої 
кімнати. 

Лабораторію мікрофільмування та реставрації документів в архіві 
не створено, роботи по створенню страхового фонду та фонду 
користування не здійснюються. 

Залишається загроза втрати документів Національного архівного 
фонду, які зберігає архів, у зв’язку з не продовженням договору оренди 
з ВАТ “Укртелеком” та необхідністю звільнення приміщень, що 
орендує держархів. 

Систему відеоспостереження в читальному залі не встановлено.  
Не виділено окреме приміщення для розміщення читального залу. 
Держархівом здійснено деякі заходи щодо створення Трудового 

архіву у місті Севастополі: на розгляд до фінансового управління та 
управління економіки Севастопольської міської державної аміні-страції 
(02.02.2010 №№ 103,104) направлено статут, штатний розпис, 
обрахування витрат комунальної установи “Трудовий архів міста 
Севастополя”, проект рішення сесії щодо її створення. 

Управлінням економіки погоджено проект рішення сесії 
Севастопольської міської державної адміністрації щодо створення 
комунальної установи “Трудовий архів міста Севастополя”. Водночас, 
фінансовим управлінням надано висновок, що згідно зі 
ст. 87 Бюджетного кодексу України витрати на утримання місцевих 
архівних установ за рахунок коштів місцевого бюджету не 
передбачено. 

Отже, на сьогодні трудовий архів не створено, Разом з тим 
держархів продовжує зберігати майже 16 тис. од. зберігання документів 
з особового складу. 

Архівні відділи райдержадміністрацій свої завдання і функції 
фактично не виконують. Лише в Архівному відділі Балаклавської 
райдержадміністрації на зберіганні знаходиться 781 од. зб., решта 
архівних відділів документів на зберіганні не мають, працівники 
архівних відділів продовжують виконувати соціально-правові запити по 
документам, які знаходяться на зберіганні у держархіві м. Севастополя. 

Слід відмітити наявність серйозних недоліків в організації та 
здійсненні контролю за веденням діловодства в архіві. 
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Підготовка наказів відбувається з порушенням вимог ДСТУ 
4163–2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована 
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлення документів”. 

Існують випадки, коли накази видаються не на бланках 
(наприклад, від 31.03.2009 № 20). 

Деякі накази сформовано у справи без додатків. 
У переважній більшості наказів з основної діяльності відсутня 

констатуюча частина тексту, контроль за виконанням наказів на 
керівника не покладається. 

У багатьох наказах відсутнє саме слово “наказую”. 
У журналах реєстрації наказів відсутні загальні підсумки 

зареєстрованих за рік наказів. Контроль за виконанням доручень та 
документів в держархіві здійснюється несистематично. В журналах 
реєстрації наказів відсутні відмітки про виконання документів. 

 
 

Про внесення змін до наказу Держкомархіву 
від 28 грудня 2009 року № 226 
від 27 вересня 2010 р. № 147 

 
На виконання Положення про Громадську раду при Держком-

архіві та на часткову зміну наказу Держкомархіву від 28 грудня 
2009 року № 226 “Про затвердження складу Громадської ради при 
Державному комітеті архівів України”, 

НАКАЗУЮ: 
1. Включити до складу Громадської ради при Держкомархіві: 
Пальшину Ольгу Віталіївну, заступника директора департаменту 

права Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) (за 
згодою); 

Машталера Миколу Івановича, заступника Голови Київського 
міського комітету профспілки працівників державних установ (за 
згодою). 

2. Виключити зі складу Громадської ради при Держкомархіві: 
Набруска Віктора Івановича (за згодою). 
3. Покласти відповідальність за зв’язок з Громадською радою на 

головного спеціаліста відділу інформаційних технологій Держком-
архіву Божук Н. С. 

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

Голова Державного комітету  О. П. Гінзбург 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

У Держкомархіві України 
 

16 серпня 2010 р. у Державному комітеті архівів України відбулося 
громадське обговорення проекту Закону “Про громадські організації” із 
залученням представників Громадської ради при Держкомархіві. 
Проект закону було розміщено на веб-порталі Держкомархіву у рубриці 
“Обговорюємо проекти документів” у липні-вересні цього року. 

* * * 
18–21 серпня 2010 р. Державний комітет архівів України та 

державні архіви взяли участь у VІ Київській міжнародній книжковій 
виставці-ярмарку, що проходила у Міжнародному виставковому центрі. 

На стенді Державного комітету представлено видання, що вийшли 
друком наприкінці 2009 – у 2010 р. з актуальних питань історії України, 
зокрема, проблематики Великої Вітчизняної та Другої світової війни, 
проголошення Карпатської України, створення та діяльності Народного 
Руху України за перебудову, історії нацменшин на території України, 
ін. 

Серед документальних публікацій слід відзначити спільний проект 
українських та канадських науковців-архівістів – довідник “Архівна 
україніка в Канаді”, виданий за сприяння Канадського інституту 
українських студій Альбертського університету, монографії та наукові 
розвідки, підготовлені Центральним державним архівом громадських 
об'єднань України (збірник документів та меріалів “Провісники 
свободи, державності та демократії: До 20-ї річниці Народного Руху 
України”, історико-біографічно-публіцистичний нарис “Бунтівник. 
Життя і смерть Миколи Хвильового”, науково-популярне видання серії 
“Друга світова війна: Український вимір”), довідник Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного 
“Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних 
фільмів і кіносюжетів”. 

* * * 
22 вересня 2010 р. рішенням Організаційного комітету з 

проведення Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація” друге 
місце у номінації “Центральні органи виконавчої влади” у 2009 р. 
присуджено Державному комітету архівів України (протокол 
№ 1 засідання Оргкомітету від 10 вересня 2010 р.). 
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У державних архівних установах 
 

У Центральному державному архіві громадських об'єднань 
України (ЦДАГО) 

 
23 липня 2010 р. у газеті “Сільські вісті” опубліковано статтю 

начальника відділу ЦДАГО України С. І. Власенко “Стійте всіма 
силами за Україну… (До 130-річчя від дня народження Володимира 
Винниченка)”. 

* * * 
26 липня 2010 р. у читальному залі Центрального державного 

архіву громадських об'єднань України відкрито документальну 
виставку про життя та діяльність відомого українського письменника, 
політичного та громадського діяча В. Винниченка.  

Інформацію про виставку розміщено у газеті “Урядовий кур’єр” 
та подано у програмі новин “За київським часом” на телеканалі 
“КДРТРК”.  

 
У Центральному державному історичному архіві 

України, м. Київ (ЦДІАК) 
 
19 липня 2010 р. у приміщенні Державної наукової архівної 

бібліотеки, м. Київ проведено зустріч з нащадками українських 
меценатів Галаганів. З нагоди візиту почесних гостей працівники 
ЦДІАК України підготували виставку оригіналів документів з фонду 
Галаганів, що зберігаються в архіві. Серед експонованих документів 
представлено плани маєтку Галаганів і церкви в с. Сокиринцях, заповіт 
Павла Григоровича Галагана, учнівський зошит Григорія Павловича 
Галагана, листи, записки та інші документи з епістолярної спадщини 
роду Галаганів. Загалом, до експозиції ввійшло більше 20 архівних 
документів. 

 
У Центральному державному історичному архіві 

України, м. Львів (ЦДІАЛ) 
 
5–6 липня 2010 р. у ЦДІАЛ України проведено практику для 

студентів філологічного факультету Львівського національного 
університету ім. І. Франка. Студенти ознайомилися із навчальними 
кабінетами сектора допоміжних історичних дисциплін, роботою 
читального залу та каталогу архіву. 

* * * 
22 липня 2010 р. у приміщенні архіву відкрито документально-

книжкову виставку “Боротьба за український університет у Львові” (до 
100-річчя проведення першої студентської демонстрації у Львові). 
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* * * 
20 серпня 2010 р. завідувач сектора релігієзнавства ЦДІАЛ 

О. Гайова надала інтерв’ю кореспонденту радіо “Свобода”, в якому 
розповіла про документи з історії українського державотворення з 
фондів архіву. 

* * * 
2 вересня 2010 р. завідувач сектора релігієзнавства відділу 

використання інформації О. В. Гайова надала інтерв’ю кореспонденту 
радіо “Свобода” з приводу виходу ІІІ тому видання “Митрополит 
Андрей Шептицький  “Пастирські послання. 1939–1944 рр.”. Три томи 
видання підготовлені до друку ЦДІАЛ України спільно з Постуляцією 
для справи беатифікації і канонізації митрополита Андрія 
Шептицького. 

Видання було презентовано 7 вересня 2010 р. на синоді 
Української греко-католицької церкви у смт. Брюховичі Львівської 
області. 

 
У Центральному державному кінофотофоноархіві України 

ім. Г. С. Пшеничного 
 

5 липня 2010 р. у рамках архівної практики для студентів кафедри 
нової та новітньої історії Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка проведено екскурсію Центральним державним 
кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного та організовано 
перегляд найдавніших кінодокументів з фондів архіву. 

* * * 
10 вересня 2010 р. у парку ім. Шевченка відкрито фотовиставку 

“Підготовка України до фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу”, підготовлену Спілкою фотохудожників України 
за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 

* * * 
Упродож третього кварталу 2010 р. тривало наповнення власного 

веб-сайту ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 
 

У Центральному державному науково-технічному 
архіві України (ЦДНТА) 

 
У липні 2010 р. у № 2/2010 науково-популярного журналу 

“UNIVERSITATES. Наука и просвещение” опубліковано нарис за 
документами особового фонду ЦДНТА України “Листів старих 
пожовклі сторінки. Кілька епізодів із життя української наукової 
інтелігенції минулого століття”, присвячений відомому українскому 
ботаніку, професору Харківського університету Ю. Прокудіну.  Цим 
започатковано цикл статей до 100-річчя вченого. 
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* * * 
1 липня 2010 р. проведено екскурсію архівом для студентів 

історичного факультету Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди та Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 

* * * 
19 липня 2010 р. у газеті “За авиакадры” вийшла друком стаття 

начальника відділу використання інформації документів ЦДНТА 
України А. О. Алєксєєнко “Архівно-вузівське партнерство: співпраця 
ЦДНТА України та НАУ імені М. Є. Жуковського “ХАІ”. 

* * * 
1 серпня 2010 р. активовано англомовну версію офіційного веб-

сайту ЦДНТА України. 
* * * 

27 серпня 2010 р. проведено екскурсію для студентів 
гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету 
імені М. Є. Жуковського “ХАІ”. Студенти відвідали архівосховища, 
познайомилися з роботою основних підрозділів архіву, роботою 
мікрофільмуючого обладнання. 

* * * 
 17 вересня 2010 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України 
розміщено он-лайнову виставку “Бут Євген Миколайович (1941–2010): 
науковець, наставник, людина”, присвячену фондоутворювачу архіву, 
який пішов з життя 20 червня 2010 р.  

* * * 
21–23 вересня 2010 р. у ЦДНТА України проведено 

короткотерміновий семінар з підвищення кваліфікації спеціалістів 
державних архівів областей України з питань організації роботи з 
науково-технічною документацією.  

Розглянуто питання щодо організації роботи з НТД та проблем 
комплектування державних архівів на сучасному етапі. З низкою 
доповідей по організації експертизи цінності проектної, конструкт-
торської, технологічної, науково-дослідної документації та 
оформленню результатів експертизи цінності документів  виступили 
фахівці ЦДНТА України. 

Лекційний матеріал поєднувався з практичними заняттями, що 
забезпечило, на думку організаторів, більш успішне проведення 
навчального процесу, раціональне використання напрацьованого 
досвіду ЦДНТА України.  

Під час роботи семінару визначено основні напрямки 
співробітництва ЦДНТА України з державними архівами щодо 
підвищення ефективності роботи з науково-технічною документацією.  
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У Центральному державному архіві-музеї 
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) 

 
5 липня 2010 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документальну 

виставку з нагоди 100-річчя від дня народження українського 
художника С. Григор'єва. Експонувалися статті про митця, ескізи та 
начерки до його картин, портретів відомих діячів культури, листування. 

* * * 
28 липня 2010 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документальну 

виставку до 110-річчя від дня народження українського письменника О. 
І. Копиленка. На виставці представлено численні фото та матеріали 
творчого характеру, зокрема, рукописні сторінки його оповідань “Настя 
Невкрита”, “Невтомне життя”, роману “Десятикласники”, сторінка 
п'єси “Хуртовина”, ілюстрації до книги “Як вони поживають”, 
листування з перекладачкою Тетяною Стах та ін. 

* * * 
6 серпня 2010 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документально-

книжкову виставку, присвячену 130-річчю від дня народження 
відомого українського письменника, державного і політичного діяча 
В. К. Винниченка (1880–1951). На виставці вперше презентовано 
архівні документи з фондів архіву, зокрема, біографічні та творчі 
матеріали з особового фонду митця, епістолірну спадщину 
В. Винниченка, відгуки та рецензії літературознавців на його творчість, 
численні світлини, репродукції малюнків письменника, оригінал ескізу 
живописної роботи В. Винниченка. Серед друкованих видань на 
виставці – твори митця, видані в період поч. ХХ – 1990-ї рр.  

* * * 
22 вересня 2010 р. у приміщенні Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України проведено вечір пам'яті 
відомого українського письменника Михайла Чабанівського та 
презентацію його книги “Журавлинка”. 

* * * 
30 вересня 2010 р. у Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України відкрито документальну виставку, 
присвячену 165-річчю від дня народження видатного драматурга, 
актора, корифея українського театру І. К. Карпенка-Карого та 150-
річчю від дня народження його дружини, актриси С. Тобілевич. 

Експонувалися рукописи та машинописи статей, листування, 
театральні афіші, програмки, образотворчі матеріали, присвячені 
життю та творчості І. К. Карпенка-Карого та С. Тобілевич. 

Архівні матеріали представлені з фондів ЦДАМЛМ України, 
зокрема, акторів та режисерів Г. Юри, В. Василька, Б. Романицького, 
О. Ватулі, Н. Ужвій, М. Крушельницького, О. Юри-Юрського, 
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Ф. Барвінської, С. Тобілевич, театрознавців П. Руліна. Н. Падалки, 
літературознавця Л. Стеценка та ін.  

 
У Центральному державному електронному архіві України  

(ЦДЕА) 
 
3 серпня 2010 р. офіційний веб-сайт Центрального державного 

електронного архіву України кардинально змінив свій логотип та 
дизайн. Окрім повного оновлення дизайну веб-сайту, проведено 
реконструкцію та оновлення змістовної частини сайту. Основні 
рубрики представлено двома мовами (українською та російською), 
користувачам надано можливість пошуку інформації по веб-сайту та 
зворотнього зв'язку. 

Після зміни дизайну веб-сайту та появи нових рубрик на веб-
сайті архіву кількість відвідувачів у серпні збільшилася на 80%. 

У планах ЦДЕА України представити щоденні новини та анонси, 
основні рубрики та коротку інформацію про діяльність архіву 
англійською мовою. 

* * * 
14 вересня 2010 р. на офіційному веб-сайті Центрального 

державного електронного архіву України у розділі “Нормативна база” 
(проекти) опубліковано проект Концепції планування життєвого циклу 
електронних документів та електронних інформаційних ресурсів. 

Вперше в архівній практиці України у Концеції визначено 
основні цілі, завдання та шляхи вирішення проблем щодо процесів 
життєвого циклу електронних документів (ЕД) та електронних 
інформаційних ресурсів (ЕІР) від створення до передачі на архівне 
зберігання та міжсистемного електронного документообігу в Україні. 
Документ висвітлює питання роботи із ЕД та ЕІР як у архівних 
підрозділах установ, організацій, так і в державних архівах України. 
Запрошуємо до обговорення даного проекту архівістів, 
документознавців, усіх зацікавлених осіб.  

* * * 
17 вересня 2010 р. директор ЦДЕА України А. Г. Лавренюк надав 

інтерв'ю кореспонденту журналу “Віче” та розповів про діяльність 
архіву. 

* * * 
У межах ініціативного документування ЦДЕА України створено 

архівну електронну колекцію “Президентські вибори 2010”. Розпочато 
фондування Архіву, створено фонд № 1 архівної електронної колекції 
“Президентські вибори 2010”. Обсяг фонду – 27 одиниць зберігання, 
що складає 39,74 Гб інформації. Ця колекція найближчим часом буде 
презентована користувачам на веб-сайті архіву в рубриці 
“Документальні виставки on-line”. 
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На сьогодні основним завданням для електронного архіву 
залишається розширення нормативно-методичної бази для 
забезпечення постійного архівного зберігання електронних документів 
та електронних інформаційних ресурсів. Проект Концепції “Пла-
нування життєвого циклу електронних документів та електронних 
інформаційних ресурсів”, перша редакція якої розроблена відділом 
формування НАФ та діловодства, детально визначає етапи життєвого 
циклу електронних документів та електронних інформаційних ресурсів 
від моменту їх створення в установі та організації до моменту їх 
надходження до електронного архіву. До обговорення даного проекту, 
представленого на веб-сайті архіву у розділі “Нормативна база” 
(проекти), запрошуються архівісти, документознавці та усі зацікавлені 
особи. 

