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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

______________________________________________________________

УКАЗИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення 15-ї річниці Конституції України 
від 25 жовтня 2010 р. № 965/2010 

З метою гідного відзначення у 2011 році 15-ї річниці Конституції 
України, враховуючи її вирішальне значення у розбудові демократичної   
незалежної держави та консолідуючу роль у розвитку в Україні грома-
дянського суспільства, п о с т а н о в л я ю: 

1. Кабінету Міністрів України: 
1) розробити та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 

15-ї  річниці Конституції України, передбачивши, зокрема: 
проведення у містах Києві та Севастополі, обласних та районних 

центрах,  інших населених пунктах урочистостей за участю представни-
ків органів   виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народ-
них депутатів   України, міжнародних, громадських організацій, політич-
них партій, діячів  науки та культури; 

покладення квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним дія-
чам українського державотворення у містах Києві та Севастополі, облас-
них та районних центрах, інших населених пунктах; 

організацію та проведення у закладах культури, військових части-
нах,  закладах для дітей та молоді просвітницьких тематичних заходів,  
спрямованих на формування правової культури, поваги до Основного За-
кону України, усвідомлення його ролі в українському державотворенні,  
отримання знань про конституційні права, свободи та обов’язки, знань 
з  історії становлення та розвитку вітчизняного конституційного права і 
діяльності видатних правників у цій сфері; 

проведення тематичних науково-практичних конференцій, семінарів 
та засідань за круглим столом; 

виступи у засобах масової інформації відомих вчених, політичних та 
громадських діячів; 

організацію виставок фото- та архівних документів, що ілюструють 
процес  прийняття Конституції України, становлення та розвиток ук-
раїнського  конституціоналізму, історію національного законотворення; 
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випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 15-й річниці  
Конституції України, та здійснення спецпогашення поштової марки; 

2) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із під-
готовки та відзначення 15-ї річниці Конституції України; 

3) вжити додаткових заходів щодо спорудження у місті Києві 
пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. 

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та  Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити від-
повідні плани заходів із підготовки та відзначення 15-ї річниці Конститу-
ції України і забезпечити їх виконання. 

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення  
закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди 15-ї  
річниці Конституції України із залученням до участі в них представників 
української громадськості за кордоном. 

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України за-
безпечити   широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення 15-ї 
річниці Конституції України, а також показ тематичних теле- та радіопе-
редач,  кінохроніки подій, пов’язаних із прийняттям Основного Закону 
України. 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 Президент України В. ЯНУКОВИЧ 

Про відзначення 20-ї річниці незалежності України 
від 1 листопада 2010 р. № 990/2010 

З метою забезпечення гідного відзначення у 2011 році 20-ї річниці 
незалежності України, консолідації суспільства в ім’я процвітання де-
ржави, благополуччя і добробуту Українського народу, а також сприяння  
підвищенню позитивного міжнародного іміджу України п о с т а н о в л я ю: 

1. Визначити належну організацію відзначення на державному рівні 
20-ї річниці незалежності України одним із пріоритетних завдань органів 
виконавчої влади у 2011 році. 

2. Утворити Координаційну раду з питань підготовки та відзначення 
20-ї   річниці незалежності України (далі - Координаційна рада). 

Основними завданнями Координаційної ради є забезпечення ефек-
тивної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самов-
рядування,  установ та організацій, громадськості у вирішенні питань, 
пов’язаних із підготовкою і проведенням в Україні та за її межами заходів 
з нагоди 20-ї  річниці подій, пов’язаних зі здобуттям незалежності Украї-
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ни, спрямованості процесу підготовки та проведення святкових заходів 
на зміцнення  політичної стабільності, консолідацію Українського народу 
навколо ідеї державності, виховання у громадян патріотизму і гордості за 
свою державу,  поваги до державних символів, створення у суспільстві 
атмосфери злагоди. 

Установити, що Координаційну раду очолює Президент України. 
Затвердити персональний склад Координаційної ради (додається). 
3. Кабінету Міністрів України: 
1) розробити та затвердити у тримісячний строк план заходів з підго-

товки  та відзначення 20-ї річниці незалежності України, передбачивши 
в ньому, зокрема: 

проведення 23 серпня 2011 року - у День Державного Прапора Ук-
раїни  урочистих заходів у місті Києві та інших населених пунктах, ор-
ганізацію науково-просвітницьких заходів, присвячених історії станов-
лення і утвердження державних символів України, а також спрямованих 
на  вивчення їх значення та ролі у процесі державотворення і діяльності 
держави, формування правової культури громадян у ставленні до держав-
ної символіки; 

організацію і проведення у серпні 2011 року у місті Києві урочис-
тих заходів  з нагоди 20-ї річниці незалежності України за участю пред-
ставників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
депутатського та дипломатичного корпусу, громадських та релігійних 
організацій, політичних партій, української діаспори, а також делегацій 
з Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севас-
тополя; 

проведення 24 серпня 2011 року параду військ на честь 20-ї річниці  
незалежності України у столиці України - місті-герої Києві, містах-героях 
Керчі, Одесі, Севастополі та містах, де розташовані штаби оперативних  
командувань та видів Збройних Сил України; 

покладання квітів у місті Києві та інших населених пунктах до 
пам’ятників  видатним діячам українського державотворення, борцям за 
незалежність, воїнам, полеглим за свободу України; 

проведення у місті Києві міжнародної науково-теоретичної конфе-
ренції,   присвяченої 20-й річниці незалежності України, відповідних нау-
кових  конференцій та круглих столів в інших населених пунктах, видан-
ня їх матеріалів; 

організацію науково-просвітницьких та інших тематичних заходів,   
присвячених 20-й річниці заснування    інституту президентства в Ук-
раїні; 

створення експозиції “Україна і світ” у Національному музеї історії 
України; 
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проведення у навчальних закладах тематичних заходів, зокрема, ор-
ганізацію  серед учнів і студентів всеукраїнського  конкурсу науково-по-
шукових робіт,  присвячених 20-й річниці незалежності України; 

сприяння проведенню в рамках підготовки до відзначення 20-ї річ-
ниці незалежності України міжрегіональних громадських форумів, зус-
трічей представників молодіжних організацій із різних регіонів, інших 
громадських, передусім молодіжних, акцій, спрямованих на зміцнення 
єдності держави та консолідацію суспільства; 

започаткування видання антології української літератури від най-
давніших часів до сьогодення, передбачивши передачу частини тиражу 
бібліотекам та навчальним закладам України, насамперед тим, які розта-
шовані у сільській місцевості; 

проведення культурно-мистецьких заходів та акцій, присвячених  
20-й річниці незалежності України, зокрема міжрегіональних обмінів 
професійними та аматорськими творчими колективами; 

організацію всеукраїнських та регіональних тематичних виставок 
досягнень галузей господарства, освіти, науки, культури тощо; 

проведення всеукраїнського огляду міст і населених пунктів щодо 
благоустрою, підтримання громадського порядку тощо; 

підготовку циклу пізнавальних документальних фільмів та радіо-
передач про історію українського державотворення, зокрема, у період з 
кінця 80-х років XX століття до сьогодення та їх показ на загальнонаціо-
нальних каналах телебачення; 

організацію у місті Києві та інших населених пунктах тематичних  
виставок  фото- та архівних документів, присвячених історії українсько-
го державотворення, становленню та утвердженню державних символів 
України; 

проведення інформаційної кампанії з підвищення позитивного імід-
жу України у світі, передбачивши, зокрема, випуск іноземними мовами 
книг,  буклетів із матеріалами про Україну, відповідної рекламної віде-
опродукції  та розповсюдження їх в іноземних державах, у мережі Інтер-
нет; 

забезпечення розроблення та виготовлення пам’ятного ювілейного 
знака “20 років незалежності України”; 

карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної 
монети на відзнаку 20-ї річниці незалежності України; 

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 20-й річниці 
незалежності України, та здійснення спецпогашення поштової марки; 

проведення 1 грудня 2011 року у місті Києві урочистостей за участю 
керівництва держави, а також у листопаді – грудні 2011 року просвітни-
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цьких  та інших тематичних заходів з нагоди 20-ї річниці всеукраїнського   
референдуму в питанні про проголошення незалежності України 1 грудня 
1991 року; 

2) опрацювати та внести до 1 грудня 2010 року пропозиції щодо про-
ведення напередодні Дня незалежності України у місті Києві міжнарод-
ного форуму,   присвяченого 20-й річниці незалежності України; 

3) здійснити в установленому порядку фінансування видатків на ор-
ганізацію та проведення заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 
незалежності України. 

4. Міністерству оборони України, Раді міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям забезпечити проведення 24 серпня 2011 року на честь 20-ї 
річниці незалежності України святкового салюту двадцятьма артилерій-
ськими залпами у столиці України – місті-герої Києві, містах-героях, міс-
тах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів  Збройних 
Сил України, а також святкові феєрверки в інших обласних центрах та 
місті Сімферополі. 

5. Міністерству закордонних справ України: 
опрацювати в установленому порядку питання щодо запрошення на 

урочистості в Україні високих посадових осіб іноземних держав, інших 
представників іноземних держав та міжнародних організацій; 

ужити заходів щодо залучення до участі в урочистих заходах з нагоди 
20-ї річниці незалежності України, інших історичних подій, пов’язаних зі  
здобуттям Україною незалежності, представників дипломатичного кор-
пусу та української діаспори; 

підготувати та направити звернення до Організації Об’єднаних На-
цій,  Європейського парламенту щодо ініціювання проведення в цих ор-
ганізаціях  Днів України та інших заходів, спрямованих на підвищення 
позитивного іміджу України у світі; 

забезпечити разом з іншими центральними органами виконавчої вла-
ди організацію та проведення фестивалю українців світу; 

ужити заходів щодо проведення в іноземних державах за участю ук-
раїнської   громадськості за кордоном Днів України, інших тематичних 
заходів, присвячених 20-й річниці незалежності України, іншим історич-
ним подіям,  пов’язаним з історією міжнародного визнання України неза-
лежною державою. 

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

затвердити регіональні плани заходів з підготовки та відзначення  
20-ї  річниці незалежності України,  забезпечити  їх реалізацію; 
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організувати у містах Києві, Сімферополі, Севастополі, обласних і 
районних центрах, інших містах, у селищах, селах, на підприємствах, в 
організаціях та установах проведення за участю представників органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних 
партій та громадськості урочистості та інші заходи з нагоди 20-ї річни-
ці Акта проголошення  незалежності України від 24 серпня 1991 року, 
всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року; 

провести заходи з відзначення річниці подій, пов’язаних зі здобут-
тям  Україною незалежності, що відбувалися у 1991 році безпосередньо 
на території відповідних регіонів. 

7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забез-
печити  висвітлення, в тому числі за кордоном, заходів з нагоди святку-
вання 20-ї річниці незалежності України, організувати проведення тема-
тичних радіо- і телепередач, показ документальних та художніх фільмів 
вітчизняного кінематографа. 

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 Президент України В. ЯНУКОВИЧ 

Про оптимізацію системи центральних органів  
виконавчої влади. Витяг

від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 
усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисель-
ності  управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення 
ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частини    
першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю: 

1. Утворити: 
Державну архівну службу України, реорганізувавши Державний ко-

мітет архівів України, а також поклавши на цю Службу функції з реаліза-
ції  державної політики у сфері створення та забезпечення функціонуван-
ня системи страхового фонду документації; 

...
5. Установити, що міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади,  що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів 
виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються. 

Центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені 
функції з  реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують 
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повноваження  у визначених сферах компетенції відповідних органів, що 
ліквідуються згідно з цим Указом. 

...
7. Кабінету Міністрів України: 
1) до завершення реформування системи центральних органів ви-

конавчої  влади забезпечувати належне виконання функцій центральних 
органів  виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються; 

2) забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних ор-
ганів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, 
які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 
30 відсотків; 

3) подати у двомісячний строк проекти положень про центральні ор-
гани виконавчої влади; 

4) вжити заходів щодо ліквідації урядових органів в системі цент-
ральних органів виконавчої влади; 

5) опрацювати питання оптимізації механізму реалізації державної   
політики на місцевому рівні, в тому числі щодо функціонування   тери-
торіальних органів центральних органів виконавчої влади; 

6) вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників 
Секретаріату Кабінету Міністрів України не менше,  ніж на 50 відсотків; 

7) вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації На-
ціональної  експертної комісії України з питань захисту суспільної мо-
ралі; 

8) здійснити у місячний строк заходи щодо створення державного  
господарського об’єднання “Укроборонекспорт” з державних  підпри-
ємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, 
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, 
військової і  спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військо-
во-технічному співробітництві з іноземними державами; 

9) подати у двомісячний строк в установленому порядку пропозиції 
про внесення змін до актів законодавства, що випливають із цього Указу; 

10) привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим 
Указом. 

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

  Президент України В. ЯНУКОВИЧ 
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Про звільнення О. Гінзбург з посади Голови 
Державного комітету архівів України 

від 23 грудня 2010 р. № 1166/2010 

Звільнити ГІНЗБУРГ Ольгу Петрівну з посади Голови Державного 
комітету архівів України. 

 Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Про призначення О. Гінзбург 
Головою Державної архівної служби України 

від 23 грудня 2010 р. № 1185/2010 

Призначити ГІНЗБУРГ Ольгу Петрівну Головою Державної архівної 
служби України. 

 Президент України В. ЯНУКОВИЧ 
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ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Порядку підготовки 
та подання Кабінетові Міністрів України  

на погодження пропозицій 
щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 

від 27 жовтня 2010 р. № 974 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Внести до Порядку підготовки та подання Кабінетові Міністрів 

України на погодження пропозицій щодо відзначення пам’ятних дат 
і ювілеїв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
13 серпня 2003 р. № 1249, такі зміни: 

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: 
“У разі недотримання зазначених строків пропозиції щодо відзна-

чення пам’ятних дат і ювілеїв Кабінетом Міністрів України не розгляда-
ються.”; 

пункт 4 після слів “історичного значення для держави” доповнити  
словами “та надаються матеріали, що підтверджують достовірність дати 
святкування (архівна довідка)”. 

 Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
АРХІВІВ УКРАЇНИ

Про підготовку он-лайнової документальної виставки
до 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод 1950 року
від 4 жовтня 2010 р. № 149

На виконання постанови Верховної Ради України від 23 вересня  
2010 року № 2552-VI “Про спеціальне засідання з нагоди 60-ї річниці з 
дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 року та інші заходи з відзначення в Україні цієї події”,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДКФФА провести виявлення документів, 

ДНАБ – газетних матеріалів, пов’язаних з підписанням Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 1950 року і її значенням для 
українського суспільства та не пізніше 15 жовтня 2010 року передати до 
Держкомархіву їх переліки та цифрові копії.

2. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити публікацію до 21 жовтня 2010 року на веб-
порталі Держкомархіву он-лайнової виставки до 60-ї річниці з дня під-
писання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  
1950 року.

3. Начальнику управління інформації та міжнародного співробітниц-
тва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію робо-
ти державних архівних установ з підготовки он-лайнової документальної 
виставки до 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург



17

Про забезпечення участі головного спеціаліста з питань 
запобігання та протидії корупції у проведенні юридичної 

експертизи проектів нормативно-правових актів та наказів  
з кадрових питань

від 5 жовтня 2010 р. № 150

Відповідно до Типового положення про підрозділ органу виконавчої 
влади з питань запобігання та протидії корупції, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422, з метою підви-
щення ефективності діяльності Держкомархіву у сфері запобігання та 
протидії корупції та виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприя-
ти вчиненню корупційних правопорушень

НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити участь головного спеціаліста з питань запобігання та 

протидії корупції у проведенні юридичної експертизи проектів норматив-
но-правових актів та наказів з кадрових питань.

2. Керівникам структурних підрозділів надавати проекти норматив-
но-правових актів та наказів з кадрових питань на візування головному 
спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції.

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції     
(Овчар І. В.):

1) у разі виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчи-
ненню корупційних правопорушень вносити пропозиції Голові Держко-
мархіву щодо їх усунення;

2) ознайомити з цим наказом заступників Голови комітету, керівни-
ків структурних підрозділів Держкомархіву.

4. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву забезпечити 
належне виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Про оголошення рішення колегії Держкомархіву  
від 21.09.2010 р. “Про стан роботи з кадрами в державних 

архівних установах”
від 6 жовтня 2010 р. № 151

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 21 вересня 2010 року “Про стан роботи з кадрами в 
державних архівних установах” (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Р І Ш Е Н Н Я

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 21 вересня 2010 р.

Про стан роботи з кадрами в державних архівних установах

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу право-
вого та кадрового забезпечення Держкомархіву Баранової О. В. про стан 
роботи з кадрами в державних архівних установах, колегія відзначає, що 
робота здійснюється відповідно до вимог законів України “Про державну 
службу”, “Про боротьбу з корупцією”, нормативно-правових актів з пи-
тань трудового законодавства, державної служби та відповідно до затвер-
дженого Плану роботи з кадрами державних архівних установ України 
на 2010 рік.

Робота щодо забезпечення стабільності кадрового складу державних 
архівних установ, залучення і збереження кваліфікованих кадрів, підви-
щення професіоналізму трудових колективів постійно знаходиться в цен-
трі уваги керівництва Держкомархіву та керівників державних архівних 
установ. 

Аналіз даних свідчить, що кваліфікаційні вимоги до освіти праців-
ників в архівних установах дотримані. Всі працівники, які обіймають 
керівні і провідні посади, мають вищу освіту, що складає 68 %. Як і рані-
ше, залишається невелика кількість працівників, які мають базову вищу 
історико-архівну освіту  4%, історичну – 13%. Незначний відсоток ма-
гістрів державного управління  – 2%. 
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Із загальної кількості працівників архівної системи осіб у віці: до  
35 років – 28 %, від 36 до 49 років – 34 %; від 50 років – 38%, з них спів-
робітників пенсійного віку – 16 %.  

85 % співробітників складають жінки;
59% співробітників мають статус державних службовців.   
Динаміка руху фахівців за останніх 2 – 3 роки характеризується 

в більшості регіонів позитивним результатом. Масового відтоку спе-
ціалістів не спостерігалося ( в ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАЗУ, де-
ржархівах Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, 
Сумської, Херсонської, Чернігівської областей звільнилися по 1 – 2 спе-
ціалісти). Плинність кадрів залишається стабільною упродовж декількох 
років і складає 11 %. 

Із загальної кількості працівників архівної системи мають стаж ро-
боти в архівній системі:  до року – 11 %; від року до 5 років – 43 %; від  
6 до 15 років – 27 %; понад 15 років – 14 %, понад 30 років – 5%;

В цілому, укомплектованість кадрами архівних установ на початок 
2010 року в архівних установах становила 98 %.

Призначення на посади державних службовців здійснюється через 
конкурсний відбір відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169. 
Призначень на посади керівників архівних установ за конкурсом упро-
довж 2010 року не було. Переважну більшість керівників призначено в 
порядку переведення з інших органів виконавчої влади та установ (ди-
ректори держархівів Житомирської, Тернопільської областей; заступники 
директорів держархівів Івано-Франківської, Рівненської областей).

Як одну з форм набуття практичного досвіду, підвищення професій-
ного рівня і ділових якостей працівників при просуванні їх по службі 
запроваджено стажування державних службовців. За результатами ста-
жування призначено на посаду заступника директора держархіву Закар-
патської області.

Для заміщення посад державних службовців та керівників централь-
них державних архівних установ, а також для просування їх по службі 
формується кадровий резерв, котрий повинен забезпечити добір пра-
цівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних 
спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успіш-
ної реалізації управлінських рішень. Кадровий резерв сформовано на  
125 посад керівників Держкомархіву, керівників структурних підрозділів 
та спеціалістів Держкомархіву, керівників архівних установ. До списків 
кадрового резерву включено 274 особи. Протягом 2010 року з кадрового 
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резерву призначено 3 керівників архівних установ (директор ДЦЗД НАФ 
та заступники директорів ДЦЗД НАФ, держархіву Чернігівської області).

Слід зазначити, що дієвість кадрового резерву у цілому залишається 
низькою.

З метою задоволення потреби державних архівів у досвідчених та 
високопрофесійних кадрах Держкомархівом підтримано погодження 
продовження терміну перебування на державній службі 10 державним 
службовцям, з них 6 керівникам архівних установ. 

Працівникам архівних установ створюються сприятливі умови для 
отримання у навчальних закладах вищої або другої вищої освіти, а також 
можливості навчання в аспірантурі при в Українському науково-дослід-
ному інституті архівної справи та документознавства за спеціальностя-
ми історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 
історія України за держзамовленням; за рахунок коштів юридичних та 
фізичних осіб на умовах контракту; на підставі договорів між інститутом 
та архівними установами. 

Державні службовці мають можливість отримати другу вищу освіту 
за спеціальностями галузі знань “Державне управління”. В цьому році до 
Національної академії державного управління при Президентові України 
та її регіональних інститутів вступили 8 осіб (державні службовці Держ-
комархіву, ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархівів Кіровоградської, Пол-
тавської, Харківської областей). До інших навчальних закладів вступили 
7 державних службовців для отримання другої вищої освіти за напрям-
ком підготовки державна служба (працівники держархівів Запорізької, 
Чернігівської, Черкаської, Тернопільської, Херсонської областей). 

Поновлено Угоду між Держкомархівом та Державною академією 
керівних кадрів культури і мистецтв про співробітництво у підготовці 
фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяль-
ність”.

Одним з пріоритетних напрямів роботи є забезпечення підвищення 
кваліфікації за професійними програмами, програмами постійно діючих 
семінарів, тематичних семінарів. 

Протягом I півріччя 2010 року підвищили кваліфікацію 185 осіб, за 
професійними програмами 57 працівників, короткотерміновими семі-
нарами 128 осіб та в рамках I та II турів конкурсу “Кращий державний 
службовець” 40 осіб. 

Аналіз інформації щодо тематики програм підвищення кваліфіка-
ції  засвідчив, що тематикою як програм постійно діючих семінарів, так і 
програм тематичних короткотермінових семінарів в основному є питання 
ділового мовлення, соціальної політики, запобігання проявам корупції, 
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правової освіти, інтеграції до Європейського Союзу, інформаційного за-
безпечення тощо. 

Перший заступник та заступники Голови Держкомархіву беруть 
участь у тренінгах за Програмою розвитку лідерства для представників 
вищого корпусу державної служби, що проводяться Школою вищого кор-
пусу державної служби Головдержслужби.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.01.2009 
№ 49632/5/1-08 затверджено Галузеву програму роботи з керівниками 
центральних державних архівних установ, що належать до сфери управ-
ління Держкомархіву, в якій визначено навчальні заходи по роботі з керів-
никами. 

Одним із видів підвищення кваліфікації є участь у щорічному Все-
українському конкурсі “Кращий державний службовець”. Активну 
участь у Конкурсі приймали державні службовці Держкомархіву, ЦДА-
ВО, ЦДІАК, ЦДНТА, ЦДІАЛ, держархіву в АР Крим, держархівів Во-
линської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, 
Сумської, Харківської, Херсонської, Чернівецької областей. За результа-
тами II туру Конкурсу посіли третє місце О. Мусіяченко (держархів в АР 
Крим), Г. Гордійчук (держархів Херсонської області), Н. Жук (держархів 
Львівської області), В. Марченко (держархів Сумської області), В. Плисак 
(держархів Харківської області).

Одним з найголовніших завдань для кадрових підрозділів архівної 
галузі сьогодні є суттєве удосконалення роботи з молодими спеціаліста-
ми. Молодь залучається до організаційних заходів, семінарів, нарад, про-
фесійних свят, конкурсів. Серйозною перспективою може бути залучення 
молодих фахівців до міжнародних архівних проектів, у тому числі – за 
участі наукових установ. В рамках реалізації Державної цільової про-
грами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у 
сфері європейської і євроатлантичної інтеграції, Головним управлінням 
державної служби України організовано курси безкоштовного вивчення 
англійської мови, участь у яких беруть державні службовці Держкомар-
хіву та центральних державних архівів. 

Одним з головних шляхів комплектування архівів молодими фахів-
цями є співпраця з вищими учбовими закладами. Архіви надають мож-
ливість організації високопрофесійного керівництва практикою студен-
тів. Для студентської молоді проводяться ознайомлювальні екскурсії, 
інформаційно-консультативні лекції, а також “Дні відкритих дверей”. 

Протягом року здійснюється оформлення документів щодо відзна-
чення працівників державних архівних установ з нагоди ювілейних дат 
та інших свят. 
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Проте, слід зазначити, що залишаються й негативні явища, які впли-
вають на стан архівної справи. Спостерігається відток значної частини 
висококваліфікованих кадрів, що пов’язано насамперед з невисоким 
рівнем заробітної плати, невизначеністю кар’єрної перспективи, досить 
напруженими умовами праці, у зв’язку з цим спостерігається і зміню-
ваність кадрів (за даними архівів станом на 1 січня 2010 року, упродовж  
2009 року, у держархіві Запорізької області прийнято 13 спеціалістів, 
звільнено – 14). Не проводиться планомірне забезпечення архівних уста-
нов випускниками вузів, не приділяється достатньої уваги питанням зміц-
нення трудової дисципліни, своєчасного заміщення вакантних посад. 

Колегія вирішує: 
1. Керівникам державних архівних установ:
  дотримуватись вимог нормативно-правових актів з питань кадрової 

роботи та державної служби; 
  забезпечувати реалізацію основних принципів кадрової політики: 

добір за діловими і морально-етичними якостями; демократична основа 
в роботі з кадрами; постійна увага до розвитку кадрів, професійного нав-
чання та перспективи кар’єрного зростання; піклування про функціону-
вання ефективної системи резерву кадрів; наступність у роботі – співпра-
ця досвідчених і молодих перспективних працівників; оцінка діяльності 
за досягнутими результатами та методами роботи;

  продовжити роботу відповідно до плану роботи з кадрами в держав-
них архівних установах та забезпечити своєчасне надання достовірної ін-
формації при підготовці звітів;

  забезпечити подання до 15 листопада 2010 року списків осіб, зара-
хованих до кадрового резерву на 2011 рік, для погодження Головою Держ-
комархіву;

  забезпечити дотримання вимог положень про відомчі заохочувальні 
відзнаки щодо термінів подання пропозицій для нагородження та складу 
документів.

2. Керівникам державних архівних установ, керівникам структурних 
підрозділів Держкомархіву постійно здійснювати персональний контроль 
за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового 
резерву.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька
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ДОВІДКА
“Про стан роботи з кадрами в державних  

архівних установах”

Робота з кадрами здійснюється відповідно до вимог законів України 
“Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, нормативно-пра-
вових актів з питань трудового законодавства, державної служби та від-
повідно до затвердженого Плану роботи з кадрами державних архівних 
установ України на 2010 рік.

Робота щодо забезпечення стабільності кадрового складу державних 
архівних установ, залучення і збереження кваліфікованих кадрів, підви-
щення професіоналізму трудових колективів постійно знаходиться в цен-
трі уваги керівництва Держкомархіву та керівників державних архівних 
установ. 