ЦДЕА України працює також над “Інструкцією з обліку 
електронних документів у ЦДЕА України”, методичними 
рекомендаціями “Про порядок зберігання електронних документів у 
ЦДЕА України”, “Проведення експертизи цінності електронних 
документів” та “Облік і описування електронних документів у 
центральних та місцевих архівах”. 

 
У Центральному державному архіві зарубіжної україніки  

(ЦДАЗУ) 
 

28 липня 2010 р. у фойє комплексу споруд центральних 
державних архівних установ відкрито виставку “До Дня Хрещення 
України-Русі. Нові надходження до Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки”. 

Експоновані документи становлять частину архіву Українського 
Православного Братства ім. Василя Липківського, який був переданий 
до Центрального державного архіву зарубіжної україніки із США у 
листопаді 2009 р. та червні 2010 р. його багаторічним очільником, 
відомим в українській діаспорі громадським та релігійним діячем 
Валентином Кохно (1922–2010). 

В експозиції виставки представлено близько 30 документів 
Національного архівного фонду України, які хронологічно охоплюють 
період 1920–1990-х рр. ХХ ст. Документи висвітлюють історію 
Української Автокефальної Православної церкви на еміграції, Першого 
Всеукраїнського Православного Собору у Києві (1921 р.), репресій 
щодо священнослужителів УАПЦ (1920–1930-х рр.), діяльність 
Української Православної церкви в США, Німеччині та інших країнах. 
Різноманітні за характером та змістом документи відображають життя 
та діяльність архієпископа, першого митрополита Київського і всієї 
України УАПЦ Василя Липківського (1864–1937), видатного діяча 
УАПЦ протидиякона Василя Потієнка (1898–1945). 
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У Державному архіві в Автономній Республіці Крим 
 

1 липня 2010 р. у Державному архіві в Автономній Республіці 
Крим відкрито документальну виставку “До 235-річчя від дня 
народження Ф. К. Мільгаузена, лікаря, вченого-ботаніка, метеоролога”.  

2 липня 2010 р. у газеті „Южная столица” опубліковано 
підготовлену  Державним архівом в Автономній Республіці Крим 
статтю „Лікар Мільгаузен. До 235-річчя від дня народження”. 

3 липня 2010 р. у програмі “Відродження” телерадіокомпанії 
“Крим” прозвучала підготовлена Державним архівом в Автономній 
Республіці Крим інформація “До 235-річчя від дня народження 
Ф. К. Мільгаузена, лікаря та громадського діяча”. Того ж дня у газеті 
“Комсомольская правда в Украине” опубліковано статтю А Туровської 
“В Сімферополі бережуть автограф Суворова та атестат Курчатова”. 

* * * 
12 липня 2010 р. розпочав роботу власний веб-сайт Державного 

архіву в Автономній Республіці Крим. 
* * * 

8 вересня 2010 р. архівним відділом Кіровської райдерж-
адміністрації проведено семінар-нараду з питань діловодства та 
збереженості  документів в органах місцевого самоврядування. 
 У роботі семінару взяла участь начальник організаційно-
аналітичного відділу Державного архіву в Автономній Республіці Крим 
Т. А. Шарова, яка розповіла про внесені на протязі останніх років зміни 
у законодавство України у сфері діловодства та архівної справи. Значну 
увагу приділено роз’ясненням щодо документів, які перебувають на 
відомчому зберіганні. Учасники семінару прослухали виступ 
начальника архівного відділу Кіровської райдержадміністрації 
І. О. Загородньої про заходи, спрямовані на збереження документів під 
час зміни голів та секретарів органів місцевого самоврядування району, 
специфіку організації діловодства виборчих комісій та передавання 
документів на державне зберігання. 

У семінарі взяли участь 50 працівників діловодних служб, голови 
та відповідальні особи за архівні підрозділи місцевого самоврядування, 
а також установ і організацій району. 

* * * 
17 вересня 2010 р. у рамках проведення фестивалю німецької 

культури етнічних німців у Криму, приуроченого до святкування 200-
річчя заснування німецької колонії Кроненталь, у Будинку культури 
с. Кольчугине (в минулому Кроненталь) Сімферопольського району 
експонувалася підготовлена Державним архівом в Автономній 
Республіці Крим документальна виставка “Історія колонії „Кроненталь 
в архівних документах”. На виставці репрезентовано 25 документів, що 
відображають економічний та культурний розвиток села, зокрема, 
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купівлю у 1810 р. землі для поселення німецьких колоністів біля р. 
Булганак, облаштування переселенців на кримській землі, списки 
мешканців колонії за різні роки, проведення аграрних перетворень, 
розкуркулення та репресії, які зазнали селяни в період з 1933 по 
1938 рр. 

Виставку відвідали представники Верховної Ради й Ради 
міністрів АР Крим, Республіканського комітету з справ між-
національних відносин та депортованих громадян, нащадки колишніх 
поселенців, які приїхали з Росії та Німеччини, члени “Товариства 
німців Крима „Видергебурт”, мешканці  с. Кольчугине. 

 
У Держархіві Вінницької області 

 
12 липня 2010 р. проведено розширене засідання Державного 

архіву Вінницької області, на якому розглянуто підсумки роботи 
архівних установ області за І півріччя 2010 р. щодо виконання річних 
планових завдань, обговорено проект плану організаційної роботи на 
ІІ півріччя 2010 р., результати комплексної перевірки діяльності 
архівного відділу Хмільницької райдержадміністрації за 2007 р. – 
І півріччя 200 р. 

Відзначено позитивний досвід роботи архівного відділу із 
забезпечення збереженості документів НАФ, виконання Програми 
здіснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ. 
Вказано на недоліки щодо роботи з архівними підрозділами установ, 
низький відсоток (20 %) упорядкування документів за встановлені 
роки, порушення оформлення підстав до архівних копії та довідок, що 
видаються трудовим архівом. 

* * * 
15 липня 2010 р. проведено розширене засідання експертно-

перевірної комісії Державного архіву Вінницької області, на якому 
заслухано результати перевірянь стану діловодства та архівних 
підрозділів у Вінницькому академічному театрі ляльок, обласному 
центрі технічної творчості учнівської молоді, обласному центрі 
дитячого та юнацього туризму та екскурсій. До розгляду ЕПК 
представлено положення про ЕК та архівні підрозділи, інструкції з 
діловодства. 

Виступаючі голови ЕК установ охарактеризували склад та зміст 
документів, що відкладаються у їхній діяльності. Це насамперед творча 
та методично-педагогічна документація, що не дублюється в установах 
вищого рівня.  

Експертно-перевірна комісія держархіву постійно працює над 
удосконаленням норм та методів своєї роботи.  
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* * * 

16 липня 2010 р. директор Державного архіву Вінницької області 
Ю. В. Легун виступив у прямому ефірі рубрики “Яким бути місту” 
Вінницької обласної телерадіокомпанії “Вінтера”, присвяченому 600-
річчю Грюнвальдської битви. 

* * * 
8 вересня 2010 р. у рамках міжнародної наукової конференції 

“Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть” у Вінницькому 
обласному краєзнавчому музеї Державним архівом Вінницької області 
відкрито документальну виставку “Вінницькі Мури в архіваліях: з 
колекції Державного архіву Вінницької області”. 

* * * 
  У вересні 2010 р. працівники Державного архіву Вінницької 

області взяли участь у презентації бібліографічного покажчика 
“Творець архітектурної історії Вінниці початку ХХ ст. (До 150-річчя 
від дня народження Г. Г. Артинова)”, яка відбулася у приміщенні 
Вінницької обласної бібліотеки ім. Тімірязєва. 

Крім того, з нагоди пам'ятної дати у Державному архіві 
Вінницької області розгорнуто  виставку карт, планів та документів з 
фондів Вінницької міської думи, які висвітлюють діяльність 
архітектора вінницького архітектора Г. Артинова. 

 
У Держархіві Волинської області 

 
25 червня – 9 липня 2010 р. на базі Державного архіву Волинської 

області, архівного відділу Луцької міської ради, трудових архівів 
м. Луцька та Луцької області проведено архівну практику студентів 
історичного факультету Волинського національного університетуу 
ім. Лесі Українки. Студенти ознайомилися з роботою держаних 
архівних установ області, зокрема, прийомом громадян, виконанням 
запитів соціально-правового характеру та ін. 

* * * 
22 липня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 

проведено розширене засідання колегії держархіву за участю 
начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
області за підсумками роботи архівних установ області за І півріччя 
2010 р. Інформація про роботу колегії з'явилася у місцевих засобах 
масової інформації. 

* * * 
23 липня 2010 р. на базі архівних установ Ківерцівського району 

проведено семінар-навчання начальників архівних відділів райдерж-
адміністрацій та міськрад Волинської області. 
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* * * 
16 серпня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 

відкрито документальну виставку “Луцьк у минулому”, присвячену 
925-й річниці першої писемної згадки про м. Луцьк. Експонувалися 
цікаві фотографії зниклих будівель та пам'ятників міста, копії 
унікальних документів та рідкісних книг. З експозицією виставки 
ознайомилися краєзнавці, студентська молодь міста, представники 
засобів масової інформації. 

* * * 
28 серпня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 

Нововолинською місцевою ТРК проведено зйомки архівних документів 
з історії м. Нововолинська (до 60-річчя першої писемної згадки про 
місто). 

* * * 
15–17 вересня 2010 р. директор Державного архіву Волинської 

області В. М. Гика взяв участь у роботі ХХХV Міжнародної науково-
практичної конференції “Минуле і сучасне Волині і Полісся: Луцьк в 
історії Волині та України” (до 925-ї річниці першої писемної згадки про 
м. Луцьк), що проходила у Волинському національному університеті 
ім. Лесі Українки, та виступив з доповіддю “Унікальні документи 
архіву”. 

* * * 
Протягом ІІІ кварталу 2010 р. у “Волинській газеті” продовжує 

систематично публікуватися рубрика “Сторінками минулого”, 
підготовлена за документами та друкованими виданнями держархіву 
області. 

 
У Держархіві Дніпропетровської області 

 
1 липня 2010 р. у газеті “Вісті Придніпров'я” у рубриці “Вісті з 

архіву” опубліковано “Четвертий універсал Української Центральної 
Ради”. 

* * * 
8 липня 2010 р. у Державному архіві Дніпропетровської області 

відкрито документальну виставку “Катеринослав в 1918 році: боротьба 
за владу”. В експозиції виставки представлено маловідомі документи 
часів УНР, зокрема, накази, постанови, тимчасові закони Центральної 
Ради, гетьмана Павла Скоропадського, Директорії. 

 
* * * 

10 липня 2010 р. у газеті “Днепр вечерний” опубліковано статтю 
“Революційне ретро” про виставку Державного архіву Дніпро-
петровської області “Катеринослав у 1918 році: боротьба за владу”. 
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* * * 
29 липня 2010 р. спільно з Управлінням з питань банкрутства, 

податковими органами, Пенсійним фондом України та Дніпро-
петровським міськвиконкомом Державний архів Дніпропетровської 
області взяв участь в організації наради з питань передачі ліквідованих 
підприємств, які перебували у стадії банкрутства, на зберігання до 
архівних установ області.  

* * * 
14 вересня 2010 р. співробітники Державного архіву 

Дніпропетровської області взяли участь у презентації репринтного 
відтворення першого випуску 1904 року “Летописи Екатеринославской 
ученой архивной комиссии” (Дніпропетровськ: Герда, 2010).  

 
У Держархіві Донецької області 

 
У третьому кварталі 2010 р. тривала робота з укладання нового 

видання продовжуваного міжархівного довідника “Реєстр розсекре-
чених архівних фондів України (2004–2010 рр.)”. До нового тому 
видання увійшла інформація по 42  фондам Державного архіву Донець-
кої області, розсекреченим у період з 2002 по 2010 рр. 

До роботи були залучені студенти історичного факультету 
Донецького національного університету, які проходили архівну 
практику у держархіві. Підготовка матеріалів до міжархівного 
довідника викликала неабияку зацікавленість у майбутніх істориків. 
Під час роботи над довідником практиканти ознайомились з умовами 
зберігання документів у сховищах, отримали досвід роботи зі справами 
фондів, описами та переглянули розсекречені справи.  

* * * 
29 липня 2010 р. Державним архівом Донецької області спільно 

з управлінням з питань банкрутства у Донецькій області проведено 
нараду з проблемних питань передачі документів підприємств-
банкрутів на зберігання до трудових архівних установ області.  

У роботі наради взяли участь начальники архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад та арбітражні керуючі (ліквідатори 
підприємств). 

Учасники наради обговорили проблемні питання, які виникають 
під час ліквідації підприємств та організацій, зокрема, безвідпо-
відальність керівника установи щодо передачі документів ліквідатору, 
деяких ліквідаторів по відношенню до порядку приймання, 
упорядкування та подальшого передавання документів соціально-
правового значення до трудових архівів, що негативно впливає на 
вирішення питань соціального захисту громадян. 
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За результатами обговорення проблем учасники наради 
визначились, що є необхідність внесення змін до деяких законодавчих 
актів, а саме: 

– передбачити адміністративну та кримінальну відповідальність 
керівника-боржника та ліквідатора за збереження архівних документів 
ліквідованого підприємства; 

– не приймати звіт ліквідатора до господарського суду до 
розгляду без архівної довідки з трудового архіву; 

– внести до типового статуту приватних підприємств, які 
створені шляхом реорганізації державних підприємств і акціонерних 
товариств, пункт щодо відповідальності керівника підприємства за 
зберігання архівних документів та видачу довідок громадянам; 

– внести пропозиції для розгляду на урядовому рівні про 
доповнення до Податкового кодексу України щодо оподаткування всіх 
працівників з метою створення фонду для забезпечення зберігання 
архівних документів з особового складу (за економічно 
обґрунтованими нормами), що в подальшому дозволить вирішити 
проблемні питання фінансування трудових архівів. 

Учасники наради дійшли висновку, що необхідно провести 
спільну нараду з представниками Пенсійного фонду України, 
Держкомархіву України для врегулювання питань підтвердження стажу 
для призначення пенсії громадянам на підставі довідок трудових 
архівів.  

* * * 
17 серпня 2010 р. у приміщенні Донецької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської відкрито підготовлену 
бібліотекою спільно з Державним архівом Донецької області 
документальну виставку “До 90-річчя керівника Донецької області 
Дегтярьова Володимира Івановича”. 

 
У Держархіві Житомирської області 

 
14 липня 2010 р. у Державному архіві Житомирської обалсті 

відкрито виставку документів та періодичної преси “Музею 
космонавтики  імені С. П. Корольова – 40 років”. На виставці 
експонувалися метрична книга реєстрації народжень Софіївської 
церкви м. Житомира, яка містить запис № 1 від 14 січня 1907 року про 
народження та хрещення С. П. Корольова; документи дореволюційного 
періоду про майнові належності будинку, в якому проживав перші свої 
роки видатний житомирянин; документи із справи Волинського 
дворянського депутатського зібрання про дворянське походження 
родини Ціолковських, відомого вченого, основоположника теорії 
міжпланетних сполучень – Костянтина Едуардовича Ціолковського, 
вихідця з Волині. 
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Значний інтерес викликали документи та публікації про створення 
та відкриття меморіального будинку-музею академіка С. П. Корольова, 
зокрема, Постанова бюро Житомирського міського комітету 
КП України та рішення виконавчого комітету міської Ради депутатів 
трудящих за 1969 р. про створення в Житомирі меморіального музею 
Двічі Героя Соціалістичної Праці, Академіка Корольова С. П. На 
виставкових стендах представлено унікальні документи 
фонофотофонду архіву про відкриття музею, участь у заходах родини 
С. Корольова.  

У відкритті виставки взяли участь начальник управління з питань 
внутрішньої політики та у зв’язках з громадськістю Житомирської 
облдержадміністрації М. К. Сюравчик, директор Музею космонавтики 
імені С. П. Корольова О. А. Копил, представники засобів масової 
інформації. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
28 липня 2010 р. директором Державного архіву Закарпатської 

області М. В. Делеганом проведено черговий плановий виїзний прийом 
громадян у архівному відділі Мукачівської міської ради. Громадянами 
порушувалися переважно питання щодо отримання відомостей про 
стаж роботи та розмір заробітної плати. Усім надано відповідні 
роз'яснення. 

Після закінчення виїзного прийому громадян відбулася зустріч 
директора архіву з Мукачівським міським головою З. З. Ленделом та 
заступником міського голови, керуючим справами виконкому, 
куратором архівної справи О. Ю. Галаєм. У ході зустрічі відзначено 
належну увагу керівництва міста до розвитку архівної справи, 
обговорено шляхи подальшої роботи щодо поліпшення діяльності 
зазначеної галузі місцевого самоврядування, зокрема, акцентовано 
увагу на потребі постійного фінансування розвитку архівної справи 
міста.  

* * * 
29 липня та 26 серпня 2010 р. директором Державного архіву 

Закарпатської області М. В. Делеганом проведено “пряму” телефонну 
лінію з громадянами області з питань отримання ретроспективної 
інформації.  