Аналіз даних свідчить, що кваліфікаційні вимоги до освіти пра-
цівників в архівних установах дотримані. Всі працівники, які обійма-
ють керівні і провідні посади мають вищу освіту, що складає 68 %. Як 
і раніше, залишається невелика кількість працівників, які мають базову 
вищу історико-архівну освіту   4%, історичну – 13%. В архівній системі 
працюють документознавці, юристи, правознавці, філологи, бібліотекарі, 
бібліографи, що становить 10%, економісти – 12% та інші спеціалісти, 
які мають технічну освіту. Невеликий відсоток магістрів державного уп-
равління  – 2%. 

Із загальної кількості працівників архівної системи осіб у віці: до  
35 років – 28 %, від 36 до 49 років – 34 %; від 50 років – 38%, з них спів-
робітників пенсійного віку – 16 %.  

85 % співробітників складають  жінки;
59% співробітників мають статус державних службовців.   
Динаміка руху фахівців за останніх 2–3 роки характеризується в біль-

шості регіонів позитивним результатом. Масового відтоку спеціалістів 
не спостерігалося (в ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАЗУ, держархівах 
Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Сумської, 
Херсонської, Чернігівської областей звільнилися по 1 – 2 спеціалісти). 
Плинність кадрів залишається стабільною упродовж декількох років і 
становить 11 %. 

Із загальної кількості працівників архівної системи мають стаж ро-
боти в архівній системі:  до року – 11 %; від року до 5 років – 43 %; від  
6 до 15 років – 27 %; понад 15 років – 14 %, понад 30 років – 5%;

Слід зазначити, що в цілому укомплектованість кадрами архівних 
установ на початок 2010 року в архівних установах становила 98 %.



24

Призначення на посади державних службовців здійснюється через 
конкурсний відбір відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169. 

За 2010 рік на посади державних службовців до центрального апа-
рату Держкомархіву прийнято 8 осіб, віком до 30 років з профільною ос-
вітою, з них, 6    призначено за конкурсом, 2   як таких, що за результата-
ми конкурсу були зараховані до кадрового резерву. Усього на заміщення 
вакантних посад у центральному апараті проведено 4 конкурси, на які 
було винесено 7 вакантних посад державних службовців. При цьому слід 
зазначити, що суттєво збільшилося співвідношення кількості претенден-
тів, яких було допущено до участі у конкурсі, до кількості посад, що ви-
носились на конкурс. 

Призначень на посади керівників архівних установ за конкурсом уп-
родовж 2010 року не було. Переважну більшість керівників призначено в 
порядку переведення з інших органів виконавчої влади та установ (дирек-
тори держархівів Житомирської області Синицький С. М., Тернопільської 
області Гумен Ю. Є.; заступники директорів держархівів Івано-Фран-
ківської області Біленчук Д. В., Рівненської області Дем’янюк І. В.).

Як одну із форм набуття практичного досвіду, підвищення професій-
ного рівня і ділових якостей працівників при просуванні їх по службі за-
проваджено стажування державних службовців. 

За результатами стажування призначено на посаду заступника ди-
ректора держархіву Закарпатської області Марканича М. В.

Для заміщення посад державних службовців та керівників централь-
них державних архівних установ, а також для просування їх по службі 
формується кадровий резерв, котрий повинен забезпечити добір праців-
ників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спе-
ціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної 
реалізації управлінських рішень. 

Кадровий резерв сформовано на 125 посад керівників Держкомар-
хіву, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Держкомархіву, 
керівників архівних установ. До списків кадрового резерву включено  
274 особи. 

Протягом 2010 року з кадрового резерву призначено 3 керівників 
архівних установ (директора ДЦЗД НАФ Яценюк А. М. та заступників 
директорів – ДЦЗД НАФ Ляшенко І. Є., держархіву Чернігівської області 
Лобанову Н. М.)

Зокрема, аналіз прийому на державну службу свідчить про те, що 
дієвість кадрового резерву у цілому залишається низькою.
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З метою задоволення потреби державних архівів у досвідчених та 
високопрофесійних кадрах Держкомархівом підтримано погодження 
продовження терміну перебування на державній службі 10 державним 
службовцям, з них 6 керівникам архівних установ (Буценко Н. Д., Куцин-
да В. І., Лихолоб Н. І., Маковська Н. В., Момот Л. М., Сидорова С. Є.) та 
4 державним службовцям центральних державних архівів. 

Упродовж 2010 року серед керівників державних архівних установ 
відбулися наступні кадрові зміни:

  у зв’язку з досягненням граничного віку проходження державної 
служби звільнено з посад 3 керівників державних архівів (директор де-
ржархіву Хмельницької області Слободянюк П. Я., заступники дирек-
торів держархівів Харківської області Підкопаєв О. С., Чернігівської об-
ласті   Саржан В. Т.); 

  Хаварівського Б. В. призначено заступником директора держархіву 
Тернопільської області;

  у зв’язку з виходом на пенсію звільнено директора ДЦЗД НАФ 
Терещук Л. В., заступника директора держархіву Київської області  
Кочина В. П.;

  за власним бажанням звільнилися директор УНДІАСД Мага І. М. 
та заступник Василевський М. О., директор держархіву Житомирської 
області Рафальський І. О., заступник директора держархіву Донецької 
області Герасимов С. М.

В цілях збереження і закріплення кадрового потенціалу особлива 
увага приділяється створенню умов для розвитку персоналу, заохочення 
працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного  нав-
чання. 

Працівникам архівних установ створюються сприятливі умови для 
отримання у навчальних закладах вищої або другої вищої освіти, а також 
можливості навчання в аспірантурі при Українському науково-дослідно-
му інституті архівної справи та документознавства за спеціальностями іс-
торіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія 
України за держзамовленням; за рахунок коштів юридичних та фізичних 
осіб на умовах контракту; на підставі договорів між УНДІАСД та архів-
ними установами. 

Головним вищим навчальним закладом у системі професійної підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 
є Національна академія державного управління при Президентові Украї-
ни та її регіональні інститути. Державні службовці мають можливість 
отримати другу вищу освіту за спеціальностями галузі знань “Держав-
не управління”. Так, в цьому році до Національної академії державного  
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управління при Президентові України та її регіональних інститутів всту-
пили 8 осіб, з них 2   до НАДУ при Президентові України (працівники 
Держкомархіву, ЦДАГО) та 6   до регіональних інститутів державного 
управління Дніпропетровського, Львівського, Харківського (державні 
службовці ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархівів Кіровоградської, Полтавської, 
Харківської областей). До інших навчальних закладів вступили 7 держав-
них службовців для отримання другої вищої освіти за напрямком підго-
товки державна служба (працівники держархівів Запорізької, Чернігівсь-
кої, Черкаської, Тернопільської, Херсонської областей). 

Поновлено на 5 років Угоду між Держкомархівом та Державною ака-
демією керівних кадрів культури і мистецтв про співробітництво у під-
готовці фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна 
діяльність”, за якою в цьому році на навчання рекомендовано працівника 
Державного архіву Міністерства оборони.

Одним з пріоритетних напрямів роботи є забезпечення підвищення 
кваліфікації за професійними програмами, програмами постійно діючих 
семінарів, тематичних семінарів. 

Протягом I півріччя 2010 року підвищили кваліфікацію 185 осіб, за 
професійними програмами 57 працівників, короткотерміновими семіна-
рами 128 та в рамках I та II турів конкурсу “Кращий державний службо-
вець” 40. 

Аналіз інформації щодо тематики програм підвищення кваліфіка-
ції  засвідчив, що тематикою як програм постійно діючих семінарів, так і 
програм тематичних короткотермінових семінарів в основному є питання 
ділового мовлення, соціальної політики, запобігання проявам корупції, 
правової освіти, інтеграції до Європейського Союзу, інформаційного за-
безпечення тощо. 

Перший заступник та заступники Голови Держкомархіву беруть 
участь у тренінгах за Програмою розвитку лідерства для представників 
вищого корпусу державної служби, що проводяться Школою вищого кор-
пусу державної служби Головдержслужби.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.01.2009 
№ 49632/5/1-08 затверджено Галузеву програму роботи з керівниками 
центральних державних архівних установ, що належать до сфери управ-
ління Держкомархіву, в якій визначено навчальні заходи по роботі з керів-
никами. Узагальнена інформація про стан виконання Галузевої програми 
щорічно надсилається до Міністерства економіки.

Одним, із видів підвищення кваліфікації є участь у щорічному Все-
українському конкурсі “Кращий державний службовець”, метою прове-
дення якого є підвищення професіоналізму державних службовців. Ак-
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тивну участь у Конкурсі приймали державні службовці Держкомархіву, 
ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДНТА, ЦДІАЛ, держархіву в АР Крим, держархівів 
Волинської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавсь-
кої, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернівецької областей. Найак-
тивнішу участь у Конкурсі взяли державні службовці держархіву Черні-
вецької області (9 осіб) та держархіву Сумської області (5 осіб). 

Слід відмітити державних службовців, які за результатами II туру 
Конкурсу посіли третє місце:

у номінації “Кращий керівник”:
  начальник відділу збереженості, обліку і науково-довідкового апа-

рату держархіву в АР Крим Ольга Мусіяченко;
  начальник відділу формування НАФ і діловодства держархіву Хер-

сонської області Галина Гордійчук;
заступник начальника відділу обліку та довідкового апарату держар-

хіву Львівської області Наталія Жук;
у номінації “Кращий спеціаліст”:
головний спеціаліст держархіву Сумської області Вікторія Марченко;
головний спеціаліст держархіву Харківської області Валентина Пли-

сак.
Одним з найголовніших завдань для кадрових підрозділів архівної 

галузі сьогодні є суттєве удосконалення роботи з молодими спеціаліста-
ми. Молодь залучається до організаційних заходів, семінарів, нарад, про-
фесійних свят, конкурсів. Серйозною перспективою може бути залучення 
молодих фахівців до міжнародних архівних проектів, у тому числі – за 
участю наукових установ, але тут на дорозі стає, на жаль, тотальне не-
знання англійської мови. Проте, в рамках реалізації Державної цільової 
програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців 
у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції, Головним управлінням 
державної служби України організовано курси безкоштовного вивчення 
англійської мови для державних службовців. 28 державних службовців 
Держкомархіву та центральних державних архівів пройшли зазначене нав-
чання і для 25 державних службовців заплановано навчання на цей рік.

Одним з головних шляхів комплектування архівів молодими фахів-
цями є співпраця з вищими учбовими закладами. Архіви надають мож-
ливість організації високопрофесійного керівництва практикою студен-
тів. Для студентської молоді проводяться ознайомлювальні екскурсії, 
інформаційно-консультативні лекції, а також “Дні відкритих дверей”. 

Протягом року здійснюється оформлення документів щодо відзна-
чення працівників державних архівних установ з нагоди ювілейних дат 
та інших свят. 
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Але залишаються й негативні явища, які впливають на стан архівної 
справи. Відток значної частини висококваліфікованих кадрів пов’язаний 
насамперед з невисоким рівнем заробітної плати, невизначеністю 
кар’єрної перспективи, досить напруженими умовами праці. В деяких 
архівах на високому рівні залишається плинність кадрів та змінюваність 
кадрів (за даними архівів станом на 1 січня 2010 року, упродовж 2009 року 
у держархіві Запорізької області було прийнято 13 спеціалістів, звільнено 
– 14). Природна плинність кадрів призводить до оновлення континген-
ту працівників. У більшості випадків на їх місця приходять люди, які не 
мають належної професійної освіти та досвіду роботи. Не проводиться 
планомірне забезпечення архівних установ випускниками вузів, не приді-
ляється достатньої уваги питанням зміцнення трудової дисципліни, своє-
часного заміщення вакантних посад. 

Ці факти свідчать про необхідність дотримання основних принципів 
реалізації кадрової політики, а саме: добір за діловими і морально-етич-
ними якостями; демократична основа в роботі з кадрами; постійна увага 
до розвитку кадрів, професійного навчання та перспективи кар’єрного 
зростання; піклування про функціонування ефективної системи резерву 
кадрів; наступність у роботі – співпраця досвідчених і молодих перспек-
тивних працівників; оцінка діяльності за досягнутими результатами та 
методами роботи.

Начальник відділу правового та кадровогозабезпечення  
Держкомархіву О. Баранова

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 21 вересня 2010 року “Про стан та перспективи 

нормативно-правового забезпечення діяльності архівних 
установ”

від 7 жовтня 2010 р. № 154

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України 
від 21 вересня 2010 року “Про стан та перспективи нормативно-методич-
ного забезпечення діяльності архівних установ” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

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

АРХІВІВ УКРАЇНИ
 м. Київ 21 вересня 2010 р.

Про стан та перспективи нормативно-правового
забезпечення діяльності архівних установ

Розглянувши питання нормативно-правового забезпечення діяль-
ності архівних установ у І - ІІІ кварталі 2010 року, колегія відзначає, що 
проведена певна робота щодо удосконалення нормативно-правового за-
безпечення діяльності Держкомархіву та державних архівних установ.

Організація правової роботи була спрямована на правильне застосу-
вання та неухильне дотримання вимог актів законодавства, інших норма-
тивних документів працівниками Держкомархіву та державних архівних 
установ під час здійснення покладених на них завдань і функціональних 
обов’язків. Перевірялися на відповідність чинному законодавству та візу-
валися проекти наказів. Проводилася перевірка на відповідність чинному 
законодавству всіх проектів наказів та інших нормативно-правових актів, 
що подавалися на підпис керівництву. Так, за І–ІІІ квартали розглянуто 
142 проекти наказів з основної діяльності та 138 – з кадрових питань. 