* * * 
29 липня 2010 р. на базі Державного архіву Закарпатської області 

проведену спільну нараду держархіву та Закарпатського обласного 
сектору з питань банкрутства щодо порядку передачі документів 
організацій при їх ліквідації.  
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5 серпня 2010 р. у № 19 газети “Мукачівська Ратуша” 
опубліковано повідомлення “Головний архіваріус краю відповідав на 
запитання” про виїзний прийом директора Державного архіву 
Закарпатської області М. В. Делегана в архівному відділі Мукачівської 
міської ради та роз'яснення директора щодо права начальників архівних 
відділів райдержадміністрацій та міськрад складати протоколи про 
притягнення до адміністративної відповідальності осіб за порушення 
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. 

* * * 
17 серпня 2010 р. відбувся виїзний прийом громадян директором 

архіву в архівному відділі Хустської райдержадміністрації. 
* * * 

10–11 вересня 2010 р. директор Державного архіву Закарпатської 
області М. В. Делеган взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній 
конференції „Мукачівський Свято-Миколаївський монастир на 
Чернечій горі: історія та сьогодення”, організованій з нагоди 650-річчя 
утворення Мукачівського монастиря, та виступив з доповіддю 
„Автентичність грамоти 1360 року князя Феодора Корятовича 
Мукачівському монастирю”. 

* * * 
16–18 вересня 2010 р. директор Державного архіву Закарпатської 

області М. В. Делеган та заступник директора – головний охоронець 
фондів архіву О. Й. Куташі взяли участь у міжнародній науковій 
конференції “Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат” з 
нагоди відзначення 130-річчя від дня народження відомого ботаніка-
флориста, систематика та знавця флори Карпатського регіону 
А. Маргіттая, організованій на основі документів Державного архіву 
Закарпатської області спільно з Мукачівською міською радою та 
Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ. 

* * * 
21 вересня 2010 р. на базі держархіву проведено чергове 

засідання постійно діючого семінару “Сучасне діловодство та архівна 
справа” для працівників архівних підрозділів і членів експертних 
комісій установ, організацій, підприємств. 

 
У Держархіві Запорізької області 

 
9 липня 2010 р. проведено засідання колегії Державного архіву 

Запорізької області, на якому розглянуто план роботи архіву на 
ІІІ квартал 2010 р., підсумки роботи держархіву, архівних відділів 
райдержадміністрацій і міськрад та трудових архівів за І півріччя 
2010 р., хід виконання запитів соціально-правового характеру 
Державним архівом Запорізької області та стан роботи з кадрами та 
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кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у держархіві за 
І півріччя 2010 р. 

* * * 
29 липня 2010 р. у читальному залі Державного архіву 

Запорізької області з нагоди 110-річчя від дня народження народного 
артиста СРСР В. Г. Магара відкрито документальну виставку “Театр 
його імені”.  

* * * 
У серпні 2010 р. Державний архів Запорізької області розпочав 

цикл радіопередач на обласному радіо Запорізької ОДТРК на тему 
“Олександрівськ. До 240-річчя заснування м. Запоріжжя”  В ефірі 
обласного радіо вийшли 3 радіопередачі: “Олександрівськ. Перші 
кроки існування”, “Олександрівськ. Православний”, “Покровська 
соборна церква”. 

*** 
9 серпня 2010 р. у Державному архіві Запорізької області з нагоди 

240-річчя заснування м. Запоріжжя відкрито документальну виставку 
“Олександрівськ у перші десятиріччя ХХ ст. Світлини міста”. 

* * * 
13–17 вересня 2010 р. працівниками Державного  архіву 

Запорізької області в рамках курсів підвищення кваліфікації 
регіонального відділення філії “Центр післядипломної освіти” ВАТ 
“Укртелеком” у м. Запоріжжі, організованих для працівників діло-
водних служб та архівів структурних  підрозділів системи ВАТ 
“Укртелеком” за напрямом “Сучасне діловодство та архівна справа”, 
проведено шість семінарських занять. 

 
У Держархіві Івано-Франківської області 

 
29 липня 2010 р. Івано-Франківським обласним музеєм 

визвольної боротьби імені Степана Бандери спільно з Державним 
архівом Івано-Франківської області у приміщенні музею відкрито 
виставку, присвячену 145-й річниці від дня народження 
А. Шептицького – видатного церковного, культурного і громадського 
діяча, митрополита Галицького, архиєпископа Львівського, єпископа 
Кам´янець-Подільського УГКЦ. 

* * * 
22 вересня 2010 р. у Державному архіві Івано-Франківської 

області відкрито тематичну виставку “Корифей українського театру”, 
присвячену 165-й річниці від дня народження відомого українського 
драматурга, прозаїка, актора, режисера та театрального діяча 
І. Карпенка-Карого. 
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У Держархіві Київської області 
 

1 серпня 2010 р. у радіопередачі “Київські етюди” на 1-му 
каналі українського радіо “Голос Києва” за темою “Місця відпочинку 
киян (за документами Державного архіву Київської області)” виступила 
начальник відділу інформації та використання документів Державного 
архіву Київської області О. М. Бєлая. 

* * * 
8 серпня 2010 р. у радіопередачі “Київські етюди” на 1-му 

каналі українського радіо “Голос Києва” виступила начальник відділу 
інформації та використання документів Державного архіву Київської 
області О. М. Бєлая, яка розповіла про виконання запитів соціально-
правового значення держархівом області. 

* * * 
7 вересня 2010 р. працівниками Державного архіву Київської 

області проведено контрольну перевірку щодо усунення недоліків, 
виявлених під час попередньої комплексної перевірки в архівному 
відділі Ржищівської міської ради. У ході перевірки відбулася зустріч 
співробітників архіву з головою Ржищівської міської ради 
В. А. Ремезом, під час якої обговорено проблемні питання та 
перспективи розвитку архівної справи у м. Ржищів. 

* * * 
14 вересня 2010 р. здійснено контрольну перевірку в архівному 

відділі Поліської райдержадміністрації щодо усунення недоліків, 
виявлених під час попередньої комплексної перевірки. Співробітники 
Державного архіву Київської області ознайомилися з умовами 
зберігання документів та роботою новоствореного трудового архіву у 
Поліському районі Київської області, зустрілися з головою Поліської 
райдержадміністрації Т. В. Приборою та обговорили з нею питання 
щодо організації надання платних послуг архівними установами району 
та обладнання приміщень архівів новим стелажним обладнанням. 

* * * 
17 вересня 2010 р. під час робочої поїздки директора 

Державного архіву Київської області С. А. Каменєвої до м. Біла Церква 
відбулася зустріч директора з головою Білоцерківської райдерж-
адміністрації А. Я. Немною. Під час зустрічі обговорено питання щодо 
надання архівному відділу Білоцерківської райдержадміністрації 
додаткового приміщення для архівосховищ та прийнято рішення про 
проведення ремонту у приміщенні архівного відділу і підключення 
пожежно-охоронної сигналізації до центрального пульту. 
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У Держархіві Кіровоградської області 
 

Протягом ІІІ кварталу 2010 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК 
продовжує виходити телепередача “Пам'ять”, рубрика “Сторінки 
історії” якої підготовлена за документами Державного архіву 
Кіровоградської області. 

* * * 
9 липня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Кіровоградської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку „Володимир 
Винниченко: патріот, бунтар, митець”. 

* * * 
14 липня 2010 р. у Державному архіві Кіровоградської області  

проведено розширене засідання колегії держархіву, на якому 
розглянуто підсумки роботи державних архівних установ області, 
архівних відділів міських рад у І півріччі 2010 р., стан виконавської 
дисципліни в державних архівних установах області та архівних 
відділах міських рад, стан кадрової роботи та виконання чинного 
законодавства України з питань державної служби та боротьби з 
корупцією у держархіві області тощо. 

У засіданні взяли участь начальники архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад, представник управління 
державної служби Головдержслужби України в області.  

Після засідання колегії проведено нараду-семінар начальників 
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад з питань 
діяльності архівних установ. 

* * * 
15 липня 2010 р. Державним архівом Кіровоградської області 

спільно з обласним художнім та обласним краєзнавчим музеями 
відкрито документальну виставку, присвячену 130-річчю від дня 
народження В. К. Винниченка. 

* * * 
16 липня 2010 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК вийшла 

радіопередача „Володимир Винниченко: доля і творчість”. 
* * * 

2 вересня 2010 р. у Державному архіві Кіровоградської області 
відкрито документальну виставку “75 років з початку на Україні 
стаханівського руху”. 

* * * 
20 вересня 2010 р. за участі представників засобів масової 

інформації та студентської молоді міста у Державному архіві 
Кіровоградської області відкрито документальну виставку „Він муз 
служитель благородний...”, присвячену 165-річчю від дня народження 
І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого). Серед експонатів виставки – 
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метрична книга про народження І. К. Тобілевича, рішення органів 
влади щодо хутора “Надія”, фотодокументи різних років, листи сина 
драматурга Юрія Тобілевича.  

Окремий документальний масив ілюструє події, що відбувалися 
після смерті митця, зокрема, про долю хутора “Надія”, заснування 
українського реалістичного театру, одним із фундаторів якого був Іван 
Карпович. 

 
У Держархіві Луганської області 

 
12 серпня 2010 р. на веб-сайті Луганської облдержадміністрації 

на веб-сторінці Державного архіву Луганської області опубліковано он-
лайнову документальну виставку “До 75-тиріччя стахановського руху 
на Луганщині”. 

Документи виставки розкривають стахановський рух як новий 
етап соціалістичного змагання та форму збільшення продуктивності 
праці, висвітлюють трудовий героїзм інженерно-технічних робітників, 
колгоспників, які багаторазово перевищували встановлені норми 
виробництва. 

* * * 
17 серпня 2010 р. у Державному архіві Луганської області 

проведено семінар-нараду за участю арбітражних керуючих та 
представників архівних установ області, на якій розглянуто проблемні 
питання, що виникають у арбітражних керуючих у процесі роботи з 
ліквідованими підприємствами у м. Луганську та Луганській області, а 
також недосконалість законодавчої бази щодо питань передачі 
документів ліквідованих підприємств на збереження до архівних 
установ. 

У ході семінар-наради прийнято рішення підписати відкритого 
листа до керівників міст та районів і депутатського корпусу районних 
рад Луганської області з метою звернути їх увагу на проблеми, що 
виникають у процесі ліквідації підприємств, та на недостатню кількість 
трудових архівів на території області і їх відсутність в обласному 
центрі. 

* * * 
1 вересня 2010 р. на веб-сторінці Державного архіву Луганської 

області офіційного веб-сайту Луганської облдержадміністрації 
розміщено он-лайнову документальну виставку “До святкування 300-
річчя заснування м. Лисичанськ”. 

* * * 
9 вересня 2010 р. проведено розширене засідання колегії 

Державного архіву Луганської області, на якому розглянуто результати 
комплексної перевірки діяльності держархіву та план щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених у результаті перевірки, а також хід 



 

 231

виконання рішення колегії держархіву від 11 червня 2009 р. “Про 
посилення пожежної та охоронної безпеки архівних приміщень та 
забезпечення надійної експлуатації їх інженерних мереж та 
комунікацій”, законодавства про запобігання проявам корупції та 
врегулювання кадрового питання в архівних установах області, досвід 
створення трудових архівів як структурних підрозділів виконавчих 
комітетів міських рад. 

 
У Держархіві Львівської області 

 
29 липня 2010 р. на офіційному веб-сайті Державного архіву 

Львівської області розміщено он-лайнову документальну виставку 
“Митрополит А. Шептицький – приклад святості та життєвої мудрості 
(до 145-річчя з дня народження)”.  

6 серпня 2010 р.  у № 85 (5317) газети “Експрес” опубліковано 
замітку І. Шелупець “Нове про Шептицького” про відкриття у 
Державному архіві Львівської області он-лайнової виставки 
“Митрополит Андрей Шептицький – приклад святості та життєвої 
мудрості. До 145-річчя з дня народження”. 

* * * 
19 серпня 2010 р. проведено засідання колегії Державного архіву 

Львівської області, на якому розглянуто підсумки проведення 
перевіряння наявності документів у фондах держархіву, роботу 
офіційного веб-сайту архіву Державного архів у Львівської області, 
співпрацю Державного архіву Львівської області зі ЗМІ станом на 
1 серпня 2010 р.  

* * * 
3 вересня 2010 р. для кореспондентів радіо “Свобода” проведено 

оглядову екскурсію Виставковим центром Державного архіву 
Львівської області. 

* * * 
9 вересня 2010 р. працівниками архіву прочитано лекції для 

слухачів Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України з тем “Правила зберігання документів НАФ в державних 
архівних установах”, “Історія розвитку архівної справи на західно-
українських землях” та “Формування НАФ”. 

* * * 
16 вересня 2010 р. у Державному архіві Львівської області 

відкрито документальні виставки “До 100-річчя з часу заснування у 
м. Львові українського лікарського товариства” та “До 80-ї річниці 
каральної операції “пацифікації” в Галичині”. 
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У Держархіві Миколаївської області 
 

16 вересня 2010 р. у приміщенні виконкому Миколаївської 
міської ради урочисто відкрито документальну виставку Державного 
архіву Миколаївської області “Миколаївська міська дума: крізь призму 
часу”, присвячену Дню міста. 

Відкрив виставку Миколаївський міський голова В. Д. Чайка, з 
вступним словом до присутніх звернулася директор Державного архіву 
Миколаївської області Л. Л. Левченко. 

На виставці представлено документи за період 1798–1920 рр. з 
фондів “Миколаївської міської думи”, “Миколаївської міської управи”, 
“Миколаївського військового губернатора”, “Канцелярії будівництва 
м. Миколаїв” та ін. Пізніше планується пересувний рейд виставки по 
виконавчих комітетах районів м. Миколаєва. 

 
У Держархіві Одеської області 

 

16 липня 2010 р. директором Державного архіву Одеської області 
І. І. Ніточко проведено виїзний прийом громадян Балтського району. 

* * * 
26 липня 2010 р. заступник директора Державного архіву 

Одеської області Л. Г. Білоусова надала інтерв‘ю ТРК “Град” та “Арт”, 
у якому розповіла про документи щодо життя, громадської і 
благодійницької діяльності видатного одесита, одеського міського 
голови Г. Г. Маразлі.  

* * * 
30 липня 2010 р. за сприяння голови Національної спілки 

журналістів Ю. Работіна проведено прес-конференцію, присвячену 
Дню голокосту ромів, на якій були присутні кореспонденти 
телерадіокомпаній “Круг”, “РІАК”, “ГЛАС”, “ГРАД”, “Новая Одесса”, 
“Real Estate”, “G-news”, “ОГТРК” та ін.  

Директор Державного архіву Одеської області І. І. Ніточко у 
своєму виступі поінформував присутніх про укладений Державним 
архівом договір про співробітництво з главою Одеського обласного 
ромського конгресу “Бахтало Дром” С. М. Єрмошкіним. 

* * * 
1 вересня 2010 р. розпочалася практика студентів Південно-

українського Державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушин-
ського. Студентам прочитано лекції за темами “Історія архівної 
справи”, “Склад і зміст фондів Державного архіву Одеської області”, 
проведено екскурсію архівосховищем.  
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У Держархіві Рівненської області 
 

5–9 липня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області 
проведено архівну практику студентів історико-соціологічного 
факультету Рівненського державного гуманітарного університету. 

* * * 
20 липня 2010 р. для слухачів Всеукраїнської історико-

краєзнавчої літньої школи Малої академії наук проведено семінар-
навчання “Архівні документи і матеріали в системі гуманітарних 
досліджень”. 

* * * 
27 липня 2010 р. за участі представників засобів масової 

інформації у Державному архіві Рівненської області проведено 
засідання колегії держархіву, на якому обговорено стан виконання в 
області розпорядження голови облдержадміністрації від 15 липня 2009 
року  № 255 “Про хід виконання в області розпорядження Президента 
України від 13 квітня 2005 року № 957 “Про невідкладні заходи щодо 
збереження національних архівних цінностей України”, розпорядження 
голови облдержадміністрації від 24 березня 2006 року № 166 “Про 
Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2006–
2010 роки” та підсумки роботи державних архівних установ області за 
І півріччя 2010 року, а також розглянуто звіт начальника відділу 
використання інформації документів архіву про підсумки роботи із 
зверненнями громадян за І півріччя 2010 року. 

* * * 
14 вересня 2010 р. співробітник Державного архіву Рівненської 

області О. М. Галамай взяла участь у науково-практичній конференції 
“Волинь та проблеми духовного відродження України”, проведеній у 
Рівненській обласній бібліотеці. 

 
У Держархіві Сумської області 

 

1 вересня 2010 р. на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Сумської області опубліковано он-лайнову фотодокументальну 
виставку, присвячену 355-річчю м. Суми. 

 
У Держархіві Тернопільської області 

 
8 липня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

відкрито документальну виставку з нагоди 100-річчя від дня народ-
ження відомого поета-емігранта К. А. Куцюка-Кочинського.  

В експозиції виставки представлено документи біографічного 
характеру: копію свідоцтва про народження, різноманітні посвідчення, 
світлини поета та його родини різних років. Творчість поета висвітлено 
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в окремому розділі виставки, де експонувалися рукописи віршів, 
машинописи з авторськими правками, окремі збірки поезій, видані у 
Румунії, зокрема, “Рушник на камені” (1984), “Шумлять тополі” (1988), 
“Відгук віків” (1989), а також рецензії і статті про творчий доробок 
митця. 

* * * 
14 липня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

відкрито виставку з нагоди 770-річчя заснування Почаївської Свято-
Успенської Лаври “І тисячі доріг ведуть сюди...”. 

* * * 
20 липня 2010 р. за участі співробітників Державного архіву 

Рівненської області телеканалом “Інтер” підготовлено сюжет про 
стародруки, передані на постійне зберігання до держархіву 
гр. М. О. Хомко, та про документальну виставку архіву з нагоди 770-
річчя заснування Почаївської Свято-Успенської Лаври.  

* * * 
28 липня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

проведено прес-конференцію з нагоди 35-ї річниці підписання 
Заключного Гельсінського Акту Наради з безпеки та співробітництва в 
Європі та початку Гельсінського правозахисного руху. 

* * * 
28 липня 2010 р. співробітники Державного архіву 

Тернопільської області взяли участь у заходах з нагоди річниці 
Хрещення Русі, організованих Тернопільською облдержадміністрацією. 

* * * 
26 серпня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

урочисто відкрито документальну виставку до 470-річчя заснування 
м. Тернополя “В літописах відлуння твоїх кроків...”. 

* * * 
9 вересня 2010 р. вийшла друком книга О. Петровського, 

О. Гаврилюка, І. Крочака “Тернопіль / Tarnopol: історія міста”, 
підготовлена з використанням документів Державного архіву 
Тернопільської області. 

* * * 
15 вересня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

відкрито документальну виставку з нагоди 70-річчя від дня народження 
поета В. Ярмуша “Зоря, що передчасно згоріла”. 

* * * 
17 вересня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

відкрито документальну виставку з нагоди 75-річчя стаханівського 
руху “Працею звеличені”. 
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* * * 
У вересні 2010 р. науково-довідкова бібліотека Державного 

архіву Тернопільської області поповнилася новими виданнями. 
Національна скаутська організація “Пласт”  (станиця Тернопіль) 
безкоштовно передала на державне зберігання до бібліотечного фонду 
держархіву журнали пластового юнацтва “Юнак” за 1963–1993, 2003–
2005 рр.  

Це 34 комплекти, у які увійшли 314 номерів, що розповідають 
про життя пластунів, ілюстровані фоторепортажами з пластового 
життя. Перший номер журналу побачив світ у 1963 р. в Торонто. 
Часопис видає Головна Пластова Булава. У журналі публікуються 
цікаві оповідання, поетичні та прозові твори українських та зарубіжних 
письменників, відомості з різних галузей знань, багато цікавинок для 
ерудитів. Архівісти щиро вдячні пластунам за такий щедрий дарунок та 
сподіваються на подальшу співпрацю. 

 
У Держархіві Харківської області 

 
5 липня 2010 р. у передачі “Харківські новини” Харківського 

обласного радіо вийшов сюжет за участю директора Державного архіву 
Харківської області Л. М. Момот, яка розповіла про роботу архіву із 
запитами громадян та діяльність архівних установ області. 

* * * 
6 та 7 липня 2010 р. проведено оглядову екскурсію архівом для 

студентів історичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 

* * * 
8 липня 2010 р. у передачі “Українські новини” Національної 

радіокомпанії України вийшов сюжет за участю директора Державного 
архіву Харківської області Л. М. Момот, яка розповіла про проведену 
архівом конференцію “Історія храмів Харківщини” та низку інших 
заходів з нагоди відзначення 1024-ї річниці хрещення Київської Русі. 

* * * 
16 липня 2010 р. Державний архів Харківської області відвідав 

заступник голови – керівник апарату Харківської облдержадміністрації 
В. В. Хома, який ознайомився з роботою архіву, оглянув архівосховища 
та читальні зали. Заступник голови – керівник апарату ХОДА 
В. В. Хома та директор архіву Л. М. Момот надали інтерв'ю журна-
лістам місцевих ЗМІ про діяльність держархіву області, проблеми щодо 
аварійності будівлі архіву по пр. Московському, 7 та перспективи 
розвитку.  

Відповідний сюжет вийшов в ефір місцевого телеканалу 
“7 канал” у передачі “Новини” 16 липня, а також 20 липня у передачі 
Харківського обласного телебачення “Харківські новини”. 
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* * * 
16 липня 2010 р. у Державному архіві Харківської області 

розпочалася музейно-архівна практика для студентів історичного 
факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Ка-
разіна.   

* * * 
19 липня 2010 р. у передачі Національної радіокомпанії України 

“Муравський шлях” вийшло в ефір інтерв'ю директора Державного 
архіву Харківської області Л. М. Момот, присвячене видавничій 
діяльності архіву та генеалогічним дослідженям. 

* * * 
20 липня 2010 р. у передачі “Новини” Харківського обласного 

радіо “Радіо Слобожанщини” вийшло в ефір інтерв'ю директора 
Державного архіву Харківської області Л. М. Момот, присвячене 
діяльності архіву та його проблемам.  

* * * 
30 липня 2010 р. начальник відділу організацій та координації 

архівної справи архіву О. С. Гнезділо та заступник начальника відділу 
Н. Б. Мирошниченко взяли участь у презентації нового генеалогічного 
сайту з історії Слобожанщини “Откуда родом – Слободская Украина”. 
Сайт містить інформацію не тільки генеалогічного характеру: на ньому 
також окремо представлені бази даних, присвячені історії міст та селищ 
Слобідської України.  

У рамках заходу презентовано спільне видання Державного 
архіву Харківської області та Приватного музею міської садиби 
“Історичні автографи. З фондів Державного архіву Харківської області” 
(Серія “Харківські колекції”; вип. 2).  

* * * 
11 серпня 2010 р. начальник відділу організації та координації 

архівної справи архіву О. С. Гнезділо взяла участь у семінарі з 
керівниками апаратів, начальниками юридичних служб та відділів 
ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій області, 
який проходив у Харківському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. Вона виступила з доповіддю про стан 
забезпечення збереженості документів НАФ в архівних відділах 
райдержадміністрацій та міськрад області. 

* * * 
20 серпня 2010 р. начальник відділу організації та координації 

архівної справи Державного архіву Харківської області О. С. Гнезділо 
взяла участь у засіданні Круглого столу “Від Слобідсько-Української 
губернії до Харківської області: історія формування регіону”, який 
пройшов в актовому залі Харківського національного університету 
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імені В. Н. Каразіна. Під час заходу відбулося обговорення питання 
щодо встановлення 19 вересня як дати відзначення Дня Харківської 
області. 

* * * 
3 вересня 2010 р. співробітник Державного архіву Харківської 

області О. С. Гнезділо взяла участь у засіданні другого круглого столу 
“Від Слобідсько-Української губернії до Харківської області – 
245 років” на тему “Вклад політичної, наукової, культурної еліти 
Слобожанщини у розвиток Російскої імперії, СРСР, України”, 
організаторами якого є редакція газети “Слобідський край” та центр 
краєзнавства Харківського національного університету ім. В. Каразіна. 
О. С. Гнезділо виступила з доповіддю “Особисті фонди видатних 
людей Слобожанщини у Державному архіві Харківської області”. 

* * * 
8 вересня 2010 р. губернатор Харківської області М. М. Добкін 

відвідав Державний архів Харківської області та ознайомився зі станом 
будівлі архіву по пр-ту Московський, 7, що перебуває в аварійному 
стані.  

Директор архіву Л. М. Момот представила губернатору колекцію 
найбільш цікавих документів, що зберігає держархів області. 
Губернатор також оглянув виставку воєнної тематики та відповів на 
питання представників преси.  

По закінченню візиту М. М. Добкіна директор архіву надала 
інтерв’ю журналістам місцевих теле- та радіоканалів (Сімон 
“Об’єктив”, телеканал Р-1, ОТБ “Новости”, радіо “Новая волна”), 
місцевих газет “Слобідський край” та “Вечерний Харьков”, медіа-
порталу “МОСТ-Харьков” та прес-службі Харківської облдерж-
адміністрації. 

* * * 
9 вересня 2010 р. у № 103 газети “Слобідський край” 

опубліковано статтю начальника відділу організації та координації 
архівної справи архіву О. С. Гнезділо “Про відомих особистостей – в 
архіві”. 

* * * 
10 вересня 2010 р. директор Державного архіву Харківської 

області Л. М. Момот виступила у передачі “Объектив-позиция” 
місцевого телеканалу “Симон”,  присвяченій діяльності держархіву. 

* * * 
11 вересня 2010 р. в ефір місцевого телеканалу “Симон” вийшов 

сюжет з передачі “Объектив-неделя” за участю директора Державного 
архіву Харківської області Л. М. Момот про проблеми збереженості 
архівних документів. 
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* * * 
15–16 вересня 2010 р. у Державному архіві Харківської області 

проведено семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих 
архівних установ “Організація роботи архівних відділів райдерж-
адміністрацій та міськрад Харківської області по плануванню та 
звітності”. 

* * * 
17 вересня 2010 р. у Державному архіві Харківської області 

проведено нараду з керівниками та співробітниками приватних та 
трудових архівів з питань обліку та прийому документів. 

 
У Держархіві Херсонської області 

 
27 липня 2010 р. у Державному архіві Херсонської області 

відкрито документальну виставку “Репресовані священники”, 
підготовлену до Дня Хрещення Київської Русі-України. 

* * * 
15 вересня 2010 р. директор Державного архіву Черкаської 

області  Т. А. Клименко взяла участь у роботі наукового семінару 
“Василь Доманицький:  особистість і науково-творча спадщина” та 
виступила з доповіддю “Доманицькі в матеріалах Державного архіву 
Черкаської області”. 

 
У Держархіві Хмельницької області 

 
21 липня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 

відкрито документальну виставку до Дня хрещення Київської Русі – 
України “Релігія і церква в історії Поділля”. 

* * * 
У серпні 2010 р. співробітник Державного архіву Хмельницької 

області Ю. В. Олійник взяв участь у роботі круглого столу Центру 
Мархоцькознавства та виступив з доповіддю “З історії електрифікації 
маєтку Сцибор-Мархоцького у с. Притулівка”. 

* * * 
3 вересня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 

відкрито документальну виставку до 860-ї річниці від часу першої 
згадки про Болохівську землю “Болохівська земля в історії Русі – 
України”. 

* * * 
10 вересня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 

відкрито документальну виставку до 110-ї річниці від дня народження 
Героя Радянського Союзу М. С. Осліковського “Гордість і слава 
Полісся”. 
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У Держархіві Чернівецької області 
 

19 липня 2010 р. в ефір Чернівецької ОДТРК (телеканал ТВА) 
вийшла підготовлена Державним архівом Чернівецької області 
телепередача з циклу “Пам'ять”, присвячена 70-й річниці утворення 
Чернівецької області. 

* * * 
26 липня 2010 р. у Державному архіві Чернівецької області 

відкрито документальну тематичну виставку “Митрополит Андрей 
граф Шептицький”, присвячену 145-річчю від дня народження 
видатного українського, церковного, культурного діяча, митрополита 
УГКЦ А. Шептицького.  

* * * 
26 липня 2010 р. в ефір Чернівецької ОДТРК вийшла 

підготовлена Державним архівом Чернівецької області телепередача 
“Невигадані історії”, присвячена життєвому та творчому шляху 
видатного буковинського письменника, просвітителя, освітянина 
Ю. О. Гординського-Федьковича. Ведучим програми виступив 
директор архіву Д. Д. Жмундуляк. 

* * * 
6 вересня 2010 р. у Державному архіві Чернівецької області 

організовано документальну виставку, присвячену 130-й річниці від 
дня народження видатного буковинського педагога, просвітителя і 
громадського діяча, активного борця за незалежність України, члена 
ОУН, репресованого радянською владою І. Карбулицького. 

 
У Держархіві Чернігівської області 

 
10 липня 2010 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо 

прозвучала радіопередача до 235-ліття від дня народження видатного 
бджоляра Б. І. Прокоповича, підготовлена за документами Державного 
архіву Чернігівської області. 

* * * 
12 липня 2010 р. проведено засідання науково-методичної ради 

архіву, на якому обговорено рукопис збірника документів і матеріалів 
„Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–
1930 рр.”, підготовленого Державним архівом Чернігівської області. 
Рукопис рекомендовано до друку. 

* * * 
15 липня 2010 р. проведено засідання колегії держархіву області 

за підсумками І півріччя 2010 р. 
 
 



 

 240

* * * 
23 липня 2010 р. на засіданні науково-методичної ради 

держархіву області обговорено і схвалено тематико-експозиційний 
план фотодокументальної виставки, присвяченої 925-річчю першої 
літописної згадки про м. Прилуки.  

* * * 
26 липня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Чернігівської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку з нагоди 130-
річчя від дня народження В. Винниченка за матеріалами, наданими 
Державним архівом Кіровоградської області. 

* * * 
28 липня 2010 р. заступник директора Державного архіву 

Чернігівської області Н. М. Лобанова взяла участь у спільній нараді з 
питань передавання документів ліквідованих підприємств-банкрутів на 
збереження до архівних установ області, що проводилася сектором з 
питань банкрутства в Чернігівській області за участю представників 
обласної прокуратури, Федерації профспілкових організацій області, 
головного управління статистики в області, арбітражних керуючих. 

* * * 
29 липня 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області 

відкрито документальну виставку з нагоди 145-річчя від дня 
народження А. Шептицького за матеріалами, наданими Державним 
архівом Чернівецької області. 

* * * 
У липні–серпні 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області 

проведено архівну практику для студентів історичних факультетів 
Інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка та Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. 

* * * 
5 серпня 2010 р. в обласній газеті „Біла хата” опубліковано 

статтю заступника директора Державного архіву Чернігівської області 
Н. М. Лобанової щодо проблем збереження документів з особового 
складу ліквідованих установ. 

* * * 
18 серпня 2010 р. проведено засідання колегії Державного архіву 

Чернігівської області, на якому розглянуто стан архівної справи у 
Бахмацькому, Прилуцькому районах, м. Прилуки, діяльність трудових 
архівів області, стан виконавської дисципліни (за підсумками ІІ варталу 
2010 р.). 
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* * * 
4 вересня 2010 р. в ефір Чернігівського обласного радіо з нагоди 

190-річчя відкриття Ніжинської гімназії вищих наук вийшла 
радіопередача, підготовлена за документами архіву. 

* * * 
4 вересня 2010 р. в обласній газеті “Деснянська правда” 

опубліковано статтю заступника директора архіву Н. М. Лобанової з 
оглядом особових фондів працівників освіти. 

* * * 
10 вересня 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області 

розміщено фотодокументальну виставку з нагоди 116-ї річниці від дня 
народження О. П. Довженка. 

* * * 
13 вересня 2010 р. в ефір Чернігівського обласного телебачення 

вийшла передача з циклу “Історія одного експоната”, присвячена 
документам архіву про події Вітчизняної війни 1812 р. на Чернігівщині. 

16 вересня 2010 р. в ефір Чернігівського обласного радіо вийшла  
радіопередача за документами архіву про участь чернігівців у 
Вітчизняній війні 1812 р. 

* * * 
22 вересня 2010 р. відбулось засідання колегії держархіву області, 

на якому розглянуто питання стану забезпечення збереженості 
документів в архівних установах області, стан роботи з наповнення та 
підтримки веб-сайту держархіву.  

* * * 
23 вересня 2010 р. на обласному радіо прозвучала передача за 

архівними документами про українського поета Аркадія Казку, 
присвячена 120-річчю від дня його народження. 

* * * 
23 вересня 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області за 

участі представників засобів масової інформації та громадськості 
презентовано фотодокументальну виставку, присвячену 925-річчю 
першої літописної згадки про м. Прилуки. 

 
У Держархіві м. Севастополя 

 
21 липня 2010 р. у газеті “Севастопольские известия” (№ 60) 

опубліковано статтю директора Державного архіву м. Севастополя 
Т. О. Кузнецової “История – это факты, а носители фактов – это прежде 
всего архивные документы”, присвячену 89-річчю держархіву.    
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* * * 
21 липня 2010 р. заступник директора Державного архіву 

м. Севастополя Н. М. Терещук взяла участь у презентації альбомів 
В. Прокопенкова “Севастополь на фотографиях и открытках”, 
“Севастополь на картах”, “Севастополь на литографиях и гравюрах”, 
що проводилася у Севастопольському художньому музеї 
ім. Крошицького, та поінформувала громадськість про внесок архіву у 
підготовку цього видання. 

* * * 
6 вересня 2010 р. на офіційному веб-сайті Державного архіву 

м. Севастополя розміщено он-лайнову документальну виставку, 
присвячену 235-літтю від дня народження адмірала О. С. Грейга, який 
протягом 17 років був головним командиром Чорноморського флоту і 
портів, військовим губернатором міст Миколаєва та Севастополя. 

8 вересня 2010 р. у газеті “Севастопольские известия” (№ 74) 
опубліковано статтю начальника відділу інформації і використання 
документів НАФ Державного архіву м. Севастополя А. А. Фесенко 
“Англичанин родом, но по пользе, принесенной России и русскому 
флоту, более русский, чем многие россияне”. 