Здійснювався контроль за дотриманням в Держкомархіві встановле-
ного законодавством порядку подання до Міністерства юстиції України 
на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що зачіпають права, 
свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. 
За звітний період 13 нормативно-правових актів Держкомархіву відповід-
ними рішеннями Міністерства юстиції України внесено до Єдиного де-
ржавного реєстру нормативних актів з присвоєнням реєстраційних кодів. 
Разом із структурними підрозділами постійно проводилася робота щодо 
перегляду нормативно-правових актів Держкомархіву з метою приве-
дення їх у відповідність з актами законодавства, усунення множинності, 
скасування застарілих актів і таких, що не відповідають новим умовам 
соціально-економічного розвитку України. 

З метою удосконалення нормативної бази, враховуючи пропозиції 
архівних установ, Держкомархівом розроблено 2 законопроекти, 4 проек-
ти постанов і 5 розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Нормативну базу Держкомархіву, в яку включено акти, видані після 
24.08.1991 року по даний час розміщено на веб-порталі у рубриці “Нор-
мативна база”. 

Опрацьовано понад 30 нормативно-правових актів, що надійшли від 
інших центральних органів виконавчої влади на погодження. 
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Проведено роботу щодо обліку, підтримання у контрольному стані 
міжнародних договорів. На веб-порталі Держкомархіву у рубриці “Міжна-
родні контакти” розміщено Перелік міжнародних договорів міжвідомчого 
характеру, укладених Держкомархівом, який налічує 33 діючих договори.

Організовано і проведено навчально-практичний семінар для праців-
ників архівних установ на тему: “Методологія та процедура проведення 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”.

Головний спеціаліст-юрисконсульт підвищив кваліфікацію в Центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Мініс-
терства юстиції України. 

Здійснювалося ведення позовної роботи, забезпечувалося представ-
ництво інтересів Держкомархіву в судах та інших державних органах під 
час розгляду правових питань і спорів. З цією метою ведеться електрон-
ний реєстр судових справ.

Приділялася постійна увага питанням забезпечення ефективного 
співробітництва з Верховною Радою України, організації розгляду за-
питів і звернень народних депутатів України.

Здійснювався постійний моніторинг законопроектів, внесених на 
розгляд Верховної Ради України з метою відстеження тих із них, що зачі-
пають інтереси галузі. У разі виявлення таких законопроектів, вони опра-
цьовувалися з метою визначення позицій Держкомархіву.

Держкомархівом розроблено проект Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання ар-
хівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту гро-
мадян”, який погоджується із центральними органами виконавчої влади та 
завершується підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Держкомархів щомісячно інформує Кабінет Міністрів України про 
стан організації роботи із запитами і зверненнями народних депутатів 
України. Протягом 2010 р. розглянуто і виконано 12 звернень народних 
депутатів України. Контроль за додержанням термінів надання відпові-
дей народним депутатам України на їх запити і звернення здійснюється 
помічником Голови Держкомархіву.

На веб-сайті Держкомархіву України систематично розміщується 
інформація з роз’ясненням основних положень галузевих нормативно-
правових актів.

Разом з тим, колегія зазначає, що нормативно-правова робота в га-
лузі потребує удосконалення.

Аналіз нормотворчої діяльності свідчить, що керівники державних 
архівних установ, структурних підрозділів Держкомархіву цій ділянці ро-
боти ще приділяють неналежну увагу.
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Законодавство у сфері діяльності архівних установ потребує подаль-
шого вдосконалення, зокрема в частинах, пов’язаних з багатоманітністю 
форм власності на документи НАФ, організацією доступу до архівних до-
кументів у зв’язку з необхідністю захисту персональних даних та конфі-
денційною інформацією, що міститься в цих документах, забезпеченням 
соціального захисту громадян, забезпеченням реалізації законів щодо 
електронних документів, проблемами зберігання виборчої документації, 
підприємств – банкрутів, забезпеченням реалізації законів щодо елект-
ронних документів тощо.

Робота з підготовки проектів нормативно-правових актів потребує 
підвищення її якості в частині більш чіткого дотримання вимог Регла-
менту Кабінету Міністрів України, оскільки окремі регламентні вимоги 
виконуються не повною мірою.

З метою подальшого удосконалення правової роботи
колегія вирішує:
1. Заступникам Голови Держкомархіву, керівникам структурних 

підрозділів Держкомархіву вжити дієвих заходів щодо неухильного та 
своєчасного виконання завдань, передбачених Державною програмою 
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

2. Робочій групі з підготовки проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні ус-
танови” завершити підготовку законопроекту і в установленому порядку 
подати його Кабінету Міністрів України. 

3. Запровадити практику залучення до робочих груп з підготовки за-
планованих законопроектів народних депутатів України.

4. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
Держкомархіву (Богунова Н.К.) у ІV кварталі 2010 року:

розробити план заходів щодо поліпшення стану правової та претен-
зійно-позовної роботи;

створити інформаційну базу усіх експертних висновків до законо-
проектів.

5. Структурним підрозділам Держкомархіву: 
– забезпечити в установлені строки розгляд законопроектів, що над-

ходять на погодження, вносити обґрунтовані пропозиції щодо покращен-
ня якості цих законопроектів;

– систематично подавати до відділу організаційно-аналітичного та 
правового забезпечення пропозиції щодо вдосконалення законодавства в 
частині діяльності архівних установ;

– організувати вивчення новопризначеними працівниками вимог 
Регламенту Кабінету Міністрів України щодо підготовки проектів актів 
законодавства та супроводжувальних матеріалів до них;
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– дотримуватися під час підготовки законопроектів та нормативно-
правових актів вимог Регламенту Кабінету Міністрів України.

6. Керівникам центральних державних архівних установ здійснити 
заходи щодо укомплектування своїх установ професійно підготовленими 
співробітниками відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
26.11.2008 № 1040 “Про затвердження Загального положення про юри-
дичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації”.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 21.09.2010 р. “Про результати перевірки ДЕКСу  

по програмі 6111810 “Реконструкція комплексу споруд 
центральних державних архівних установ”

від 7 жовтня 2010 р. № 155

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України 
від 21 вересня 2010 року “Про результати перевірки ДЕКСу по програмі 
6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних державних архів-
них установ”” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ

АРХІВІВ УКРАЇНИ
м. Київ 21 вересня 2010 року                                   

Про результати перевірки Дирекції з експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівних установ по програмі 6111810 “Реконс-
трукція комплексу споруд центральних державних архівних установ”

Заслухавши інформацію начальника фінансово-економічного відді-
лу Держкомархіву Стадник В.А. про результати перевірки Дирекції по 
експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ 
по програмі 6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних дер-
жавних архівних установ” за період з 01.01.2008 по 01.04.2010, колегія 
зазначає наступне.
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Програма здійснюється за рахунок надходження коштів із загального 
фонду державного бюджету. 

Кошти почали надходити з кінця 2007 року, після того, як була про-
ведена процедура закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у 
одного учасника. 

В 2007 році фінансування склало 6000,00 тис.грн., які були перерахо-
вані генпідряднику як аванс.

В 2008 році були заплановані кошти ДЕКСу в сумі 50000,0 тис.
грн., але в зв`язку з кризою, фактично за 2008 рік надійшли кошти в сумі 
38881,9 тис.грн.

В 2009 році фінансування не здійснювалося, тому виконання Про-
грами призупинилося. 

В 2010 році фінансування відновлюється знову і планується на 2010 рік 
в сумі 16814,4 тис.грн. Станом на вересень 2010 року вже надійшло коштів в 
сумі 9000,0 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості. 

Планове фінансування: 56000,0 тис.грн.
Фактичне фінансування: 44881,9 тис.грн.
Фактично виконано робіт зі сторони генпідрядника на суму  

55979,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість ДЕКСу складає 11097,9 тис.грн
Протягом періоду, що перевірявся, ревізією встановлено, що ДЕКС 

протягом 2008 року:
– щомісячно здійснював проміжні платежі Генпідряднику за вико-

нані роботи на підставі акта приймання виконаних підрядних робіт (фор-
ма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) на за-
гальну суму 38559,1 тис.грн;

– закупив обладнання для системи вентиляції та кондиціювання 
повітря на об`єкт на загальну суму 14613,5 тис.грн., яке згідно договору 
відповідального зберігання зберігається на ЗАТ “Енергомонтажвентиля-
ція” до 5 листопада 2010 року;

– закупив обладнання для відео-спостереження на суму 66,4 тис.грн., 
яке встановлене в історичний архів м.Києва по вул.Солом`янська, 24а;

– закупив ліфтове обладнання під монтаж на суму 1116,3 тис.грн.
– інші витрати становлять 1624,5 тис.грн., в т.ч. служба замовника: 

609,7 тис.грн., технічний нагляд: 244,1 тис.грн., роботи (проектні, топог-
рафічні, геодезія) 770,7 тис.грн.

Все обладнання взято на баланс ДЕКСу, на рахунок 141 “Капітальні 
видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами”, як неза-
вершене виробництво, що можна прослідкувати в оборотних відомостях 
та по інвентарним карткам обліку основних засобів. 
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Акти виконаних робіт відповідають зареєстрованій кредиторській за-
боргованості, яка становить: 11097,9 тис.грн., що підтверджує форма №7д 

Зведені помісячні довідки відповідають актам виконаних робіт.
Зважаючи на викладені результати перевірки  ДЕКСу,
Колегія вирішує:
1. Інформацію про результати перевірки ДЕКСу по програмі 6111810 

“Реконструкція комплексу споруд центральних державних архівних уста-
нов”, взяти до відома.

2. Директору (Гузєву І.С.) та головному бухгалтеру (Яцик Л. М.)  
ДЕКСу посилити контроль за погашенням кредиторської заборгованості 
та в подальшому її недопущенням.

3. Начальнику фінансово-економічного відділу Держкомархіву 
(Стадник В.А.)  систематично здійснювати контроль за виконанням про-
грами 6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних державних 
архівних установ”.

Голова колегії, Голова Держкомархіву України                                            
О. П. Гінзбург

Секретар  колегії Т. В. Галицька 

Показники 
будови 

(об`єкта)

Згідно з 
проектно- 

кошто- 
рисною 

докумен- 
тацією

Завдання за роками будівництва

2007 2008 2009 2010

1 2 � � � �
Потужність 52516 кв.м. 2685 13490 35046 1295

Загальна 
кошторисна 
вартість (тис.
грн.):

251898,817 8588,6 55154,068 168668,529 19487,62

- будівельно-
монтажних 
робіт

163694,698 6400 42730,757 111910,377 2653,564

- статку-
вання, меблів 
та інвентаря

9807,677 – 2673,812 4820,05 2313,815

- інші витрати 78396,442 2188,6 9749,499 51938,102 14520,241
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В 2007 році фінансування за програмою “Реконструкція комплексу 
споруд центральних державних архівних установ” склало: 6000,0 тис.
грн., які були перераховані генпідряднику як аванс. 

В 2008 році були заплановані кошти ДЕКСу в сумі: 50000,0 тис.грн., 
але в зв`язку з кризою, фактично за 2008 рік надійшли кошти в сумі: 
38881,9 тис.грн.  

В 2009 році фінансування не було, виконання програми  
6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних державних архів-
них установ” призупинилося. 

В 2010 році фінансування відновлюється і планується в сумі:  
16814,4 тис.грн. Станом на вересень 2010 року вже надійшли кошти на 
погашення кредиторської заборгованості в сумі: 9000,0 тис.грн. 

Рік/витрати Планове  
фінансу- 
вання, 

тис.грн.

Фактичне 
фінансу- 
вання, 

тис.грн.

Фактично 
виконано 
зі сторони 
генпідряд-

ника,
 тис.грн.

Креди- 
торська  
заборго- 
ваність, 
тис.грн.

1 2 � � �
2007 6000,0 6000,0
2008 50000,0 38881,9

Разом: 56000,0 44881,9 55979,8 11097,9
- акти виконаних робіт 38579,2

- перерахунок по актам -20,1
- обладнання 15796,2
* вентиляційне 14613,5

* для відеоспосте- 
реження

66,4

* ліфтове 1116,3
- інші витрати 1624,5
* служба замовника 609,7
* технічний нагляд 244,1
* роботи (проектні, 
топографічні, геодезія)

770,7



��

З метою забезпечення здійснення функцій Замовника по реконструк-
ції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів Украї-
ни, згідно листа Держбуду України від 05.07.05 року за №7/5-656 “Про 
організацію роботи служби Замовника”, створено виробничо-технічний 
відділ, з покладанням на нього функцій по контролю за відповідністю 
будівельного процесу згідно проектно-кошторисній документації, діючим 
нормативам та забезпечення якості будівельних робіт. ВТВ є структурним 
підрозділом і підпорядковуєтьсь керівництву ДЕКСу. Служба Замовника 
утримується за рахунок коштів, передбачених у вартості реконструкції 
об`єкту на утримання служби Замовника.

ДЕКС протягом 2008 року щомісячно здійснював проміжні платежі 
Генпідряднику за виконані роботи на підставі акту приймання виконаних 
підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт 
(форма КБ-3). 

Таких актів протягом 2008 року було 106 на загальну суму  
38579,2 тис.грн. 

Також між ЗАТ “Планета-буд” та ЗАТ “Енергомонтажвентиляція” 
було підписано договір №104/08 від 01.10.2008 року про купівлю та пе-
редачу обладнання для системи вентиляції та кондиціювання повітря. 
ЗАТ “Планета-буд” надано 3 екземпляри актів купівлі-продажу облад-
нання №1 від 15.10.2008р., №2 від 28.10.2008р. та №3 від 09.12.2008 р. 
на загальну суму 14613,5 тис.грн. На цю ж загальну суму було  надано 
3 специфікації  до договору генпідряду:  №2,  №3 та №4,  але в зв`язку 
з тим, що реконструкція ще не закінчена, між ДЕКСом та ЗАТ “Енер-
гомонтажвентиляція” було укладено договір відповідального зберігання  
№Р-09/08 від 01.10.2008 року та додаткову угоду №1 від 11.11.2009 року 
до договору відповідального зберігання №Р-09/08 від 01.10.2008 року 
про продовження строків зберігання майна до 05 листопада 2010 року. 