* * * 
У третьому кварталі 2010 р. на тлі значного зростання 

зацікавленості громадськості Севастополя до історії міста Державним 
архівом м. Севастополя проведено науково-дослідну роботу, 
спрямовану на популяризацію документів Національного архівного 
фонду.  

Спостерігалося зростання кількості дослідників у читальному залі 
архіву, які досліджували документи з історії міста та Чорноморського 
флоту у ХІХ–ХХІ ст. 

З метою популяризації виявлених документів архіву, пов'язаних з 
65-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 гг, а саме 
обороною і звільненням м. Севастополя, діями партизанських загонів у 
Криму, післявоєнним відновленням міста, а також фондів, що знов 
формуються, про соціально-політичне життя незалежної Української 
держави співробітниками архіву проведений цілий ряд заходів. Так, 
спеціалісти відділу інформації архіву активно виступали на радіо і 
телебаченні з циклами передач по історії міста і флоту, підготовлених 
за документальними джерелами, брали участь у наукових читаннях, 
зустрічах з громадськістю міста, присвячених знаменним датам в житті  
України і Севастополя. 

Російський журнал “История в подробностях” у тематичному 
номері “Севастополь в історії Росії” опублікував вісім наукових статей 
співробітників архіву. У міських ЗМІ надруковано п'ять статей. Це, 
зокрема, стаття директора держархіву Т. А. Кузнецової “Історія – це 
факти, а носії фактів – це перш за все документи”, присвячену 89-річчю 
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створення Державного архіву м. Севастополя, цікаві та інформативні 
статті начальника відділу держархіву А. А. Фесенко про незаслужено 
забутих осіб, що відіграли значну роль у розвитку Севастополя, – 
Головного  Командира Чорноморського  флоту і портів, адмірала 
А. С. Грейге, та почесних громадян Севастополя морського міністра 
Російської імперії І. К. Григоровича і  контр-адмірала А. П. Кис-
лінського. 

Позитивні відгуки отримала стаття О. Є. Івіцької “Невідомий 
автограф Григорія Моськвіча – у фондах Держархіва м. Севастополя”. 
Ім'я Г. Моськвіча широко відоме серед істориків і букіністів як автора і 
видавця цікавих путівників з Росії та Європі ХІХ–ХХ ст. Виявлений в 
архіві документ датований 1927 р., коли Г. Моськвич, проживаючи в 
Балаклаві, запропонував свої безвідплатні послуги в підготовці 
американського путівника по Криму. 

Зацікавили севастопольців статті заступника директора держархіву 
Н. М. Терещук про Севастопольський військовий карантин ХІХ ст. та 
Приморський бульвар. З цієї тематики вийшло кілька теле- та 
радіопередач. 

Користуються популярністю телевізійні виступи начальника 
відділу держархіву А. А. Фесенко, що передують показу її авторських 
фільмів про адміралів М. П. Лазарева, І. К. Григоровича, значущі 
історичні події в історії м. Севастополя. Документальні фільми 
А. А. Фесенко “Адмірал Лазарев” і “Життя – вітчизні, честь – нікому. 
Іван Григорович” стали лауреатами ІХ Міжнародного Київського 
фестивалю документальних фільмів “Кінолітопис – 2010”. 

Спеціалісти архіву взяли активну участь у чотирьох зустрічах з 
громадськістю міста, зокрема, виступили на презентації нових книг 
В. Г. Шавшина та відкритті персональної художньої виставки авторів, 
що використовують в своїй творчості документальні джерела 
Державного архіву м. Севастополя. 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

У Держкомархіві 
 

21 липня 2010 р. у рамках навчальної поїздки до Ірландії відбулася 
зустріч Першого заступника Голови Державного комітету архівів 
України І. Б. Матяш з Директором національного архіву Ірландії 
Д. Крейгом. Мета зустрічі – ознайомлення з роботою Національного 
архіву Ірландії. 

* * * 
31 серпня 2010 р. відбулась зустріч Голови Державного комітету 

архівів України О. П. Гінзбург з директором наукових програм Комісії 
майнових претензій євреїв до Німеччини (Claims Conference), США, 
Веслі Фішером та провідним архівним директором Федерального 
архіву Німеччини в Берліні Хансом-Дітером Крайкампом. 

* * * 
З 14 по 17 вересня 2010 р. делегація українських архівістів на чолі 

з Головою Держкомархіву О. П. Гінзбург брала участь у роботі 
пленарних засідань та секцій Міжнародної конференції Круглого столу 
архівів (СITRA) “Довіра та доступ. Проблеми управління документами 
та архівами у цифрову еру”, що проходила у м. Осло (Королівство 
Норвегія).  

У рамках конференції розглянуто наступні питання: довіра 
суспільства та організація доступу до електронних документів, 
проблеми організації управління електронними документами та 
електронне архівування, захист цифрових даних та права людини 
(персональні дані), облік цифрової інформації та забезпечення її 
зберігання, співпраця архівістів з новими соціальними медіа та 
необхідність зберігання їх документів, автентичність цифрових даних 
та створення фонду користування на електронних носіях, 
оцифровування аудіовізуальних документів, ін. 

Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург поінформувала учасників 
пленарних сесій про досвід українських архівістів у напрямку 
створення цифрового фонду користування на документи на паперових 
носіях. Серед учасників Міжнародної конференції розповсюджено 
підготовлений Держкомархівом буклет “Електронні документи та 
електронні архіви” (англійською мовою). Члени делегації взяли участь 
у Генеральній асамблеї МРА, на якій поряд з іншими питаннями 
розглядалося питання проекту бюджету МРА на 2011 рік.  

Українські архівісти мали можливість ознайомитися з роботою 
архівістів з інших країн світу, представити міжнародній спільноті 
доробок України у сфері електронного документування та архівування. 
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Порівняння досвіду роботи українських архівістів з міжнародним 
досвідом дозволило дійти висновку, що архівна справа в Україні 
відображає основні тенденції розвитку архівної справи світу на 
сучасному етапі. 

* * * 
29 вересня – 1 жовтня 2010 р. делегація українських архівістів на 

чолі з Головою Держкомархіву О. П. Гінзбург взяла участь у щорічній 
зустрічі керівників державних архівних служб Ураїни, Росії та Білорусі 
у м. Гомель (Республіка Білорусь). 

Тематика зустрічей: комплектування державних архівів на 
сучасному еталі, зокрема, проблеми, перспективи та створення 
страхового фонду та фонду користування на документи. 

 
У Центральному державному архіві вищих органів влади 

та управління (ЦДАВО) України 
 
1 вересня 2010 р. у конференц-залі Державного комітету архівів 

України проведено заходи з нагоди приєднання ЦДАВО України до 
міжнародного проекту щодо долі культурних цінностей за документами 
колекції Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга. 

Цей архівно-пошуковий проект має стати українською частиною 
міжнародного проекту “Ера Голокосту: Пограбовані культурні 
цінності” (Holocaust-Era Looted Cultural Property). Архів Оперативного 
штабу рейхсляйтера Розенберга розпорошений по 29 сховищах у 
8 країнах Європи та у США. Одна з найбільших та інформативно 
насичених частих цього документального масиву зберігається в 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
України у м. Києві. 

 
У Центральному державному кінофотофоноархіві (ЦДКФФА) 

України ім. Г. С. Пшеничного 
 
21 вересня 2010 р. Ірена Белл (Монреаль, Канада) передала до 

Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пше-
ничного компакт-диск зі світлинами (350 фото) з сімейного архіву 
свого батька, інженера Ярослава Зайшлого. Фотодокументи 
висвітлюють діяльність товариства “Сільський господар” на Галичині у 
30–40-х рр. ХХ ст., директором якого був Я. Зайшлий. Невдовзі до 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного буде передано оригінали 
документів у вигляді негативів. 
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У Центральному державному архіві зарубіжної україніки 
(ЦДАЗУ) 

 
1 липня 2010 р. Центральний державний архів зарубіжної 

україніки підписав Угоду про співробітництво з Бібліотекою й Архівом 
ім. Т. Г. Шевченка Союзу Українців у Великій Британії. У май-
бутньому результатом такої співпраці має стати взаємний інфор-
маційний обмін щодо архівної україніки, інформування українських 
громад Великої Британії про діяльність ЦДАЗУ, сприяння 
комплектуванню ЦДАЗУ документами із приватних архівів української 
діаспори, що проживає у Великій Британії, організація спільних 
виставок, конференцій та ін.  

 
У Державному архіві Закарпатської області 

 
23–24 вересня 2010 р. на запрошення керівництва угорського 

архіву директор Державного архіву Закарпатської області 
М. В. Делеган та заступник директора архіву О. Й. Куташі взяли участь 
у роботі XVII міжнародної конференції Саболч-Сатмар-Березького 
комітатського архіву Угорської Республіки (м. Ніредьгаза), що 
проходила у рамках архівних днів у приміщенні комітатського 
управління. У роботі конференції взяли участь науковці, архівісти, 
працівники музеїв, бібліотек Угорщини та колеги-архівісти із Румунії, 
Словаччини і України. 

Темою виступу М. В. Делегана був огляд документів Державного 
архіву Закарпатської області з історії м. Ужгорода XVIII–XIX ст. 
Значну зацікавленість в учасників конференції викликала інформація 
про діяльність православної громади міста та грецьких купців за 
архівними документами. 
       Колегам Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву передано 
в дар шеститомне видання “Історії державної служби в Україні”, що 
вийшло у світ за участі архіву, перший номер фахового журналу 
“Архіви України” за 2010 рік, буклет “Архівні системи” та 18-й номер 
газети “Нова Колочава”. Аналогічні презенти було вручено колегам-
архівістам із Словаччини та Румунії, а також представникам інших 
комітатських архівів Угорщини. 

У ході роботи з документами Саболч-Сатмар-Березького 
комітатського архіву вдалося віднайти вперше у виданні німецького 
автора інформацію щодо письмової згадки про село Загаття – 1350-й 
рік. До нинішнього часу вважалося, що першою письмовою згадкою 
про зазначене село є XV ст. Це важливе уточнення щодо дати 
заснування села Загаття – батьківщини славетного художника 
Адальберта Ерделі. 
       Виявлено ряд нових документів та публікацій щодо розвитку 
архівної справи, які стосуються Закарпаття. У зв‘язку із зазначеним у 
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2011 р. планується активно відзначити 150-річчя від дня народження та 
80-річчя від дня смерті добре знаного у XIX – поч. XX ст. архівіста 
Закарпаття та Угорщини Андраша Комаромі. Уродженець села Петрово 
Виноградівського району зробив вагомий вклад у розвиток архівної 
справи Закарпаття та Угорщини. 

Перед початком конференції відкрито тематичну виставку 
архівних документів, підготовлену архівістами Саболч-Сатмар-
Березького комітатського архіву Угорщини спільно з Державним 
архівом Закарпатської області України.  

24 вересня 2010 р. конференція продовжила свою роботу у місті 
Берегові на базі Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці. 
Учасників конференції привітали заступник голови Закарпатської 
обласної ради В. І. Брензович,  який, зокрема, відзначив, що у сховищах 
держархіву області зберігаються унікальні історичні першоджерела. 
Він визнав, що керівництву області не вдалося вирішити проблему 
фінансування Програми розвитку архівної справи у Закарпатській 
області.  

У своєму виступі-привітанні директор Саболч-Сатмар-Березького 
комітатського архіву Куйбушне Мечеї Єва наголосила на важливості 
підписання двосторонньої Угоди з Державним архівом Закарпатської 
області 31 травня 2010 р. для подальшого розвитку двостороннього 
співробітництва. Відповідно до Угоди передбачається підготовка 
спільного видання Привілейованої грамоти 1836 р., що зберігається у 
Державному архіві Закарпатської області,  про надання права Березькій 
жупі користуватися печаткою та інші конкретні спільні заходи.  

Учасники конференції також ознайомилися з Берегівським 
підрозділом Державного архіву Закарпатської області, музеєм 
Берегівщини та новоствореними музеєм і архівом реформатської 
церкви. У приміщенні архіву підготовлено спеціальну виставку 
фотодокументів з історії Державного архіву Закарпатської області. 
Матеріали виставки розміщено і на веб-сайті Саболч-Сатмар-
Березького комітатського архіву. 

У ході конференції директор Державного архіву Закарпатської 
області обговорив перспективи співробітництва з директором 
Словацького народного архіву (Братислава) Радославом Рагачом, 
професором Інституту археографії Угорської Академії наук, колишнім 
генеральним директором Угорського державного архіву Ласло Гечені, 
директором документального центру і меморіалу Голокосту в 
Будапешті Ласло Горшані, директором Саболч-Сатмар-Березького 
комітатського архіву Євою Мечеї Куйбушне та директором 
Будапештського міського архіву Ласло Варгою.  

Із словацькими колегами заплановано ряд спільних акцій на 
2011 р. Л. Гечені та Л. Горшані виявили бажання відвідати Державний 
архів Закарпатської області з робочою метою у четвертому кварталі 
2010 р. Л. Варзі нагадано про необхідність повного виконання угор-
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ською стороною статей двосторонньої Угоди, терміни і умови яких 
вони безпідставно порушують.  
      У перервах в роботі конференції директор державного архіву 
Закарпат- ської області надав інтерв‘ю обласному радіо та радіо 
Ніредьгазького педагогічного інституту. 

Інформацію про спільне з Саболч-Сатмар-Березьким комітат-
ським архівом Угорщини проведення Міжнародної наукової 
конференції з історії розвитку міст заслухано і взято до відома на 
засіданні колегії Державного архіву Закарпатської області 30 вересня 
2010 р. Рекомендовано до кінця 2010 року проаналізувати стан 
виконання двосторонніх міжнародних угод архіву та вивчити 
можливість і внести відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку 
зазначеного напряму діяльності в умовах кризи.  

* * * 
27 вересня 2010 р. Державний архів Закарпатської області 

відвідав доктор історичних наук, професор Європейського університету 
(Будапешт) Т. Надь, з яким обговорено можливість укладання договору 
про співпрацю архіву із цією науковою установою.  

 
У Державному архіві Кіровоградської області 

 
20 серпня 2010 р. Посольство Російської Федерації в Україні 

передало Державному архіву Кіровоградської області копії документів 
з Архіву зовнішньої політики Російської імперії, що стосуються 
Новосербського корпусу та фортеці Святої Єлисавети. 

В урочистому заході взяли участь тимчасовий повірений у справах 
Росії в Україні В. В. Лоскутов, виконуючий обов’язки першого 
заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
О. Д. Саінсус, представники Кіровоградської міської ради, архівісти 
області та представники засобів масової інформації. 

Присутні оглянули виставку архівних документів і матеріалів 
„Державний архів Кіровоградської області – невичерпна скарбниця з 
історії краю” у читальному залі держархіву області. Почесному гостю 
на згадку про перебування на Кіровоградщині вручено сувеніри від 
Кіровоградської обласної державної адміністрації та міської ради, а 
також від Державного архіву Кіровоградської області. 

 
У Державному архіві Одеської області 

 
6–12 липня 2010 р. у Державному архіві Одеської області з 

метою підготовки збірника документів на тему “Місцевий 
адміністративний устрій Бессарабії” та обговорення майбутнього 
договору про спіробітництво між Державним архівом Республіки 
Молдова і Державний архівом Одеської області працювала група колег 
з Державного архіву Республіки Молдова. 



 

 249

* * * 
2 вересня 2010 р. Європейська Асоціація одеситів, 

Європейський інтерклуб Дом Дерибаса (м. Берлін) оголосили 
заступника директора Державного архіву Л. Г. Білоусову лауреатом 
Міжнародної Дерибасівської премії – 2010 у номінації “Історія, 
краєзнавство”. Вручення премії відбулось в Арт-галереї в Садах 
Перемоги (м. Одеса) 10 вересня 2010 р. 

* * * 
6 вересня 2010 р. заступник директора Державного архіву 

Одеської області Л. Г. Білоусова запрошена на підписання договору 
про співробітництво і культурний обмін між мерією міста Левкада 
(о. Левкада, Греція) та Приморською райдержадміністрацією міста 
Одеси. 

Острів Левкаду та місто Одесу пов’язують спільні культурні та 
економічні традиції. Так, першим бургомістром від Одеського міського 
магістрату у 1796 році був обраний Теодор Флогаїтіс – виходець з 
о. Лескади. У найближчий час планується підписання аналогічного 
договору у м. Левкаді, де будуть представлені документи Державного 
архіву Одеської області та результати архівних досліджень з історії 
одесько-левкадійських зв’язків. 

 
У Державному архіві Сумської області 

 
16 вересня 2010 р. директор Державного архіву Сумської області 

Г. М. Іванущенко та начальник відділу інформації та використання 
документів архіву І. Є. Гончарова взяли участь у засіданні спільної 
депутатської робочої групи Сумської обласної ради та Курської 
обласної Думи. Обговорювалися питання подальшого культурного, 
економічного розвитку Єврорегіону “Ярославна”. Між архівним 
управлінням Курської області та Державним архівом Сумської області 
підписано договір про співробітництво в архівній сфері. 