Відповідно до акту купівлі-продажу обладнання від 05.05.2008 року 
ЗАТ “Планета-буд” передало ДЕКСу обладнання для відеоспостере-
ження, яке поставляє Товариство з обмеженою відповідальністю “ІСК  
ТРАНСЕКСПО” відповідно до договору №13/3-08 від 28.04.2008 р. для 
встановлення в історичному архіві м.Київа по вул.Солом`янська, 24а на 
суму 66,4 тис.грн., яке і установлено. 

Відповідно до акту купівлі-продажу обладнання від 11.12.2008 року, 
видаткової накладної №Тов-000212 від 11.12.2008р. та специфікації №1 
до договору генпідряду №23-10/07 від 23.10.2007 р. ЗАТ “Планета-буд” 
передало ДЕКС ліфтове обладнання під монтаж на суму 1116,3 тис.грн. 

Перевіркою встановлено, що згідно з проектно-кошторисною до-
кументацією було заплановано на устаткування, меблі та інвентар 
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кошти в сумі 9807,7 тис. грн., а по факту закупили вентиляційного, 
ліфтового та обладнання для відеоспостереження на суму 15796,2 тис.
грн., що на 5988,5 тис.грн. більше.

Директор Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних 
державних архівних установ Гузєв І. С. письмово пояснює це так: 

“Згідно зведеного кошторисного розрахунку на закупівлю обладнан-
ня виділено 9 807 677 грн. За період будівництва 2007–2008 р. фактич-
но на закупівлю обладнання було використано 15 796 200 грн. Різниця 
вартості обладнання була покрита за рахунок коштів, глави зведеного 
кошторисного розрахунку, в якій передбачені кошти, на покриття до-
даткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами.

Перевищення загальної суми по зведеному кошторисному розрахунку 
не було.

В зв`язку з внесенням змін та доповнень в тех.завдання на проекту-
вання та інфляційними процесами, на даний час проводиться коригуван-
ня зведеного кошторисного розрахунку”.  

Все обладнання взято на баланс ДЕКСу, на рахунок 141 “Капітальні 
видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами”, як неза-
вершене виробництво, що можна прослідкувати в оборотних відомостях 
та по інвентарним карткам обліку основних засобів №1 (вентиляційне 
обладнання), №2 (обладнання для відеоспостереження), №3 (ліфтове об-
ладнання) типової форми №03-6.

На 31.12.2008 року ЗАТ “Планета-буд” був зроблений акт звірки 
взаєморозрахунків між ЗАТ “Планета-буд” та ДЕКСом, відповідно до 
якого за 2008 рік ДЕКС повинен був сплати 54395,6 тис.грн., а сплатив  
43277,5 тис.грн. (включаючи авансовий платіж кінця 2007 року в сумі 
6000,0 тис.грн.), тобто на 31.12.2008 року виникла кредиторська заборго-
ваність в сумі 11118,1 тис.грн. Але фактично ЗАТ “Планета-буд” було на-
дано ДЕКСу актів приймання виконаних підрядних робіт та актів купівлі-
продажу на загальну суму 54375,4 тис.грн., що на 20,1 тис.грн. менше, 
ніж по акту звірки, тому відповідно і кредиторська заборгованість буде 
менша на цю суму і на 31.12.2008 рік становить: 11097,9 тис.грн., що 
підтверджує форма №7д “Звіт про заборгованість за бюджетними кошта-
ми” за 2008 рік.

Ревізією встановлено, що зведені помісячні довідки відповідають ак-
там виконаних робіт. 
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Про внесення змін до складу
Нормативно-методичної комісії Держкомархіву

від 8 жовтня 2010 р. № 157

На часткову заміну наказу Держкомархіву України від 03.08.2010  
№ 109 “Про затвердження нового складу Нормативно-методичної комісії 
Держкомархіву”

НАКАЗУЮ:
1. Вивезти зі складу Нормативно-методичної комісії Магу І. М. та 

Мельниченко О. В. у зв’язку зі зміною місця їх роботи.
2. Ввести до складу Нормативно-методичної комісії:
Толочка Дениса Володимировича – головного спеціаліста відділу 

організаційно-аналітичного та правового забезпечення Держкомархіву 
(секретар),

Гараніна Олександра Яковича – директора УНДІАСД.
3. п. 4 складу Нормативно-методичної комісії Держкомaрхіву, за-

твердженного наказом Держкомaрхіву від 03.08.2010 № 109, викласти в 
такій редакції:

“4. Богунова Надія Костянтинівна – начальник відділу організацій-
но-аналітичного та правового забезпечення Держкомaрхіву”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Держкомархіву Прись Т. П.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про внесення змін до складу Наукової  
ради Держкомархіву

від 8 жовтня 2010 р. № 158

На часткову заміну наказу Держкомархіву України від 03.08.2010  
№ 108 “Про затвердження нового складу Наукової ради Держкомархіву”

НАКАЗУЮ:
1. Вивезти зі складу Наукової ради Держкомархіву Магу І. М. у 

зв’язку зі зміною місця її роботи.
2. Ввести до складу Наукової ради:
Гараніна Олександра Яковича – директора УНДІАСД.
3. п. 2 Додатку до наказу Держкомaрхіву від 03.08.2010 № 108 виклас-

ти в такій редакції:
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“2. Толочко Д. В., головний спеціаліст відділу організаційно-аналі-
тичного та правового забезпечення Держкомархіву (секретар)”.

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

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 21.09.2010 р. “Про результати перевірки розрахунку 

вартості тем, виконуваних УНДІАСД”
від 8 жовтня 2010 р. № 159

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 21 вересня 2010 року “Про результати перевірки розрахунку 
вартості тем, виконуваних УНДІАСД” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ

АРХІВІВ УКРАЇНИ
м. Київ 21 вересня 2010 року                                   

Про результати перевірки розрахунку вартості тем,  
виконуваних УНДІАСД

Заслухавши інформацію начальника фінансово-економічного від-
ділу Стадник В.А. про результати перевірки розрахунків вартості тем, 
виконуваних робіт Українським науково-дослідним інститутом архівної 
справи та документознавства  (далі УНДІАСД) за період з 01.01.2008 р. 
по 31.12.2009р., колегія зазначає наступне.

УНДІАСД  здійснює свою діяльність за рахунок надходження кош-
тів із загального та спеціального фонду державного бюджету по КПКВ 
6111020 “Прикладні розробки”.  

Протягом періоду, що перевірявся ревізією встановлено, що  
УНДІАСД розрахунок вартості тем виконаних робіт  здійснювався са-
мостійно на основі фінансово-економічних розрахунків та обгрунтувань 
у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від  
20 липня 1996р. №830 (зі змінами та доповненнями) “Про затвердження 
Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт”.   
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Перелік завдань (етапів) на проведення прикладних наукових до-
сліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,  
УНДІАСД в установленому порядку і своєчасно у 2008–2009 рр. подава-
лися до Українського інституту науково-технічної і економічної інформа-
ції (УкрІНТЕІ)  та погоджені без зауважень. 

Ревізією встановлено, що при розрахунках вартості тем виконуваних 
робіт,  інститут не враховував кошти для підготовки наукових кадрів у 
2008 р. – 23,1 тис.грн., що привело до завищеної  вартості  тем виконува-
них робіт. Але, загалом, видатки за 2008р. не перевищують річний кош-
торис, затверджений Держкомархівом.

З  2009 року розрахунки вартості тем виконуваних робіт  УНДІАСД 
здійснює згідно з чинним законодавством.

Зважаючи на викладені результати перевірки  УНДІАСД,
Колегія вирішує:
 1. Інформацію про результати перевірки розрахунку вартості тем, 

виконуваних  УНДІАСД, взяти до відома.
  2. Керівництву  УНДІАСД посилити контроль за розрахунками вар-

тості тем.
 3. Начальнику фінансово-економічного відділу Держкомархіву 

(Стадник В. А.) систематично здійснювати контроль за складанням розра-
хунків вартості тем виконуваних  інститутом робіт.

Голова колегії,  
Голова Держкомархіву України О. П. Гінзбург

Секретар  колегії  Т. В. Галицька

 ДОВІДКА
Перевірки розрахунків вартості тем, виконуваних робіт 

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи  
та документознавства

На виконання наказу Голови Державного комітету архівів України     
Гінзбург О. П. від 03.09.2010 №133 начальник фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву Стадник В. А. та головні спеціалісти фінансово-
економічного відділу Держкомархіву: Гончарук Н. М., Хітоніна Л. Ю., 
та Малишева Л. С.  в період з 03.09.2010 р. по 08.09.2010 р. провели пе-
ревірку розрахунків вартості тем, виконаних робіт Українським науко-
во-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (далі –  
УНДІАСД) за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність 
УНДІАСД за період, який перевірявся, були:
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– з правом першого підпису: директор Матяш І.Б. (з 01.01.2008 р. 
по  07 вересень 2009 року), директор Мага І.М. (з 08 вересня 2009 р. по 
31.12.2009 р.);

– з правом другого підпису: головний бухгалтер Корольова О. Й.                
(з 01.01.2008 р. по 30.11.2009 р.), головний бухгалтер Прокоф’єва Є. М.           
(з 01.12.2009 р. по 31.12.2009 р.)

Відповідальними особами за фінансову-господарську діяльність 
УНДІАСД на період перевірки є:

з правом першого підпису: в.о. директора Волкотруб Г. К., весь пе-
ріод;

з правом другого підпису: головний бухгалтер Прокоф’єва Є. М., 
весь період.

УНДІАСД є правонаступником Українського державного науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства, створеного 
на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року 
№311 і реорганізованого згідно з наказом Держкомархіву від 14 трав-
ня 2001 р. №38. Інститут є державною науково-дослідною бюджетною 
неприбутковою установою, що створюється і ліквідується за рішенням 
Кабінету Міністрів України і безпосередньо підпорядковується Держко-
мархіву.

УНДІАСД  здійснює свою діяльність за рахунок надходження кош-
тів із загального та спеціального фонду державного бюджету по КПКВ 
6111020 “Прикладні розробки”.  

 Протягом періоду, що   перевірявся  ревізією встановлено, що  
УНДІАСД розрахунок вартості тем виконаних робіт  здійснювався у 
відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від  
20 липня 1996р. №830 (зі змінами та доповненнями) “Про затвердження 
Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт”.   

Ревізією встановлено, що розрахунок вартості тем здійснювався інс-
титутом самостійно на основі фінансово-економічних розрахунків та об-
грунтувань, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної 
вартості в цілому за темою, в тому числі вартості робіт, які підлягають 
виконанню, за формою згідно з додатком 2 постанови №830. З метою виз-
начення суми витрат за калькуляційними статтями в цілому за тематич-
ним планом на рік (квартал) розраховувався “Зведений кошторис вартості 
наукових тем” згідно  з додатком 3 постанови №830.

Перелік завдань (етапів) на проведення прикладних наукових до-
сліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,   
УНДІАСД в установленому порядку і своєчасно у 2008–2009 рр. подава-
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лися  до Українського інституту науково-технічної і економічної інформа-
ції (УкрІНТЕІ)    та погоджені без зауважень. 

Співставивши розрахунки вартості тем з данними звіту  “Про ви-
конання державного замовлення по видах продукції, робіт, послуг за сі-
чень-грудень 2008 р. та січень-грудень 2009 р. ревізією встановлено, що 
у 2008 р. розрахунки неспівпадають з даними звітів  на суму  підготовки 
наукових кадрів  – 23,1 тис.грн., що привело до завищеної   вартості  тем, 
виконуваних робіт УНДІАСД. Але, загалом, видатки за 2008 р. не переви-
щують річний кошторис, затверджений Держкомархівом.

З  2009 р. розрахунки вартості тем, виконуваних робіт  УНДІАСД 
здійснює вірно.

Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки
з організації роботи щодо запобігання проявам корупції

у Держкомархіві та центральних державних архівах
від 11 жовтня 2010 р. № 161

З метою належного дотримання вимог законодавства України та ви-
конання завдань з питань запобігання та протидії корупції, передбачених 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими норма-
тивно-правовими актами, а також організації роботи щодо запобігання 
корупційним проявам та реагування на них в апараті Держкомархіву, цен-
тральних державних архівах, що безпосередньо підпорядковані Держко-
мархіву та у зв’язку з кадровими змінами,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Список посадових осіб, на яких покладено обов’язки 

з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Державному 
комітеті архівів України та центральних державних архівах, що безпосе-
редньо підпорядковані Держкомархіву (додається).

2. Керівникам центральних державних архівів:
чітко керуватись чинним законодавством України з метою недопу-

щення випадків його порушення;
вживати додаткові заходи, спрямовані на безумовне дотримання За-

конів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”; 
виявляти та усувати причини і умови, які сприяють виникненню та по-
ширенню корупції.

2. Відділу кадрового забезпечення Держкомархіву (О. В. Баранова) 
опублікувати цей наказ на офіційному веб-порталі Держкомархіву у руб-
риці “Запобігання проявам корупції”.
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3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву 
від 19.05.2009 № 83 “Про затвердження Списку осіб, на яких покладено 
обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції”, від 
16.03.2010 № 43 “Про внесення змін до Списку осіб, на яких покладено 
обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Держ-
комархіві та центральних державних архівах, затвердженого наказом від 
19.05.2009 № 83”.