 
У Державному архіві Харківської області 

 
30 серпня 2010 р. Державний архів Харківської області відвідав 

турецький дослідник, професор Стамбульського університету Фахрі 
Мехмет Фурат. У ході зустрічі відбувся обмін відомостями про 
становлення українсько-турецьких відносин та про перебування 
іноземців-турків на Харківщині, виявленими у Державному архіві 
Харківської області та архівах Туреччини. 

Харківські архівісти надали турецькому колезі виявлені архівні 
документи 20-х рр. XX ст. в оцифрованому вигляді. Найдавніший з 
них – це  відомості про мешканців Харківської губернії, іноземців 
турецького походження, що знайдені в ревізькій казці від 1782 р. Серед 
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наданих документів також: листи фельдмаршала М. І. Кутузова до 
Харківського губернатора про військовополонених турків, які 
знаходилися у Харкові (1812–1813 рр.), відомості періодів Кримської 
(1853–1856 рр.) та Балканської (1876–1878 рр.) війн, Першої світової 
війни та перших років існування Радянської України. 

Професор Фахрі Мехмет Фурат подарував Державному архіву 
Харківської області факсиміле листа Міністра закордонних справ 
Української Народної республіки М. Ковалевського до Уряду 
Османської імперії від 15 січня 1918 р. з повідомленням про 
проголошення Українською Народною Республікою відповідно до 
Універсалу Центральної Ради суверенітету і повної незалежності, а 
також перелік виявлених документів “Украина и Харьков в османских 
архивах “выборочные документы” (“Osmani arsivinde Ukrayna ve 
Kharkov” “secme vesika lar”). 

* * * 
16 вересня 2010 р. на запрошення декана історичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
С. І. Посохова директор Державного архіву Харківської області 
Л. М. Момот,  заступник директора архіву Л. М. Юдіна та начальник 
відділу організації та координації архівної справи архіву О. С. Гнезділо 
заслулали доповідь всесвітньо відомого вченого-професора права 
Мікаеля Штольса (Франкфурт – на – Майні) на тему “Тривале 
розлучення з XIX століттям – цензури суспільства, права і 
Конституції”. Захід організовано за допомогою Фонду Фрітца Тіссена 
та німецького історичного інституту в Москві. 

* * * 
У III кварталі 2010 р. продовжено роботу держархіву області зі 

створення цифрових копій документів генеалогічного характеру, 
розпочату в січні 2007 р. за договором між Державним архівом 
Харківської області та Генеалогічним товариством Штату Юта (США). 
За III квартал 2010 р. зроблено 20382 цифрових копій архівних 
документів (11 справ з фонду Харківська казенна палата). 

 
У Державному архіві м. Севастополя 

 
15 вересня 2010 р. начальник відділу Державного архіву 

м. Севастополя А. А. Фесенко взяла участь у Міжнародному проекті, 
організованому “Інформаційно-освітнім Центром, віртуальною філією: 
Російський музей”. Семінар був направлений на  співпрацю з 
установами і фондами міста, для підтримки культури і духовності в 
Севастополі.  

 
 

 



 

 251

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ 
___________________________________________________________ 

 
 
 

Заходи державних архівних установ з відзначення 
20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України, 

19-ї річниці незалежності України та Дня Державного 
Прапора України 

 
15 липня 2010 р. у приміщенні Державної наукової архівної 

бібліотеки, м. Київ відкрито документальну виставку “Вирішальний 
вибір. Документи Національного архівного фонду до 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України”. 

В експозиції виставки представлено близько 80 документів 
Національного архівного фонду України. Особливу увагу привернули 
копії архівних документів, що раніше не експонувалися. Зокрема, 
документи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного про події 16 липня 
1990 р., порядок денний засідання Верховної Ради УРСР, на якому 
розглядався проект Декларації про державний суверенітет; рукописний 
оригінал постанови Верховної Ради УРСР “Про день проголошення 
незалежності України” з підписами депутатів Верховної ради УРСР; 
фото з особистих архівів учасників подій 16 липня 1990 р., надані 
Верховною Радою України; документи про участь делегації УРСР у 
роботі конференції Об'єднаних Націй з вироблення статуту Загальної 
міжнародної організації для підтримання миру і безпеки, надані 
Галузевим державним архівом МЗС України.  

16 липня 2010 р. у приміщенні Верховної Ради України 
розміщено документальну виставку, підготовлену Держкомархівом та 
центральними державними архівними установами до 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України. Учасникам урочистого 
засідання продемонстровано відеосюжет з фондів ЦДКФФА ім. Г. С. 
Пшеничного про прийняття 16 липня 1990 р. Верховною Радою 
України Декларації про державний суверенітет України. 

13 серпня 2010 р. на офіційному веб-порталі Держкомархіву у 
рубриці “Документальні виставки on-line” розміщено он-лайнову 
документальну виставку “До 19-ї річниці незалежності України”. 

19 серпня 2010 р. у приміщенні ЦДАМЛМ України відкрито 
документальну виставку, присвячену 19-й річниці незалежності 
України. В експозиції презентовано близько 80 документів 
Національного архівного фонду України із зібрань ЦДАВО, ЦДКФФА, 
ЦДАМЛМ, ЦДАГО України. Більшість з представлених архівних 
документів присвячена знаковим подіям початку 90-х років ХХ ст. Під 
час відкриття виставки демонструвався відеофільм, підготовлений 
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ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного до 19-ї річниці незалежності 
України. 

* * * 
20 серпня 2010 р. у приміщенні Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України відкрито 
документальну виставку до Дня Державного Прапора України, де 
вперше представлено документи з  фондів ЦДАВО України стосовно 
історії Державного Прапора України за 1945–1948, 1978 та 1990–ті рр. 
ХХ ст. Серед документів: Указ Президії Верховної Ради Української 
РСР “Про Державний прапор Української РСР”, лист Секретаря ЦК 
КП(б)У України М. С. Хрущова до тов. Й. В. Сталіна про розгляд та 
затвердження документів щодо зображення Державного прапора 
Української РСР, листи громадян до Комісії з питань культури та 
духовного відродження щодо проекту Державного прапора України.  

* * * 
19 серпня 2010 р. у читальному залі ЦДАГО України розміщено 

документальну виставку “Державна символіка України: 1919–1996”, 
присвячену Дню Державного Прапора України. На виставці 
представлено копії маловідомих документів, що відображають історію 
державної символіки України упродовж 1919–1996 рр. 

* * * 
21 серпня 2010 р. у ЦДІАЛ України проведено урочисті збори з 

нагоди 19-ї річниці Незалежності України. Після привітання з нагоди 
свята співробітників директором архіву Д. І. Пельц з доповідями про 
процес державотворення України  у документах ЦДІАЛ та історію 
національної символіки виступили завідувач сектора релігієзнавства 
О. Гайова та начальник відділу використання інформації І. Смольський.  

21 серпня 2010 р. у приміщенні архіву відкрито документально-
книжкову виставку “Національна символіка: минуле і сучасність”, 
присвячену 19-й річниці Незалежності України. 

* * * 
14 липня 2010 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документальну 

виставку з нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет 
України 

* * * 
15 липня 2010 р. у Державному архіві в Автономній Республіці 

Крим відкрито документальну виставку “До 20-ї річниці Декларації про 
державний суверенітет України”. 

20 серпня 2010 р. у Державному архіві в Автономній Республіці 
Крим розгорнуто виставку “Незалежній Україні – 19 років”.  
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* * * 
14 липня 2010 р. за участі представників місцевих засобів масової 

інформації у Державному архіві Вінницької області відкрито 
документальну виставку, присвячену 20-й річниці прийняття 
Декларації про державний суверенітет України.  

Експонувалося 127 документів, що висвітлюють історичну роль 
Декларації, питання розвитку та зміцнення Української держави, 
газетні підшивки початку 20-х рр. ХХ ст., книги та збірники 
документів, підготовлені на основі архівних джерел держархіву. Серед 
них такі особливо цінні документи, як Грамота гетьмана 
Скоропадського з його власноручним автографом, датована 1918 р., 
автограф голови директорії УНР В. Винниченка та ін. 

Складовою частиною виставки є біографістика подолян-
правників: колишнього мирового судді В. Д. Марковича, його 
формулярний список про службу, архівно-слідча справа на 
губернського страсту С. І. Кисельова, розпорядження директора 
департаменту Державної скарбниці Міністерства фінансів УНР 
Х. Лебідя-Юрчика про евакуацію Вінницької скарбниці до м. Терно-
поля. 

Із урахуванням хронології та новітнього періоду незалежної  
Української держави представлено документи 40-х та 90-х рр. ХХ ст.: 
документи І сесії 1 скликання Вінницької облради (1940 р.); 
стенограмма 1-го засідання VІІ сесії облради (1944 р.); розпорядчі 
документи облвиконкому “Про створення комісії по проведенню 
земельної реформи” (1991 р.); “Про обласний конкурс “Українська 
жінка”, “Про соціальну службу молоді” (1994 р.), “Про Всеукраїнську 
літературну премію ім. М. Коцюбинського” (1997 р.), “Про розвиток 
інфраструктури Вінницької області” (1999 р.) 

Про непростий шлях здобуття Україною незалежності свідчать 
резолюція Всеукраїнського мітингу “Вихід України зі складу СРСР – 
гарантія побудови самостійної Української держави”, звернення 
Вінницького страйкому до жителів Вінниччини “Україні – волю!” 
(1990 р.), звернення незалежної студентської спілки політехніки і 
рухівського осередку Вінницького педінституту “До молоді 
Подільського краю”.  

Період після прийняття Декларації про державний суверенітет 
України, здобуття Україною незалежності є, поміж іншого, періодом 
розвитку громадських організацій та рухів. Відтак в експозиції 
виставки приділено увагу документам з історії такої культурологічної 
організації, як “Просвіта” (статут “Просвіти” 1922 р. та такий же 
документ 1991 р.), пропозиції “Просвіти” щодо виконання закону “Про 
мови”, до управління по пресі – щодо випуску україномовного 
посібника з інформатики, до Вінницької міської Ради – про 
перейменування вулиць” тощо. 
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16 липня 2010 р. на ТРК “Вінтера” відбувся прямий ефір за участі 
директора Державного архіву Вінницької області Ю. В. Легуна та 
представника Національної ради України з питань телебачення та 
радіомовлення у Вінницькій області В. С. Мазурика. Під час прямого 
ефіру йшлося, зокрема, й про роль архівів у відзначенні 20-річчя 
Декларації про Державний суверенітет України. 

17 серпня 2010 р. у Державному архіві Вінницької області 
відкрито документальну виставку, присвячену Дню незалежності 
України. 

18 серпня 2010 р. року заступник директора архіву з питань 
науково-методичної роботи Ф. А. Винокурова виступила перед 
журналістами Вінницького державного телебачення (ВДТ-6) та 
обласного радіомовлення і розповіла про роботу архіву з виявлення та 
введення в науковий обіг документів до Дня незалежності України. 

21 та 23 серпня 2010 р. працівники архівних установ області 
взяли участь в урочистостях, присвячених святкуванню Дня 
Державного Прапора  України та Дня незалежності України, які 
відбулися у концертному залі “Райдуга” та на площі Незалежності 
м. Вінниця. 

* * * 
5 липня 2010 р. у Волинському краєзнавчому музеї відкрито 

виставку “Демократичні традиції в Україні”, підготовлену 
Секретаріатом Кабінету Міністрів України спільно з провідними 
українськими науковцями. В експозиції виставки використано 
документи Державного архіву Волинської області періоду діяльності 
Української Народної Республіки (1917–1919 рр.) та сучасного періоду 
(1989–1991 рр.). Інформація про виставку була висвітлена місцевими 
засобами масової інформації. 

15 липня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 
відкрито документальну виставку з нагоди 20-ї річниці Декларації 
України “Самовизначення української нації”. Інформація про виставку 
прозвучала в ефірі Волинського обласного радіо та радіо “Луцьк”, у 
новинах Волинського обласного телебачення, розміщена в Інтернет-
виданнях “Волинська правда” та “Волинський інформаційний портал”. 

15 липня 2010 р. у тижневику “Волинська газета” (№ 29) 
опубліковано підготовлену за документами та друкованими виданнями 
Державного архіву Волинської області рубрику “Сторінками 
минулого”, присвячену історичній долі Декларації про державний 
суверенітет України. 

20 серпня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 
відкрито документальну виставку “Україна незалежна”. 

* * * 
11 липня 2010 р. у газеті “Наше місто” опубліковано статтю 

“Документ історичного значення”, присвячену Декларації про 
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державний суверенітет України та підготовлену Державним архівом 
Дніпропетровської області. 

13 липня 2010 р. співробітники Державного архіву Дніпро-
петровської області виступили в ефірі Дніпропетровського обласного 
радіо на тему “Декларація про державний суверенітет України – 
документ історичного значення”. 

15 липня 2010 р. у рамках проведення Єдиного дня інформування 
населення у Царичанському районі області проведено зустрічі з 
колективами райдержадміністрації, центральної лікарні, Китай-
городської сільради за темою “Відзначення 20-ї річниці проголошення 
Декларації про Державний суверенітет України”. 

12 серпня 2010 р. у Державному архіві Дніпропетровської області 
відкрито документальну виставку, присвячену державним символам 
України. 

13 серпня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Дніпро-
петровської області розміщено он-лайнову документальну виставку 
“Україна на шляху до демократії (до Дня незалежності України)”. 

16 серпня 2010 р. у читальному залі архіву розгорнуто 
документальну виставку “Україна від суверенітету до незалежності”. 

20 серпня 2010 р. Державний архів Дніпропетровської області 
взяв участь у Єдиному дні інформування населення за темою “19-та 
річниця державного суверенітету та незалежності України. День 
Державного Прапора України” у Царичанському районі 
Дніпропетровської області. 

* * * 
14 липня 2010 р. у Державному архіві Житомирської області 

розгорнуто стендову виставку за документами державних архівних 
установ, присвячену 20-й річниці Декларації про державний 
суверенітет України. 

19 серпня 2010 р. за участі заступника голови Житомирської 
облдержадміністрації В. С. Балюрка, представників засобів масової 
інформації області та громадськості міста у Державному архіві 
Житомирської області відкрито документальну виставку “До Дня 
Незалежності України”. 

20 серпня 2010 р. стендова пересувна виставка за документами 
держархіву області з нагоди святкування 19-ї річниці Незалежності 
України була представлена на урочистих заходах у приміщенні 
музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 

* * * 
14 липня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області та у 

Відділі держархіву у м. Берегово відкрито документальні виставки з 
нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет 
України.  
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23 та 24 серпня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської 
області та у Відділі держархіву у м. Берегово відкрито тематичні 
виставки документів до 19-ї річниці незалежності України та Дня 
Державного Прапора України, де представлено документи, що свідчать 
про непростий шлях українського народу до здобуття незалежності та 
побудови демократичної Української держави, прагнення закарпатців 
до возз’єднання з Україною. Зокрема, експонувалися копія протоколу 
Всезакарпатського з´їзду 21 січня 1919 р. у м. Хусті, який у складних 
історичних умовах прийняв рішення про возз’єднання краю з 
Україною, а також документи періоду Карпатської України, матеріали 
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. та ін. 

21 вересня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області та у 
Відділі держархіву у м. Берегово відкрито документальні виставки до 
Дня партизанської слави. 

22 жовтня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області 
відкрито документальну виставку з нагоди 66-ї річниці визволення 
українських земель від фашистський загарбників.   

* * * 
15 липня 2010 р. у Державному архіві Запорізької області 

проведено День інформування населення, присвячений 20-й річниці 
Декларації про державний суверенітет України. 

21 серпня 2010 р. у Державному архіві Запорізької області 
відкрито документальну виставку “День незалежності. До 19-ї річниці”. 
Архівом також надано сприяння в організації тематичних заходів 
архівним відділам райдержадміністрацій та міських рад. 

Керівництво та працівники Державного архіву Запорізької 
області, начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських 
рад взяли участь в урочистих масових заходах, присвячених пам’ятним 
датам. 

* * * 
16 липня 2010 р. У Державному архіві Івано-Франківської області 

розміщено тематичну виставку з нагоди 20-ї річниці Декларації про 
державний суверенітет України. 

20 серпня 2010 р. у Державному архіві Івано-Франківської 
області відкрито документальну виставку “Історія становлення 
української держави (до 19-ї річниці незалежності України)”. 

* * * 
15 липня 2010 р. у приміщенні Київської обласної держ-

адміністрації з нагоди 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України відкрито виставку “Незалежність: історія і 
сучасність”, підготовлену Державним архівом Київської області.  

Цього ж дня працівники архіву взяли участь у засіданні круглого 
столу, присвяченого історичній ролі Декларації про державний 
суверенітет України, за участю представників облдержадміністрації, 
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райдержадміністрації, депутатів місцевих рад, громадських, релігійних 
організацій, політичних партій, діячів освіти, науки та культури 
області. 

19 серпня 2010 р.у Державному архіві Київської області відкрито 
документальну виставку “Незалежність: глибоке коріння”. 

* * * 
5 липня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Кіровоградської 

області розміщено документальну виставку, присвячену 20-річчю 
прийняття Декларації про державний суверенітет України. 
Представлені у виставці документи з фондів Держархіву Кірово-
градської області (розпорядження  голови обласної Ради, публікації 
місцевої преси за 1918, 1991, 1996 рр.) ілюструють процеси демокра-
тизації суспільного життя, зокрема, процес обговорення тексту 
Декларації жителями Кіровоградщини. 