4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Додаток 
до наказу Держкомархіву

11.10.2010 № 161

Список посадових осіб, 
на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання 

проявам корупції у Державному комітеті архівів України  
та центральних державних архівах 

№ 
п/п

Назва установи, 
адреса

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові

Посада 
особи

Контакт- 
ний 

телефон

1 2 � � �
1. Державний комітет 

архівів України, 
м. Київ-03110,
вул.Солом’ян- 
ська, 24

Матяш
Ірина 

Борисівна

Овчар
Ірина

Володимирівна

Баранова 
Олена 

Вячеславівна

перший заступник 
Голови 

головний 
спеціаліст з питань 

запобігання та 
протидії корупції
Держкомархіву

начальник 
відділу кадрового 

забезпечення

275-27-77

270-86-11

275-04-33
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1 2 � � �
2. Центральний 

державний архів 
вищих органів 
влади та управління 
України,
м. Київ-03110,
вул.Солом’ян- 
ська, 24

Пащенко
Оксана 

Борисівна

Огінська 
Алла 

Пилипівна

заступник
директора 

архіву

керівник 
кадрової 
служби

275-76-00

275-12-22

3. Центральний 
державний архів 
громадських 
об’єднань України, 
м. Київ-01011, 
вул. Кутузова, 8

Ткачук
Сергій 

Степанович

Сичевська
Людмила 
Петрівна

заступник 
директора-

головний зберігач 
фондів
архіву

провідний 
спеціаліст сектору 

організаційно-
кадрової роботи

285-50-69

285-50-69

4. Центральний 
державний 
історичний архів 
України, м. Київ,
м. Київ-03110,
вул. Солом’ян- 
ська, 24

Кісіль 
Іван 

Миколайович

Кабанова 
Олеся 

Віталіївна

директор 
архіву

завідувач сектору 
організаційно-

кадрової роботи

275-30-02

275-30-02

5. Центральний 
державний 
історичний архів 
України,  
м. Львів,
м. Львів-79000,
пл. Соборна, 3-а

Лісовська
Євгенія 
Іванівна

Чорній
Олександра 

Володимирівна

заступник 
директора

архіву 

завідувач сектору 
науково-технічного 

опрацювання 
фондів

032-
2354508

032-
2354063

6. Центральний 
державний кіно-
фотофоноархів 
України ім. Г. С. Пше-
ничного, 
м. Київ-03110,
вул. Солом’янська, 24

Топішко 
Ніна 

Олександрівна

Данилюк 
Ірина 

Петрівна

директор 
архіву

завідувач сектору 
організаційно-

кадрової роботи

275-37-77

273-30-68
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1 2 � � �
7. Центральний 

державний науково-
технічний архів 
України,
м. Харків-61003,
вул. Універси-
тетська, 4

Балишев
Марат 

Артурович

Островерх
Тетяна 

Миколаївна

заступник 
директора 

архіву

начальник відділу 
режимно-секретної 

роботи

057-
7312567

057-
7312534

8. Центральний 
державний архів-
музей літератури і 
мистецтва України, 
м. Київ-01025,  
вул. Володимир-
ська, 22-а

Скрипка
Леонід 

Вікторович

Заремба 
Валентина 

Іванівна

директор 
архіву

завідувач сектору 
організаційно-

кадрової роботи

278-44-81

78-09-84

9. Центральний 
державний 
електронний 
архів України,
м. Київ-03110,
вул.Солом’ян- 
ська, 24

Лавренюк 
Анатолій 

Гаврилович

Романчук
Ніна 

Вікторівна

директор 
архіву

завідувач сектору 
кадрової та 

режимно-секретної 
роботи

273-32-98

273-32-97

10. Центральний 
державний 
архів зарубіжної 
україніки
м. Київ-03110, 
вул.Солом’янська, 3

Берковський
Владислав 

Георгійович

Губіна 
Алла 

Володимирівна

директор
архіву

завідувач сектору 
організаційно-

кадрової роботи та 
діловодства

278-33-45

278-33-45

Начальник відділу кадрового   
забезпечення Держкомархіву О. В. Баранова
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Про затвердження Переліку посад державних службовців 
апарату Держкомархіву та центральних державних архівів, 

які працюють у сферах,  
де існує високий ризик прояву корупції

від 11 жовтня 2010 р. № 162

З метою виконання вимог Закону України “Про боротьбу з коруп-
цією”, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, спрямованих на подальше посилення боротьби з ко-
рупцією та підвищення ефективності протидії корупційним правопору-
шенням у Держкомархіві та центральних державних архівах, що безпо-
середньо підпорядковані Держкомархіву, у зв’язку із зміною структури 
Держкомархіву, 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік посад державних службовців Держкомархіву 

та центральних державних архівів, які працюють у сферах, де існує висо-
кий ризик прояву корупції (далі – Перелік), що додається.

2. Відділу кадрового забезпечення Держкомархіву (Баранова О. В.):
ознайомити з цим наказом першого заступника Голови, заступни-

ків Голови Держкомархіву, керівників структурних підрозділів Держком-
архіву;

довести наказ до відома керівників центральних державних архівів;
 опублікувати Перелік на офіційному веб-порталі Держкомархіву у 

рубриці “Запобігання проявам корупції”.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від 

19.06.2008 № 129 “Про затвердження Переліку посад державних служ-
бовців апарату Держкомархіву та центральних державних архівів, які 
працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції”.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держкомархіву 
11.10.2010 р. №  162

Перелік
посад державних службовців апарату Держкомархіву  

та центральних державних архівів, які працюють у сферах,
де існує високий ризик прояву корупції

№ 
з/п Діяльність

Сфера/орган, 
де існує високий 

ризик прояву 
корупції

Перелік посад

1 2 � �
1. Управлінська 

діяльність
Апарат 

Держкомархіву 
та центральні 

державні архіви

Голова Держкомархіву;
перший заступник Голови;

заступники Голови 
Держкомархіву;

директори; 
заступники директорів; 

заступники директорів-головні 
зберігачі фондів центральних 

державних архівів 
2. Адмі- 

ністративно-
господарська 

діяльність

Розпорядження 
коштами в апараті 

Держкомархіву
та центральних 

державних архівах 

Здійснення 
державних 
закупівель

Голова Держкомархіву; 
перший заступник Голови 

Держкомархіву;
начальник управління 

фінансового та кадрового 
забезпечення;

заступник начальника 
управління-начальник 

фінансово-економічного 
відділу Держкомархіву;

директори; 
заступники директорів;
начальники фінансово-
економічних відділів 

центральних державних 
архівів
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№ 
з/п Діяльність

Сфера/орган, 
де існує 
високий 

ризик прояву 
корупції

Перелік посад

1 2 � �
3. Контрольно- 

інспекційна  
діяльність

Проведення 
перевірок, 
службових 

розслідувань

Голова Держкомархіву; 
перший заступник Голови; 

заступники Голови Держкомархіву;
керівники управлінь, відділів,

завідувачі секторів,
головні спеціалісти 

Держкомархіву
4. Вико- 

ристання 
інформації

Видача 
архівних 

документів у 
користування

Видача 
архівних 
довідок

Прийом 
документів на 

конкурс

Проведення 
конкурсу

директори;
заступники директорів; 

заступники директорів-головні 
зберігачі фондів; 

начальники, завідувачі секторів, 
спеціалісти відділів використання 

інформації документів
центральних державних архівів

перший заступник Голови 
Держкомархіву, 

голова конкурсної комісії;
начальник управління фінансового та 

кадрового забезпечення;
начальник та головний спеціаліст 
відділу кадрового забезпечення 

Держкомархіву; 
директори, заступники директорів, 

голови конкурсних комісій;
завідувачі секторів та головні 

спеціалісти, відповідальні за роботу з 
кадрами 

центральних державних архівів



��

№ 
з/п Діяльність

Сфера/орган, 
де існує 
високий 

ризик прояву 
корупції

Перелік посад

1 2 � �
5. Робота з 

кадрами
Продовження 

терміну 
перебування 
на державній 

службі

Видача 
довідок з 

місця роботи

Голова Держкомархіву;
начальник та головний спеціаліст 
відділу кадрового забезпечення 

Держкомархіву;
директори; 

завідувачі секторів та спеціалісти, 
відповідальні за роботу з кадрами 
центральних державних архівів 

Голова Держкомархіву;
перший заступник Голови; 

заступники Голови Держкомархіву;
начальник фінансово-економічного 

відділу;
начальник відділу кадрового 
забезпечення Держкомархіву;

директори; 
заступники директорів;

 начальники фінансово-економічних 
відділів;

завідувачі секторів, відповідальні 
за роботу з кадрами центральних 

державних архівів

Начальник відділу кадрового забезпечення  
Держкомархіву О. В. Баранова
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 21.06.2007  
№ 98 “Про організацію виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 614”
від 13 жовтня 2010 р. № 163

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 
2006 р. № 614 “Про затвердження Програми запровадження системи уп-
равління якістю в органах виконавчої влади” (із змінами), з метою по-
дальшого удосконалення функціонування системи управління якістю 
Держкомархіву 

НАКАЗУЮ:
Викласти наказ Держкомархіву від 21.06.2007 № 98 “Про органі-

зацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня  
2006 р. № 614” в такій редакції:

1. Утворити Координаційну раду з питань розроблення та запровад-
ження системи управління якістю в Держкомархіві.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розроб-
лення та запровадження системи управління якістю в Держкомархіві та її 
персональний склад (додатки 1, 2). 

3. Утворити робочу групу з питань розроблення та запровадження 
системи управління якістю в Держкомархіві.

4. Затвердити Положення про робочу групу з питань розроблення та 
запровадження системи управління якістю в Держкомархіві та її персо-
нальний склад (додатки 3, 4).

5. Утворити групу внутрішніх аудиторів з питань розроблення та за-
провадження системи управління якістю в Держкомархіві.

6. Затвердити Положення про групу внутрішніх аудиторів з питань 
розроблення та запровадження системи управління якістю в Держкомар-
хіві та її персональний склад (додатки 5, 6).

7. Визначити головним уповноваженим з питань запровадження та 
функціонування системи управління якістю в Держкомархіві Музичук 
Ольгу Володимирівну, заступника Голови Держкомархіву.

8. Призначити технічним координатором проекту Горєву Вікторію 
Володимирівну, завідувача сектору нормативно-методичного забезпечен-
ня діловодства.

9. Запровадити проведення засідань робочої групи з питань розроб-
лення та запровадження системи управління якістю в Держкомархіві 
(далі – Робоча група) щочетверга о 15-00.
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10. Керівникам структурних підрозділів передбачити в робочих пла-
нах членів Робочої групи участь у процесі розроблення та запровадження 
документації системи управління якістю в Держкомархіві.  

11. Технічному координатору проекту Горєвій В. В.:
щопонеділка брати участь в оперативній нараді у Голови Держко-

мархіву з інформацією про проведену Робочою групою роботу;
ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Голови, 

керівників структурних підрозділів Держкомархіву.
12. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держ-

комархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечувати висвітлення ходу виконан-
ня постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614 
на офіційному веб-порталі Держкомархіву.

13. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву 
від 08.09.2008 № 187 “Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 
21.06.2007 “Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2007 р” та від 15.07.2009 № 119 “Про затвердження 
нового складу Координаційної ради, внутрішніх аудиторів, робочої групи 
з питань запровадження та функціонування системи управління якістю в 
Держкомархіві”.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Держкомархіву, головного уповноваженого з питань запровадження 
та функціонування системи управління якістю в Держкомархіві Музи-
чук О. В.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Додаток 1
до наказу Держкомархіву
від 13 жовтня 2010 р. № 163

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розроблення та запровадження

системи управління якістю в Держкомархіві

1. Загальні положення
1.1. Координаційна рада з питань розроблення та запровадження 

системи управління якістю в Держкомархіві (далі – Координаційна рада) 
утворюється з метою розробки, запровадження та функціонування сис-
теми управління якістю в апараті Держкомархіву, координації діяльності 
структурних підрозділів комітету щодо запровадження цієї системи.
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1.2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом Держ-
комархіву.

1.3. Координаційна рада в своїй діяльності керується Конституцією 
та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, наказами Головдержслужби, Держспоживстандарту, Положен-
ням про Держкомархів, наказами Держкомархіву, ДСТУ ISO 9000-2007 
“Системи управління якістю. Основні положення та словник”; ДСТУ ISO 
9001-2009 “Системи управління якістю. Вимоги”; ДСТУ ISO 19011 “На-
станови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та/чи навко-
лишнім середовищем”, загальною настановою з управління якістю Держ-
комархіву, а також цим Положенням.

2. Основні напрями діяльності 
2.1. Об’єднання зусиль з координації дій структурних підрозділів 

Держкомархіву щодо запровадження системи управління якістю (далі - 
СУЯ) в Держкомархіві, виконання політики Держкомархіву.

2.2. Підготовка пропозицій щодо визначення політики та мети діяль-
ності Держкомархіву, споживачів і послуг, структури та взаємодії про-
цесів апарату комітету і розподілу відповідальності, основних парамет-
рів плану заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування 
СУЯ, прийняття рішень із цих питань.

2.3. Забезпечення виконання плану заходів щодо запровадження та 
забезпечення функціонування СУЯ, аналіз причин його відхилення.

2.4. Вивчення та аналіз стану роботи впровадження СУЯ в Держко-
мархіві.

2.5. Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників 
Держкомархіву з питань запровадження та функціонування СУЯ.

2.6. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників апарату 
комітету щодо необхідності побудови СУЯ та її мети.

2.7. Прийняття рішень щодо проведення внутрішніх і зовнішніх ау-
дитів СУЯ.

2.8. Узагальнення інформації про стан впровадження СУЯ та звітува-
ти перед Головою Держкомархіву з цього питання.

3. Права Координаційної ради
3.1. Ухвалювати оперативні рішення щодо принципів побудови та 

діяльності СУЯ та контролювати їх виконання.
3.2. Надавати членам робочої групи доручення з окремих питань за-

провадження та функціонування СУЯ.
3.3. Аналізувати інформацію керівників структурних підрозділів 

Держкомархіву з питань запровадження СУЯ в Держкомархіві.
3.4. Аналізувати звіти внутрішніх аудиторів і контролювати їх діяль-

ність.
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4. Організація і порядок роботи Координаційної ради
4.1. Координаційну раду очолює заступник Голови Держкомархіву.
4.2. До складу Координаційної ради входять керівники структурних 

підрозділів та інші спеціалісти Держкомархіву. Персональний склад Ко-
ординаційної ради затверджується наказом Голови Держкомархіву.

4.3. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідан-
ня, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідан-
ня скликаються на вимогу голови Координаційної ради. Члени Координа-
ційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.4. Засідання Координаційної ради проводить її голова.
4.5. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю го-

лосів. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.
4.6. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть роз-

глядатися шляхом опитування членів Координаційної ради та оформля-
тися у встановленому порядку.

4.7. Рішення Координаційної ради оформляють протоколами, які 
підписують голова і секретар Координаційної ради.

4.8. Координаційна рада готує матеріали, що належать до її компе-
тенції.

4.9. Рішення Координаційної ради впроваджуються наказами Голови 
Держкомархіву.

4.10. Інформаційне забезпечення діяльності Координаційної ради 
покладається на управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву.

4.11. Організаційне забезпечення діяльності Кординаційної ради 
покладається на відділ організаційно-аналітичного та правового забезпе-
чення.

Додаток 2
до наказу Держкомархіву
від 13 жовтня 2010 р. № 163

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Координаційної ради з питань розроблення та запровадження 

системи управління якістю в Держкомархіві

Музичук   –
Ольга Володимирівна

заступник Голови Держкомархіву, голова 
Координаційної ради
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Прись   –
Тетяна Петрівна

Богунова   –
Надія Костянтинівна

Сельченкова   –
Світлана Вікторівна

Прилепішева   –
Юлія Анатоліївна

Кабаков   –
Юрій Борисович

заступник Голови Держкомархіву

начальник відділу організаційно-аналі-
тичного та правового забезпечення Держ-
комархіву, секретар Координаційної ради 

начальник управління діловодства, фор-
мування та зберігання НАФ Держкомар-
хіву

начальник управління інформації та між-
народного співробітництва  Держкомар-
хіву

заступник директора Центру систем якості 
“Приріст-Система” (за згодою)

Додаток 3
до наказу Держкомархіву
від 13 жовтня 2010 р. № 163

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань розроблення та запровадження 

системи управління якістю в Держкомархіві

1. Загальні положення
1.1. Робоча група з питань розроблення та запровадження системи 

управління якістю в Держкомархіві (далі – група внутрішніх аудиторів) 
утворюється з метою розроблення, запровадження та постійного вдоско-
налення документації системи управління якістю (далі – СУЯ) в апараті 
Держкомархіву.

1.2. Робоча група є постійно діючим органом апарату Держкомар-
хіву.

1.3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та за-
конами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, Положенням про Держкомархів, наказами Держкомархіву, ДСТУ ISO 
9000-2007 “Системи управління якістю. Основні положення та словник”; 
ДСТУ ISO 9001-2009 “Системи управління якістю. Вимоги”; загальною 
настановою з управління якістю Держкомархіву, Положенням про Коор-
динаційну раду Держкомархіву, а також цим Положенням.
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2. Основні напрями діяльності
2.1. Організація, розроблення, запровадження (за погодженням з Ко-

ординаційною радою), постійне удосконалення (актуалізація) документа-
ції СУЯ в апараті Держкомархіву, виконання політики Держкомархіву.

2.2. Забезпечення узгодженості документації СУЯ в апараті Держко-
мархіву.

2.3. Документування методик процесів, документів, протоколів, за-
писів у програмному комплексі “Конструктор систем менеджменту під-
приємства”.

2.4. Забезпечення виконання Плану розроблення документації СУЯ 
в Держкомархіві.

2.5. Врахування результатів проведення внутрішніх аудитів для 
удосконалення (актуалізації) документації СУЯ Держкомархіву.

3. Права робочої групи
3.1. Ухвалювати оперативні рішення щодо принципів побудови доку-

ментації СУЯ в Держкомархіві.
3.2. Одержувати інформацію від структурних підрозділів апарату 

Держкомархіву з питань розроблення, запровадження та функціонування 
СУЯ.

3.3. Ініціювати розроблення структурними підрозділами апарату 
Держкомархіву проектів документів СУЯ, розглядати їх та вносити через 
Координаційну раду на розгляд Голові Держкомархіву.

4. Організація і порядок роботи робочої групи
4.1. Робочу групу очолює технічний координатор проекту, якого при-

значає Голова Держкомархіву із числа членів робочої групи.
4.2. До складу робочої групи входять спеціалісти структурних підроз-

ділів Держкомархіву. Персональний склад робочої групи затверджується 
наказом Голови Держкомархіву.

4.3. Організаційною формою роботи робочої групи є наради, які про-
водяться за потреби.

4.4. Головує на засіданнях робочої групи голова Координаційної 
ради.

4.5. Рішення робочої групи ухвалюються простою більшістю голосів 
її членів, присутніх на нараді. У разі рівного розподілу, голос головуючо-
го є вирішальним.

4.6. Рішення робочої групи оформляють протоколами, які підписує 
головуючий на засіданні та технічний координатор проекту.

4.7. Координацію діяльності з розроблення та удосконалення (акту-
алізації) документації СУЯ апарату Держкомархіву та забезпечення уз-
годженості цих документів здійснює технічний координатор проекту.
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4.8. Технічний координатор проекту:
здійснює підготовку пропозицій щодо структури та взаємодії про-

цесів Держкомархіву;
проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з членами робо-

чої групи;
забезпечує виконання Плану розроблення документації СУЯ в Держ-

комархіві;
організовує робочі наради членів робочої групи;
бере участь у розробленні документації СУЯ та документуванні її в про-

грамному комплексі “Конструктор систем менеджменту підприємства”;
оформляє протокол засідань робочої групи;
аналізує стан роботи робочої групи щодо розроблення і запровад-

ження документації СУЯ в Держкомархіві;
за погодженням з Головним уповноваженим з питань запровадження 

та функціонування СУЯ в Держкомархіві подає інформаційні матеріали 
до управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомар-
хіву для висвітлення ходу розроблення та впровадження СУЯ на офіцій-
ному веб-порталі Держкомархіву;

готує відповідні інформаційні матеріали до розгляду на апаратних 
нарадах у Голови Держкомархіву.

Додаток 4
до наказу Держкомархіву
від 13 жовтня 2010 р. № 163

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
робочої групи з питань розроблення та запровадження 

системи управління якістю Держкомархіву

Горєва   –
Вікторія Володимирівна

Божук   –
Наталія Степанівна

Боярчук   –
Ірина Сергіївна

Гриневич   – 
Вікторія Володимирівна

завідувач сектору нормативно-мето-
дичного забезпечення діловодства, тех-
нічний координатор проекту

головний спеціаліст відділу міжнарод-
ного співробітництва та використання 
інформації

головний спеціаліст відділу зберігання 
та обліку НАФ

завідувач сектору організації діловодс-
тва в центральному апараті
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Овчар  –
Ірина Володимирівна

Саприкіна  –
Олена Георгіївна

Собко  –
Ірина Петрівна

Толочко  –
Денис Володимирович

Шамич  –
Анна Олександрівна

головний спеціаліст з питань запобігання 
та протидії корупції

головний спеціаліст відділу формування 
НАФ

головний спеціаліст відділу інформацій-
них технологій

головний спеціаліст відділу організаційно-
аналітичного та правового забезпечення

головний спеціаліст фінансово-економіч-
ного відділу

Додаток 5
до наказу Держкомархіву
від 13 жовтня 2010 р. № 163

ПОЛОЖЕННЯ
про групу внутрішніх аудиторів з питань 
розроблення та запровадження системи 

управління якістю в Держкомархіві

1. Загальні положення
1.1. Група внутрішніх аудиторів з питань розроблення та запровад-

ження системи управління якістю в Держкомархіві (далі – група внутріш-
ніх аудиторів) утворюється з метою перевірки відповідності діяльності 
Держкомархіву вимогам ДСТУ ISO 9001–2009 “Системи управління 
якістю. Вимоги», а також пошуку реальних та потенційних проблем (не-
відповідностей) в діяльності Держкомархіву задля їх вирішення та попе-
редження повторного виникнення.

1.2. Група внутрішніх аудиторів є постійно діючим органом апарату 
Держкомархіву.

1.3. Група внутрішніх аудиторів в своїй діяльності керується Кон-
ституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, наказами Головдержслужби, Держспоживстандарту, 
Положенням про Держкомархів, наказами Держкомархіву, ДСТУ ISO 
9000–2007 “Системи управління якістю. Основні положення та словник”; 
ДСТУ ISO 9001–2009 “Системи управління якістю. Вимоги”; ДСТУ ISO 
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19011 “Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та/
чи навколишнім середовищем”, загальною настановою з управління якіс-
тю Держкомархіву, а також цим Положенням.

2. Основні напрями діяльності 
2.1. Забезпечення керівництва інформацією про результативність та 

ефективність системи управління якістю (далі - СУЯ), виконання політи-
ки Держкомархіву, внесення необхідних змін та поліпшення СУЯ.

2.2. Підготовка пропозицій щодо розроблення Програми внутрішніх 
аудитів Держкомархіву, розроблення проекту Програми та подання її на 
затвердження Голові Держкомархіву.

2.3. Розроблення плану-графіку проведення внутрішнього аудиту за 
формою, затвердженою Програмою внутрішніх аудитів Держкомархіву.

2.4. Проведення внутрішнього аудиту на відповідність документації 
СУЯ Держкомархіву вимогам ДСТУ ISO 9001–2009, відповідність пара-
метрів процесів вимогам до цих параметрів, досягнення цілей процесів. 
Методами проведення аудитів є вивчення документів та записів, співбесі-
ди зі співробітниками, спостереження за діяльністю.

2.5. Виявлення в процесі аудиту невідповідності, реєстрація їх у від-
повідних формах, затверджених Програмою внутрішніх аудитів Держко-
мархіву, і використання для ініціювання коригувальних та/або запобіж-
них дій.

2.6. Фіксування позитивних спостережень у відповідних формах, 
затверджених Програмою внутрішніх аудитів Держкомархіву, та вико-
ристання для розповсюдження кращої практики та покращення діяль-
ності в Держкомархіві.

2.7. Складання звіту про внутрішній аудит на підставі заповнених 
форм, надання його Головному уповноваженому з питань запроваджен-
ня та функціонування СУЯ та керівникам підрозділів, в яких проводився 
аудит.

2.8. Інформування керівників структурних підрозділів Держкомар-
хіву про ризики виникнення невідповідностей, які потребують проведен-
ня коригувальних або запобіжних дій.

3. Права групи внутрішніх аудиторів
3.1. Приймати оперативні рішення щодо принципів побудови плану-

графіку проведення внутрішніх аудитів СУЯ.
3.2. Аналізувати результати моніторингу процесів, що перевіряються.
3.3. Аналізувати документи СУЯ, які описують процеси, що переві-

ряються.
3.4. Аналізувати звіти попередніх внутрішніх аудитів, що стосують-

ся підрозділів, які перевіряються.
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3.5. Готувати опитувальні листи процесів СУЯ, що підлягають аудиту. 
4. Організація і порядок роботи групи внутрішніх аудиторів
4.1. До складу групи внутрішніх аудиторів входять керівники струк-

турних підрозділів Держкомархіву, які мають відповідну компетентність, 
досвід, професійні та особистісні якості для проведення внутрішніх ау-
дитів процесів та підрозділів Держкомархіву. Персональний склад групи 
внутрішніх аудиторів затверджується наказом Голови Держкомархіву.

4.2. Організаційною формою роботи групи внутрішніх аудиторів є 
проведення аудитів, які проводяться відповідно до затвердженого плану-
графіку проведення внутрішніх аудитів.

4.3. Результати про внутрішній аудит фіксуються у відповідних фор-
мах та надаються Головному аудитору.

4.4. Групу внутрішніх аудиторів очолює Головний аудитор, якого 
призначає Голова Держкомархіву з числа внутрішніх аудиторів Держко-
мархіву.

4.5. Головний аудитор:
забезпечує виконання, відстежує, аналізує та поліпшує Програму 

внутрішніх аудитів Держкомархіву;
забезпечує формування групи внутрішніх аудиторів;
координує роботу групи внутрішніх аудиторів;
складає план-графік проведення аудиту за відповідною формою, 

згідно із затвердженою Програмою внутрішніх аудитів Держкомархіву;
на початку внутрішнього аудиту проводить попередню зустріч з ос-

новними учасниками аудиту, під час якого роз’яснює мету, задачі і питан-
ня аудиту, повідомляє учасників про основні пункти плану внутрішнього 
аудиту та відповідальних за виконання;

забезпечує формування висновків аудиту групою внутрішніх ауди-
торів;

попереджує та розв’язує конфлікти;
складає та оформляє звіт про аудит;
проводить зустрічі з основними учасниками аудиту, на якій всебічно 

обговорюються результати аудиту, які задокументовані у звіті про внут-
рішній аудит.