12 серпня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Кіровоградської 
області розміщено он-лайнову документальну виставку “Демократичні 
традиції в Україні (до 19-ї річниці Незалежності України)”. 

21 серпня 2010 р. Державний архів Кіровоградської області взяв 
участь у відкритті підготовленої спільно з обласним краєзнавчим 
музеєм та обласною універсальною науковою бібліотекою 
ім. Д. І. Чижевського виставки документів та матеріалів “Державо-
творення в Україні”, присвяченої 19-й річниці незалежності України. 
Серед документів, представлених держархівом області, – матеріали, що 
висвітлюють життєвий шлях і громадську діяльність В. К. Винниченка 
та події української революції 1917–1921 рр. 

* * * 
19 липня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Луганської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку “До 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України”. 

У серпні 2010 р. до Дня Державного Прапора України та 19-ї 
річниці незалежності України у Державному архіві Луганської області 
розгорнуто документальну виставку “Державні символи України”.  

* * * 
1 липня 2010 р. у Державному архіві Миколаївської області 

відкрито документальну виставку “Демократичні традиції України”, 
присвячену становленню демократії в Україні. 

З вступним словом виступили заступник голови – керівник 
апарату Миколаївської облдержадміністрації В. М. Рукоманов, 
директор Державного архіву Миколаївської області Л. Л. Левченко, 
начальник управління з питань внутрішньої політики облдерж-
адміністрації А. А. Малахов. У відкритті взяли участь також пред-
ставники управлінь з питань внутрішньої політики, преси та інформації 
облдержадміністрації, краєзнавці й науковці міста Миколаєва, архі-
вісти, студенти Чорноморського державного університету 
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ім. П. Могили, Миколаївського державного університету ім. В. Сухом-
линського, представники засобів масової інформації. 

7 липня 2010 р. у Державному архіві Миколаївської області з 
нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України 
відкрито виставку “До свята Незалежності”. 

* * * 
Державним архівом Одеської області організовано виявлення 

архівних матеріалів за темою “20-та річниця Декларації про державний 
суверенітет України” та підготовлено он-лайнову документальну 
виставку, присвячену історичній ролі Декларації про державний 
суверенітет України, розвитку та зміцненню української держави. 
Виставку розміщено на веб-сайті Одеської облдержадміністрації на 
веб-сторінці Державного архіву Одеської області. 

16 серпня 2010 р. на веб-сторінці Державного архіву Одеської 
області офіційного веб-сайту Одеської облдержадміністрації розміщено 
он-лайнову документальну виставку “До 19-ї річниці незалежності 
України”. 

* * * 
16 липня 2010 р. у Державному архіві Полтавської області 

відкрито документальну виставку з нагоди 20-ї річниці Декларації про 
державний суверенітет України. З експозицією виставки ознайомилися 
студенти Полтавського державного педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка, краєзнавці, журналісти, представники 
громадськості. 

21 серпня 2010 р. з нагоди 19-ї річниці незалежності України у 
Полтавському краєзнавчому музеї відкрито виставку “Демократичні 
традиції в Україні”, підготовлену за матеріалами, наданими 
Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Державним архівом 
Полтавської області та Полтавським краєзнавчим музеєм. 

* * * 
12 липня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області з 

нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет відкрито 
тематичну виставку архівних документів та періодичних видань 
Рівненщини за липень 1990 р.  

У газеті “Вісті Рівненщини” опубліковано статтю “Цей день в 
історії Рівненщини (до 20-ї річниці проголошення Декларації про 
державний суверенітет України)”, підготовлену за документами 
Державного архіву Рівненської області. 

20 серпня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області 
відкрито документальну виставку до Дня незалежності України “На 
початку незалежності”. Зацікавленість у відвідувачів викликала 
листівка Рівненської крайової організації Української республіканської 
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партії з засудженням дій путчистів, резолюції і заяви демократичних 
організацій мм. Кузнецовська, Дубна, Рівного за 19–20 серпня 1991 р. 
про невизнання військової хунти, резолюція зборів громадян Рівного 
під час демонтажу пам’ятника В. Леніну 25 серпня та фотографії 
мітингу. 

Представлені на виставці документи органів обласної та 
Рівненської міської влади висвітлили події періоду після 24 серпня 
1991 р. Це рішення Рівненської обласної Ради народних депутатів від 
28 серпня 1991 р. “Про політичну ситуацію  в області та діяльність 
керівництва обласної Ради, облвиконкому і обласних структур в період 
державного перевороту в СРСР 19–21 серпня 1991 р.”; від 24 вересня 
1991 р. “Про діяльність посадових осіб, державних органів та 
громадських організацій в період державного перевороту 19–21 серпня 
1991 р.”, ін. 

* * * 
14 липня 2010 р. у читальному залі Державного архіву Сумської 

області відкрито фотодокументальну виставку з нагоди 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України. 

16 липня 2010 р. на веб-сайті держархіву розміщено он-лайнову 
виставку документів до 20-ї річниці про Державний суверенітет 
України. Електронну версію також надано Головному управлінню 
зв’язків з громадськістю Сумської облдержадміністрації для розмі-
щення на її веб-сайті. 

16 липня 2010 р. в ефір Сумської обласної телерадіокомпанії  
вийшла радіопередача за участю директора Державного архіву 
Сумської області Г. М. Іванущенка, присвячена прийняттю Декларації 
про державний суверенітет України. Того ж дня директор виступив з 
доповіддю на круглому столі у Сумській райдержадміністрації, під час 
якої ознайомив аудиторію з документами архіву, що ілюструють 
державотворчі зусилля українського народу. 

16 липня 2010 р. працівники держархіву взяли участь в 
урочистостях, присвячених 20-й річниці Декларації про державний 
суверенітет України. 

18 серпня 2010 р. у Державному архіві Сумської області відкрито 
документальну виставку, присвячену 19-й річниці відновлення 
державної незалежності України. Управлінню по зв’язкам з 
громадськістю Сумської облдержадміністрації надано електронні копії 
матеріалаів виставки для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації 
та використання у районах області. 

На веб-сайті держархіву в розділі “Статті” розміщено 
дослідження “Олександр Коваленко: штрихи до історичного портрета”, 
про уродженця Сумщини, видатного революціонера і математика, 
учасника боротьби за Незалежність України. 
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23 серпня 2010 р. за участі директора Державного архіву 
Сумської області Г. М. Іванущенка в ефір Сумської ТРК вийшла 
телепередача до Дня Державного Прапора. 

24 серпня 2010 р. співробітники Державного архіву Сумської 
області взяли участь у телепередачі до Дня Незалежності України 
Сумської ТРК.  

* * * 
15 липня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

відкрито документальну виставку до 20-ї річниці Декларації про 
державний суверенітет “Провісник незалежності”. 

16 липня 2010 р. виставка експонувалася у Тернопільській 
обласній філармонії. 

20 серпня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 
відкрито документальну виставку до Дня Незалежності України та Дня 
Державного Прапора України, що відображає складний та 
суперечливий шлях українського народу до здобуття суверенітету та 
права на самовизначення на початку 1990-х рр. ХХ ст.  

Зокрема, представлено документальні матеріали про перебіг 
прийняття Акта проголошення незалежності України, реакцію 
суспільства та політиків, матеріали засобів масової інформації про 
проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 р. та 
результати референдуму в Україні та Тернопільській області.  

Окремим розділом представлено матеріали про річниці 
святкування Дня незалежності України в Україні, Тернопільській 
області та м. Тернопіль. 

21 серпня 2010 р. співробітники Державного архіву 
Тернопільської області взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня 
Державного Прапора України, організованих Тернопільською 
облдержадміністрацією. 

* * * 
16 липня 2010 р. у Державному архіві Харківської області 

відкрито  виставку друкованих матеріалів “Декларації про державний 
суверенітет України – 20 років”. 

20 серпня 2010 р. у Державному архіві Харківської області 
відкрито документальну виставку “Дню Державного Прапора України 
та 19-й річниці незалежності України присвячується”. З виставкою 
ознайомилися студенти Харківського аерокосмічного університету ім. 
М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, яким прочитано 
доповідь про історію українського державотворення. 

* * * 
14 липня 2010 р. у приміщенні Херсонської обласної 

універсальної бібліотеки ім. О. Гончара розміщено виставку архівних 
документів “Кроки незалежності”, підготовлену Державним архівом 
Херсонської області до 20-ї річниці проголошення Декларації про 
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державний суверенітет України. На виставці, що відображає процес 
становлення української державності, насамперед зміни в політичному 
устрої держави у 1990–1991 рр., представлено документи з фондів 
центральних архівів та держархіву області.  

20 серпня 2010 р. у кіноконцертному залі “Ювілейний” 
м. Херсона відкрито документальну виставку Державного архіву 
Херсонської області “Становлення української державності. До 19-ї 
річниці незалежності України”. 

* * * 
12 липня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області до 

20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України 
відкрито документальну виставку “Україна незалежна”. 

3 серпня 2010 р. заступник директора архіву С. Р. Михайлова 
взяла участь у телепередачі з циклу “Громада” на тему “Історичний 
шлях боротьби за незалежність України”, яка вийшла в ефір 
Хмельницької ОДТРК “Поділля-Центр”. 

4 серпня 2010 р. співробітник архіву Ю. В. Олійник виступив в 
ефірі Хмельницької ОДТРК у радіопередачі “Персона біля мікрофона” 
на тему “Україна: кроки незалежності (за документами Державного 
архіву Хмельницької області)”. 

16 серпня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 
відкрито документальну виставку до 19-ї річниці незалежності України. 

20 серпня 2010 р. заступником директора Державного архіву 
Хмельницької області С. Р. Михайловою записано інтерв'ю про склад 
та зміст документів архіву з історії та сьогодення державотворення в 
Україні та на Хмельниччині. 

21 серпня 2010 р. заступником директора Державного архіву 
Хмельницької області С. Р. Михайловою прочитано лекцію “Історія 
українського державотворення” для співробітників Управління Служби 
безпеки України у Хмельницькій області. 

* * * 
14 липня 2010 р. у Державному архіві Черкаської області 

відкрито документальну виставку з нагоди з нагоди 20-ї річниці 
Декларації про державний суверенітет України. 

18 серпня 2010 р. у Державному архіві Черкаської області 
відкрито документальну виставку з нагоди Дня Державного прапора 
України та 19-ї річниці Незалежності України. 

* * * 
16 липня 2010 р. у Державному архіві Чернівецької області з 

нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України 
проведено круглий стіл з експонуванням архівних документів, 
друкованих видань та фотоматеріалів, що висвітлюють історичні етапи 
здобуття Україною незалежності. 
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19 серпня 2010 р. у Державному архіві Чернівецької області 
відкрито документальну виставку до 19-ї річниці незалежності України. 

* * * 
16 липня 2010 р. до 20-ї річниці Декларації про державний 

суверенітет України на веб-сайті Державного архіву Чернігівської 
області розміщено он-лайнову документальну виставку, для 
Чернігівського обласного радіо підготовлено радіопередачу за 
документами архіву. 

24 серпня 2010 р. до 19-ї річниці незалежності України та Дня 
Державного Прапора України, Державним архівом Чернігівської 
області відкрито фотодокументальну виставку з історії 
державотворення.  

На офіційному веб-сайті розміщено он-лайнову версію виставки, 
а також Інтернет–публікацію “Прапори України. До історії питання” і 
виставку “Демократичні традиції в Україні” (на основі матеріалів 
Секретаріату Кабінету Міністрів). 

* * * 
12 серпня 2010 р. у Державному архіві м. Києва розміщено 

документальну виставку, присвячену Дню незалежності України. 
У серпні 2010 р. в ефір радіо “Голос Києва” вийшла 

радіопередача В. Ісакова “Київські етюди”, рубрика “З архівної скрині” 
якої співробітника Державного архіву м. Києва С. Ю. Карамаша була 
присвячена Дня Державного Прапора України та 19-й річниці 
незалежності України. 

* * * 
16 липня 2010 р. директор Державного архіву м. Севастополя 

Т. О. Кузнецова взяла участь в організованій міською держадмі-
ністрацією зустрічі з громадськістю з нагоди 20-ї річниці Декларації 
про державний суверенітет України. 

 
 

Заходи державних архівних установ з відзначення 
65-ї річниці закінчення Другої світової війни та 

Дня партизанської слави 
 

23 вересня 2010 р. Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург взяла 
участь у круглому столі “Партизанський рух в Україні (1941–1944 рр.): 
історія та пам’ять”, проведеному в Українському інституті 
національної пам’яті. 

* * * 
20 вересня 2010 р. у Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України відкрито документальну виставку, 
присвячену Дню партизанської слави. На виставці представлено 
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документи архіву, що відображають дії партизанських загонів в Україні 
у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Серед них: фотокопії наказів про боротьбу з німецькими 
окупантами, створення партизанського комітету з'єднання і його 
структура, схеми диверсійної діяльності загонів Чернігівсько-
Волинського партизанського з'єднання на залізницях Ковельського 
вузла (липень 1943 р.–квітень 1944 р.), карти партизанського краю 
(1943 р.), листівок (1942–1943); перелік командно-політичного і 
керівного складу партизанських з'єднань, що діяли в Україні під час 
Великої Вітчизняної війни (1957 р.). Доповнили виставку документи з 
фонду Рейхскомісаріату України за 1941–1942 рр. про розвиток 
партизанського руху в Україні (німецькою мовою). 

* * * 
20 вересня 2010 р. у Центральному державному архіві 

громадських об'єднань України урочисто відкрито документальну 
виставку “Підпільно-партизанська преса України”, підготовлену 
архівом спільно з Меморіальним комплексом “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. 

Організаційні заходи щодо становлення і розвитку підпільно-
партизанської преси розкрито у документах ЦК КП(б)У, УШПР та їх 
відділів. Вони дозволяють простежити особливості самостійного друку 
та його роль у піднесенні патріотичних почуттів і морального духу 
окупованого населення. Серед документів – постанови нелегального 
ЦК КП(б)У, які носили гриф “Цілком таємно”, інформаційно-
аналітичні огляди відділу пропаганди й агітації ЦК КП(б)У, матеріали 
відділу інформації УШПР тощо. 

У відкритті виставки взяли участь перший заступник Голови 
Верховної Ради України А. І. Мартинюк, Голова Українського 
інституту Національної пам’яті В. Ф. Солдатенко, відповідальний 
секретар Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років при Верховній Раді України В. М. Сатурін, 
завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни 
Інституту історії України НАН України О. Є. Лисенко, ветерани-
партизани, представники засобів масової інформації. 

22 вересня 2010 р. у рамках відкритого уроку, присвяченого 
Дню партизанської слави, проведено екскурсію виставкою для учнів   
8-го класу спеціалізованої школи м. Києва № 98. 

23 вересня 2010 р. в Українському інституті національної 
пам’яті у рамках круглого столу “Партизанський рух в Україні (1941–
1944 рр.): історія та пам’ять” презентовано документальну виставку 
Центрального державного архіву громадських об'єднань України 
“Партизанська слава України” та видання архіву “Партизанская война 
на Украине: Дневники командиров партизанских отрядов и 
соединений, 1941–1944”. Директор ЦДАГО України В. С. Лозицький 
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виступив з доповіддю “Партизанська тематика в діяльності 
ЦДАГО України”. 

23 вересня 2010 р. директор ЦДАГО України В. С. Лозицький 
взяв участь в Інтернет-конференції-зустрічі “Дорогами партизанської 
слави”, що відбулася у прес-центрі УКРІНФОРМу. 

* * * 
15 вересня 2010 р. у газеті “Харківський університет” вийшла 

друком стаття провідного спеціаліста ЦДНТА України Л. В. Хворост 
“Харків у сорок першому: Університет. Евакуація. Як це було”. 

16 вересня 2010 р. у Центральному державному науково-
технічному архіві України з нагоди Дня партизанської слави проведено 
Круглий стіл “Партизанський рух в Україні: забута історія” за участю 
науковців історичного факультету Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна та організовано зустріч з пред-
ставниками Харківської ветеранської організації – учасниками 
українського партизанського руху та харківського підпілля. 

* * * 
 22 вересня 2010 р. у Державному архіві в Автономній 

Республіці Крим відкрито документальну виставку “Партизанський рух 
у Криму 1941–1944 рр. в архівних документах”. 

* * * 
14 липня 2010 р. заступник директора Державного архіву 

Вінницької області Ф. А. Винокурова надала інтерв'ю кореспонденту 
національної радіокомпанії України “Українське радіо” та розповіла 
про окупаційний режим у Вінницькій області Трансністрії, що була 
румунською зоною окупації у 1941–1944 рр. 

У вересні 2010 р. до відзначення 65-ї річниці закінчення Другої 
світової війни у Державному архіві Вінницької області розгорнуто 
документальну виставку  “Останній постріл. Маловідомі документи з 
фондів Державного архіву Вінницької області”. 

* * * 
26 липня 2010 р. у випуску новин Волинської обласної 

радіокомпанії прозвучала інформація щодо місцезнаходження 
документів про військовополонених українців, які перебували на 
території Норвегії в роки війни, підготовлена співробітниками 
Державного архіву Волинської області. 

31 серпня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 
відкрито документальну виставку “Відлуння Другої світової війни”. 

22 вересня 2010 р. у Державному архіві Волинської області 
відкрито документальну виставку “Партизанський рух на Волині”. 

* * * 
1 вересня 2010 р. у Державному архіві Дніпропетровської області 

відкрито документальну виставку “Дніпропетровщина у роки війни. До 
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65-річчя закінчення Другої світової війни (1 вересня 1939 р. – 2 вересня 
1945 р.)”. 

15 вересня 2010 р. у Державному архіві Дніпропетровської 
області відкрито фотодокументальну виставку “Рух опору на 
Дніпропетровщині під час німецько-фашистської окупації 1941–
1944 років”. Експонувалися фото партизан-підпільників Дніпро-
петровщини, постанови та інформація бюро Дніпропетровського 
обкому КП(б)У про діяльність підпільних партійних організацій та 
партизанських загонів Дніпропетровської області в період окупації з 
серпня 1941 по жовтень 1943 р., підпільну діяльність ОУН за 
документами НКВС, датованими 1944 р. 

22 вересня 2010 р. інформація про документальну виставку 
прозвучала в ефірі Дніпропетровського обласного радіо у програмі 
“Тема тижня”. 

* * * 
21 вересня 2010 р. на веб-сайті Державного архіву Донецької 

області оновлено он-лайнову документальну виставку “До дня 
партизанської слави”. 

* * * 
20 вересня 2010 р. за участю заступника голови Житомирської 

облдержадміністрації Ю. А. Запаловського,  представників засобів 
масової інформації, громадськості міста Державним архівом 
Житомирської області відкрито документальну виставку “До Дня 
партизанської слави”.  

Експонувалися документи про діяльність партизанського руху 
Житомирщини, зокрема, відомості, доповідні, рапорти, звіти про 
партизанську боротьбу дивізії ім. Щорса, з`єднань під командуванням 
А. Г. Грабчака, О. М. Сабурова, загонів під командуванням 
С. Ф. Малікова, Адама Цендровського, підпільних груп під керів-
ництвом П. І. Шиманського,  В. І. Чорного та ін.  

Чільне місце займають фотокартки членів партизанського руху, 
колекція листівок, надрукованих партизанами та підпільними 
комітетами. Газетний та бібліотечний фонди представлено спогадами, 
мемуарами, статтями, в яких відображено реальні події партизанського 
руху. “Хронологічний довідник про визволення Червоною армією 
населених пунктів Житомирської області від німецько-фашистських 
загарбників 1941–1944 рр.”  висвітлює етапи визвольної боротьби та 
бойових операцій партизан. 

* * * 
7 серпня 2010 р. у газеті “Трибуна” (№ 31) та 12 серпня 2010 р. у 

газеті “Срібна Земля-Фест” (№ 29) опубліковано інформацію директора 
Державного архіву Закарпатської області М. В. Делегана про архівні 
документи щодо українських військовополонених у Норвегії у 1941–
1945 роках.  
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19 серпня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області та у 
Відділі держархіву у м. Берегово відкрито документальні виставки з 
нагоди відзначення пам’ятної дати – 65-ї річниці закінчення Другої 
світової війни.  Представлені на виставці документи та фото 
висвітлюють життя на окупованій території краю, підпільно-
партизанський рух, героїзм та самовідданість воїнів під час визволення 
України від фашистських загарбників, а також внесок українського 
народу у Перемогу у Великій Вітчизняній війні. 

Це, зокрема, звіти партизанських з'єднань та загонів під 
командуванням О. В. Тканка, В. П. Русина, Д. Уксти – І. Прищепи, 
І. Мельникова, М. Перечинського, які діяли на території Закарпатської 
області в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, 
хронологічні довідки про звільнення населених пунктів області, списки 
добровольців Червоної армії, матеріали надзвичайної комісії про 
збитки, нанесені загарбниками на території Закарпатської України під 
час окупації краю, Указ Президії Верховної Ради Української РСР про 
нагородження медалями партизан, списки військовослужбовців – 
учасників Карпатської наступальної операції, яким присвоєно звання 
“Герой Радянського Союзу”, копії листів з фронту до рідних тощо. 

21 вересня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області та у 
Відділі держархіву у м. Берегово відкрито документальні виставки до 
Дня партизанської слави. 

22 вересня 2010 р. у Державному архіві Закарпатської області 
відкрито документальну виставку з нагоди 66-ї річниці  визволення 
України від фашистських загарбників. 

* * * 
З нагоди відзначення Дня закінчення Другої світової війни та Дня 

партизанської слави Державним архівом Запорізької області 
експонувалися документальні виставки “Антифашистський рух Опору 
в Токмацькому районі Запорізької області. 1941–1943 рр.”, “Партизани 
Мелітопольського району Запорізької області”, а також виставка 
документів і плакатів “Запорізька область у роки Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.”. Крім того, архівом надано сприяння в організації 
тематичних заходів архівним відділам райдержадміністрацій та міських 
рад області. 

На офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації 
розміщено он-лайнову документальну виставку “Вони наближали 
Перемогу. До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.”. 

2 вересня 2010 р. керівництво та працівники держархіву, 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
Запорізької області взяли участь в урочистих масових заходах, 
присвячених пам’ятній даті. 
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21 вересня 2010 р. директор держархіву Запорізької області 
О. С. Тедєєв взяв участь у круглому столі “Український народ у Другій 
світовій війні”, що відбувся в Запорізькій обласній державній 
адміністрації. 

22 вересня 2010 р. з метою інформування населення про події, які 
відбувалися на території Запорізької області в роки тимчасової 
німецько-фашистської окупації та вшанування подвигу українського 
народу, зокрема, партизан та підпільників, Державний архів Запорізької 
області провів День інформування населення на тему “Народна війна. 
Антифашистський рух Опору на території Запорізької області”.  

* * * 
1 вересня 2010 р. у Державному архіві Івано-Франківської області 

відкрито документальну виставку, присвячену 65-й річниці закінчення 
Другої світової війни. 

* * * 
16 вересня 2010 р. за участі представників наукових кіл та 

громадськості у Державному архіві Київської області з нагоди Дня 
партизанської слави відкрилася документальна виставка “Нескорена 
земля Київська”. 

Виставка складається з чотирьох розділів, які розповідають про 
діяльність партизанського загону “Перемога або смерть” під час 
оборони міста Києва, Київський підпільний обком та підпільні 
організації Київської області та партизанський рух на Київщині у 1941–
1943 рр., діяльність з`єднання партизанських загонів імені Хрущова, 
зокрема, бойові операції на допомогу звільненню Києва від німецько-
фашистських загарбників.  

Найбільшу цікавість у відвідувачів виставки викликали вірші 
учасника підпільної боротьби проти гітлерівців П. Іскри (Клименка) з 
підпільної організації с. Зеленьки Миронівського району Київської 
області, написані  ним у 1942–1943 рр.  

* * * 
17 вересня 2010 р. на офіційному веб-сайті Державного архіву 

Кіровоградської області розміщено он-лайнову документальну 
виставку до Дня партизанської слави Шляхами слави партизанської”. 

* * * 
21 вересня 2010 р. у виставковому центрі Державного архіву 

Львівської області відкрито спільну документальну виставку 
держархіву області та Центрального державного історичного архіву 
України, м. Львів до Дня партизанської слави. 

21 вересня 2010 р. начальник відділу інформації Центрального 
державного історичного архіву  України, м. Львів І. Смольський  та 
головний спеціаліст відділу використання інформації документів 
Державного архіву Львівської області О. Бондар надали інтерв'ю 
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кореспонденту газети “Експрес” І. Шелупець та розповіли про 
документи, експоновані на виставці. 

22 вересня 2010 р. в ефір радіо “Свобода” вийшов сюжет про 
відкриття у Державному архіві Львівської області спільної 
документально-книжкової виставки держархіву області та ЦДІАЛ 
України з нагоди Дня партизанської слави. 

* * * 
За матеріалами Державного архіву Луганської області оновлено 

он-лайнову документальну виставку “До Дня закінчення Другої 
світової війни”, розміщену на веб-сайті Луганської облдерж-
адміністрації. 

21 вересня 2010 р. на веб-сторінці Державного архіву Луганської 
області, розміщеній на офіційному веб-сайті Луганської облдерж-
адміністрації, опубліковано он-лайнову документальну виставку до Дня 
партизанської слави. 

* * * 
На офіційному веб-сайті Державного архіву Миколаївської 

області експонувалася документальна виставка “З історії діяльності 
партизанських загонів та підпільних організацій, які діяли на території 
Миколаївщини у 1941–1944 рр.”.  

У вересні 2010 р. архівом підготовлено публікацію та 
радіопередачу, присвячені 105-річчю від дня народження 
В. С. Моргуненка, керівника підпільної комсомольської організації 
“Партизанська іскра”, що діяла в роки Великої Вітчизняної війни у 
с. Кримка Первомайського району. 

* * * 
5 липня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області відкрито 

першу частину документальної виставки “Церква в роки війни 1941–
1944 рр.”, на якій представлено 40 копій документів і матеріалів 
Національного архівного та бібліотечного фондів держархіву, зокрема, 
з фондів Рівненського гебітскомісаріату періоду окупації, виконкому 
Рівненської обласної ради депутатів трудящих за 1944 р., статті та 
публікації з часопису “Волинь” (1941–1943 рр.) та органу православної 
митрополії у Варшаві – “Церковних відомостей” (1943 р.).  

3 серпня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області відкрито 
другу частину документальної виставки “Церква в роки війни 1941–
1944 рр.”. Основну частину експозиції склали документи з фондів 
Рівненського церковного управління Святої Православної Авто-
кефальної церкви (СПАЦ) (1941–1943 рр.) та Управління Служби 
безпеки України у Рівненській області. Документи розповіли про 
спроби об'єднання Автономної та Автокефальної церков. Це, зокрема, 
Акт про об'єднання Православної Автокефальної Української церкви та 
Автономної православної церкви в Україні від 8 жовтня 1942 р., лист 
митрополита-адміністратора Православної Автокефальної церкви до 
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духовенства Православної Автокефальної церкви стосовно акту про 
об'єднання, лист митрополита Української греко-католицької церкви 
А. Шептицького про необхідність об'єднання та порозуміння між 
церквами від 20 січня 1942 р.  

Представлено також документи, що висвітлюють життя 
священнослужителів у роки війни та у післявоєнний період. Серед них: 
заяви про призначення у парафії, біографії та листи священно-
служителів з інформацією про арешти їх та членів їх сімей, підпали 
будинків, повідомлення про смерть священнослужителів внаслідок 
убивств та ув'язнень, нагородні грамоти митрополита СПАЦ Полікарпа 
священнослужителям Рівненщини тощо. 

У серпні 2010 р. спеціалістами Державного архіву Рівненської 
області підготовлено статтю про долю біженців на територію 
Рівненської області “Втекли від смерті – потрапили до в'язниці”. 

10 вересня 2010 р. за участі Державного архіву Рівненської області 
записано радіопередачу “Минувщина”, присвячену долі біженців на 
територію Рівненської області. 

14 вересня 2010 р. у газеті “Вільне слово” опубліковано 
підготовлену Державним архівом Рівненської області статтю “Перший 
Рівненський призов до радянської армії. 1940 р.”. 

16 вересня 2010 р. у газеті “Вісті Рівненщини” опубліковано 
статтю, присвячену історії партизанського руху на Рівненщині. 

17 вересня 2010 р. у газеті “Сім днів” опубліковано статтю до 
річниці возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською 
Україною “Благо чи напасть”.  

17 вересня 2010 р. у Державному архіві Рівненської області до Дня 
партизанської слави відкрито документальну виставку “Відлуння 
священної пам’яті”, де експонувалися документи фондів Підпільного 
обкому Компартії України (1941–1944 рр.), Партійного архіву 
Рівненського обкому Компартії України,  фондів особового поход-
ження  І. І. Бескромного, К. П. Закалюка, М. В. Струтинського з історії 
партизанського руху на Рівненщині.   

* * * 
30 серпня 2010 р. у читальному залі Державного архіву Сумськоі 

області розгорнуто документальну виставку, присвячену дню 
визволення м. Суми від німецько-фашистських загарбників. 

21 вересня 2010 р. у читальному залі Державного архіву Сумськоі 
області розгорнуто фотодокументальну та книжкову виставки 
“Партизанський рух в Україні у роки Великої Вітчизняної війни”. 
Експонувалися копії наказів, зведень партизанських загонів, 
роздаткових відомостей на видачу зброї партизанським загонам 
області, нагородних листів бійців-партизанів, наказів та розпоряджень 
німецької окупаційної влади про боротьбу з партизанами, вироків 
народним месникам, наказів по групі мадярських військ про 
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особливості ведення бойових операцій на території з масовим 
партизанським рухом. 

Електронні копії документів з фондів держархіву з нагоди Дня 
партизанської слави оприлюднено також на офіційному веб-сайті 
Сумської обласної ради. 

* * * 
2 вересня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 

відкрито документальну виставку “Мужність залишається в віках...” з 
нагоди закінчення Другої світової війни. 

22 вересня 2010 р. у Державному архіві Тернопільської області 
відкрито документальну виставку “Шляхами партизанської слави”. 
Інформація про виставку прозвучала в ефірі місцевих телеканалів ТТБ, 
TV-4, ІНТБ. 

До друку в газету “Свобода” подано статтю Н. Самборської 
“Шляхами партизанської слави”. 

* * * 
23 серпня 2010 р. у Державному архіві Харківської області 

відкрито документальну виставку “23 серпня – День визволення 
м. Харків”. 

Того ж дня у № 34 газети “Главное” опубліковано статтю 
заступника директора Державного архіву Харківської області 
Л. М. Юдіної “До Дня визволення Харкова”. 

22 вересня 2010 р. у читальному залі Державного архіву 
Харківської області відкрито документальну виставку “Партизанський 
рух на Харківщині”. З експозицією виставки ознайомилися студенти 
харківських ВНЗ, користувачі читального залу та співробітники архіву. 

Балаклійській районній організації ветеранів України направлено 
копії документів щодо діяльності партизанських загонів у 1941–
1943 рр. на території Балаклійського району.  

* * * 
30 серпня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 

відкрито документальну виставку з нагоди 65-ї річниці закінчення 
Другої світової війни “Історія, пам'ять...”. 

16 вересня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 
розгорнуто пересувну виставку архівних документів “Сторінки 
безсмертя. Дню партизанської слави присвячується”. Експонувалося 
близько 80 документів, що висвітлюють події Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр. на Херсонщині. Головний акцент в експозиції 
зроблено на документах, які відображають рух опору нацистським 
окупантам в м. Херсон та регіонах області, зокрема, Бериславському, 
Білозерському, Скадовському районах. Представлено матеріали про 
діяльність підпільних організацій “Центр”, “Патріот Батьківщини” та їх 
керівників Пилипа Комкова, Іллі Кулика, молодіжної підпільної 
організації “Хлопці з Карантинного” у складі Анатолія, Андрія та 
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Федора Запорожчуків, Леоніда та Петра Чернявських, Анатолія 
Тендітного та інших підлітків, партизанського загону під керівництвом 
Омеляна Гірського, ін. Окремі документи розповідають про увічнення 
загиблих героїв. 

Електронний варіант виставки наданий для розміщення у розділі 
“Історія” на веб-сайт Херсонської облдержадміністрації. 

* * * 
16 вересня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області 

відкрито документально-книжкову виставку “Партизанський рух на 
Поділлі”. 

* * * 
27 серпня 2010 р. у Державному архіві Чернігівської області 

розміщено виставку друкованих видань з нагоди 65-річчя закінчення 
Другої світової війни. 

1 вересня 2010 р. з нагоди Дня закінчення Другої світової війни на 
веб-порталі Черкаської облдержадміністрації розміщено тематичну 
статтю директора Державного архіву Черкаської області 
Т. А. Клименко та електронні версії документальних виставок архіву 
“Черкащина у роки Другої світової війни” та “Листи з фронту”. 

17 вересня 2010 р. у читальному залі Державного архіву 
Черкаської області розміщено документальну виставку “Партизанський 
рух та підпілля на Черкащині”. 

* * * 
22 вересня 2010 р. до Дня партизанської слави на веб-сайті 

Державного архіву Чернігівської області експонувалася фотодо-
кументальна виставка, а в корпусі № 1 архіву – виставка друкованих 
видань з бібліотеки архіву. 

29 вересня 2010 р. начальник відділу забезпечення збереженості 
документів архіву О. В. Носенко взяла участь у музейних читаннях 
“Чернігівці – Герої Радянського Союзу”, присвячених 65-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та 66-й річниці 
визволення України від фашистських загарбників.  

У Військово-історичному музеї – відділі Чернігівського 
історичного музею імені В. В. Тарновського вона виступила з 
доповіддю “Документальні матеріали про Героїв Радянського Союзу у 
Державному архіві Чернігівської області” та поінформувала присутніх 
про історію створення колекції документів “Чернігівщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, особливості її комплектування 
документальними матеріалами про Героїв Радянського Союзу та 
повних кавалерів ордена Слави. 
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