4.6. Організаційне забезпечення діяльності групи внутрішніх ауди-
торів покладається на відділ організаційно-аналітичного та правового 
забезпечення.
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Додаток 6
до наказу Держкомархіву
від 13 жовтня 2010 р. № 163

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
групи внутрішніх аудиторів з питань 

розроблення та запровадження 
системи управління якістю в Держкомархіві

Музичук   –
Ольга Володимирівна

Богунова   –
Надія Костянтинівна 

Кисельова   –
Леся Анатолівна

Баранова   –
Олена Вячеславівна

Кузнєцова   –
Марина Ігорівна 

заступник Голови Держкомрахіву, Голо-
вний аудитор

начальник відділу організаційно-аналі-
тичного та правового забезпечення 
Держкомархіву 

заступник начальника управління- на-
чальник відділу зберігання та обліку 
НАФ Держкомархіву

начальник відділу кадрового забезпечен-
ня Держкомархіву

начальник відділу формування НАФ  
Держкомархіву

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 19 жовтня 2010 року “Про стан архівної справи

в Херсонській області”
від 21 жовтня 2010 р. № 164

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від  
19 жовтня 2010 року “Про стан архівної справи в Херсонській області” 
(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 19 жовтня 2010 р.

Про стан архівної справи в Херсонській області

Розглянувши результати перевірки діяльності Державного архіву 
Херонської області, колегія зазначає, що архівом проведено певну роботу 
щодо забезпечення функціонування архіву, виконання основних показни-
ків розвитку архівної справи.

В держархіві впроваджено основні нормативні документи, які регла-
ментують його роботу. Діяльність держархіву здійснюється відповідно до 
Положення про держархів області, затвердженого розпорядженням Голо-
ви Херсонської облдержадміністрації.

За рахунок надання платних послуг держархівом отримано у 2007 році 
92,3 тис. грн., у 2008 – 64,7 тис. грн., у 2009 – 84,1 тис. грн., у 2010 –  
71,8 тис. грн., які витрачено на зміцнення матеріально-технічної бази.

Здійснюється певна робота з формування НАФ, організаційно-мето-
дичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, уста-
нов і організацій, в яких утворюються документи НАФ.

Затверджено оновлені списки юридичних та фізичних осіб – дже-
рел формування НАФ, які передають і не передають документи до архіву, 
список потенційних джерел формування НАФ. 

Держархівом забезпечено найбільшу серед архівних установ Украї-
ни кількість приймання документів особового походження (у 2007 році), 
аудіовізуальних документів (у 2008 році). 

Організовано огляд стану діловодства, упорядкування та збереже-
ності документів НАФ у структурних підрозділах обласної державної 
адміністрації, який сприяв поліпшенню діловодства, посиленню відпові-
дальності працівників за стан збереженості архівних документів

Протягом 2007 – 2010 років держархівом проведено 198 перевірянь 
роботи діловодних служб, архівівних підрозділів та ЕК установ (з них  
27 комплексних, 27 тематичних, 38 контрольних).

Погоджені ЕПК держархіву номенклатури справ мають 100% уста-
нов області. Повністю описали документи постійного строку зберігання 
та мають схвалені ЕПК описи справ 83%  обласних установ – джерел 
формування НАФ області. 

За кошти Стабілізаційного фонду охоронну сигналізацію встановле-
но в усіх 10 сховищах обох корпусів держархіву.
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За рахунок спецкоштів встановлено пожежну сигналізацію на пер-
шому і другому поверхах будівлі № 1.

Сховища обладнано металевими дверима, які опечатуються.
Справи зберігаються в коробках на металевих стелажах. 
Унікальні документи зберігаються в сейфі архівосховища.
Станом на 01.01.2010 закартановано 99 % від загальної кількості 

справ.
Читальний зал будівлі №1 оснащено охоронною сигналізацією, вста-

новлено системи відеоспостереження в читальних залах обох будівель.
У держархіві проводяться роботи щодо поліпшення фізичного стану 

документів.
Щорічно планується й проводиться перевіряння наявності та стану 

документів.
Складено та видано у серії “Архівні зібрання України” “Анотований 

реєстр описів. Фонди періоду до 1917 року”. Готується до видання “Ано-
тований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року”.

Держархівом здійснюється науково-методичне керівництво і конт-
роль за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, архівних від-
ділів міських рад і трудових архівів.

Усі архівні відділи райдержадміністрацій, архівний відділ Новока-
ховської міської ради є юридичними особами. (лише два архівні відділи 
міських рад не є юридичними особами).

Закартоновано майже 95% справ, що зберігаються в архівних відді-
лах райдержадміністрацій і міських рад.

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

Збільшено площу архівосховищ шляхом проведення реконструкції 
приміщень в 2 архівних відділах райдержадміністрацій та одержання но-
вого приміщення Архівним відділом Генічеської райдержадміністрації. 
Додатково виділено 2 робочі приміщення Архівному відділу Іванівсь-
кої райдержадміністрації. Здійснено капітальний ремонт покрівлі архі-
восховища Архівного відділу Голопристанської райдержадміністрації, 
проведено поточний ремонт приміщень 8 архівних відділів райдержад-
міністрацій, Каховської міської ради та додаткових приміщень, виділених 
Архівному відділу Іванівської райдержадміністрації. 

Встановлено охоронну та пожежну сигналізації в 10 архівних відді-
лах.

Архівними відділами надаються платні послуги. За 2007–2009 роки 
ними отримано 495,3 тис грн.
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Більшістю архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 
затверджено власні програми розвитку архівної справи, які було профі-
нансовано на суму 364,5 тис. грн.

Відповідно до рішень районних, міських рад в області діє 55 тру-
дових архівів, з них 13 – при районних радах, 4 – при міських, (11 з них 
мають статус юридичної особи).

Станом на 01.01.2010 в трудових архівах на зберіганні перебуває 
162934 од. зб. з особового складу, 816 пакувань виборчої документації 
вагою понад 4 тони. За 2007 – 2009 роки трудовими архівами виконано 
39 159 запитів.

Запити виконуються своєчасно, архівні довідки складаються якісно.
За 2007–2010 роки підготовлено 39 ініціативних інформацій з історії 

населених пунктів, 31 виставку, 28 радіопередач, 34 телепередачі, 24 пуб-
лікації, підготовлено та видано понад 10 різнопланових видань.

Забезпечено доступ користувачів до каталогів та електронних баз 
даних.

Придбання держархівом спеціального виставкового обладнання дало 
можливість значно збільшити кількість експонувань шляхом організації 
пересувних документальних виставок в установах, організаціях та нав-
чальних закладах м. Херсон та області.

Водночас в організації роботи архіву та стані архівної справи в об-
ласті є невирішені проблеми і недоліки.

Потребують доопрацювання регламент, положення про структурні 
підрозділи, розподіл обов’язків між директором і заступниками директо-
ра, посадові інструкції працівників.

Списки № 1 і № 2 джерел формування НАФ, складені держархівом 
та архівними відділами райдержадміністрацій і міськрад, потребують до-
опрацювання.

Мають місце суттєві порушення держархівом вимог Порядку утво-
рення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 
100, зокрема, акти про вилучення з НАФ було погоджено ЕПК держар-
хіву, але не подано на розгляд ЦЕПК Держкомархіву.

ЕПК не контролює питання подання на погодження номенклатур 
справ установ – джерел формування у зоні комплектування архівних від-
ділів. ЕК архівних відділів не подають номенклатури справ установ-дже-
рел формування НАФ на розгляд ЕПК держархіву.

До описів з особового складу (за винятком ліквідованих установ 
списку №3) не складаються передмови, номери описів постійного строку 
зберігання мають позначку “П”, в описах справ заголовки не завжди роз-
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кривають зміст справ, зокрема, не зазначаються види наказів, іноді від-
сутня повнота фондового складу документів.

До складу ЕПК не включено представників наукових установ і твор-
чої громадськості

Технічний стан будівлі № 2 незадовільний.
Залишається невирішеним питання щодо виділення додаткового 

приміщення держархіву.
Система кондиціювання повітря у сховищах корпусу № 1 знаходить-

ся у неробочому стані, в корпусі № 2 вона відсутня, тому температурно-
вологісний режим у обох будівлях порушується.

Система автоматичного пожежогасіння в сховищах відсутня.
Охоронна сигналізація не підключена до ЦП.
В приміщеннях з перебуванням людей та архівосховищах встанов-

лено глухі грати.
Не повною мірою дотримується світловий режим у архівосховищах.
Санітарний стан сховищ потребує покращення.
Зустрічається невідповідність ярликів на коробках вмісткості, пору-

шення нумерації сторінок у справах.
Коробки із документами в архівосховищах розміщено переважно 

вертикально. Неформатні справи не закартоновано.
У сховищі страхового фонду двері дерев’яні. Охоронна та пожежна 

сигналізація, системи відеоспостереження, кондиціонери відсутні.
Низькими темпами створюється страховий фонд. Обладнання для 

мікрофільмування застаріло. Консерваційно-профілактичне оброблення 
страхового фонду протягом останніх років не здійснювалося, перевірян-
ня технічного стану страхового фонду не проводиться.

Потребує вдосконалення організація роботи з перевіряння наявності 
та стану справ та оформлення результатів цієї роботи

Потребує удосконалення облік документів.
Приміщення читальних залів потребують ремонту, меблі – заміни, 

комп’ютер користувачів не підключено до мережі Інтернет. 
Держархів не має власного веб-сайту. 
За 2007-2010 роки за програмою розвитку архівної справи фактично 

профінансовано лише 5 архівних відділів райдержадміністрацій та 2 ар-
хівні відділи міських рад на суму, що складає 2,5 % від передбаченої.

Не забезпечується надійний рівень охоронної та пожежної безпеки 
архівних установ області. З 21 архівного відділу області лише 8 облад-
нано протипожежною сигналізацією, 4 з них застаріли та потребують ре-
монту. До центрального пульту підключено лише одну.

Охоронна сигналізація наявна в 12 архівних відділах, лише в 4 її під-
ключено до центрального пульту.
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Відсутня охорона в 10 архівних відділах.
В усіх архівних відділах відсутнє технічне оснащення для роботи 

дослідників у читальних залах.
Лише в 7 архівних відділах з 17, що надають платні послуги, ціни на 

роботи (послуги), що виконуються ними на договірних засадах, розроб-
лено та затверджено згідно з чинним законодавством.

Викликає занепокоєність стан справ в архівному відділі Новока-
ховської міської ради, де кількість справ, що перебуває у розшуку, є най-
більшою по Україні.

Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем в архівній справі 
Херсонської області,

колегія вирішує :
1. Інформацію про стан архівної справи в Херсонській області взяти 

до відома.
2. Рекомендувати керівництву Держкомархіву порушити перед Хер-

сонською облдержадміністрацією питання про виділення додаткового 
приміщення Держархіву Херсонської області та капітального ремонту 
будівлі за адресою: вул. Петренка, 6.

3. Зобов’язати Держархів Херсонської області (Боровик В. Ф.):
– до 30 жовтня 2010 р. розглянути результати комплексної перевір-

ки діяльності держархіву та це рішення на засіданні колегії держархіву; 
розробити план заходів щодо усунення наявних порушень і недоліків у 
діяльності держархіву та подати його до Держкомархіву;

– забезпечити виконання у повному обсязі заходів щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених робочою групою Держкомархіву під час 
перевірки;

– звернутися до Новокаховської міської ради з проханням невідклад-
но здійснити заходи щодо розшуку невиявлених 2059 справ у фондах 
Архівного відділу Новокаховської міської ради та безумовного усунення 
ним наявних порушень і недоліків.

4. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну допо-
могу держархіву області в організації здійснення заходів щодо усунення 
недоліків у діяльності.

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

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

Секретар колегії Т. В. Галицька
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Довідка
про стан архівної справи в Херсонській області

Відповідно до плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 
ІІІ квартал 2010 року робоча група фахівців Держкомархіву здійснила 
комплексну перевірку діяльності Державного архіву Херсонської області.

Перевірка здійснювалася шляхом вивчення наявних в Держархіві 
Херсонської області документів із основних напрямків його діяльності, 
а також візуального обстеження архівосховищ, співбесід з керівниками 
та фахівцями архіву, вибіркового ознайомлення із роботою трудових ар-
хівів, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад Білозерсько-
го, Чаплинського, Скадовського районів, міст Херсон та Нова Каховка, 
архівних підрозділів Херсонської обласної дирекції ПАТ “Райффайзен 
банк Аваль”, Головного управління економіки Херсонської облдержад-
міністрації.

1. Організація роботи архіву
До мережі державних архівних установ Херсонської області входять 

34 архівні установи: Державний архів Херсонської області, 18 архівних 
відділів районних державних адміністрацій, 3 архівні відділи міських 
рад, 12 трудових архівів, що є юридичними особами.

В архіві впроваджено основні нормативні документи, які регламен-
тують його роботу. Розроблено та затверджено наказом від 24.07.2008 
№68 Регламент роботи Держархіву Херсонської області.

Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про держ-
архів, затвердженого розпорядженням голови Херсонської облдержад-
міністрації від 04.06.2010 №486.

Основну діяльність держархіву організовано відповідно до річного 
плану розвитку архівної справи. Розроблено і затверджено план-звіт ор-
ганізаційної роботи держархіву на рік.

Структуру держархіву та штатний розпис на 57 штатних одиниць за-
тверджено головою облдержадміністрації 01.07. 2010.

Структура архіву складається з 5 відділів та лабораторії мікрофіль-
мування і реставрації документів.

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступника-
ми (наказ від 24.04.2008 №48).

Наказом від 17.03.2008 №32 затверджено положення про структурні 
підрозділи, посадові інструкції працівників архіву.

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджено наказом 
від 07.02.2008 № 15.

Підготовлено та введено в дію положення про дорадчі органи (коле-
гію, ЕПК, науково-методичну раду).
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Положення про колегію затверджено наказом від 22.08.2006 №59, її 
склад затверджено розпорядженням голови обласної державної адмініст-
рації від 20.01.2009 №54. Останні зміни до складу колегії затверджено 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.03.2010 
№286. До складу колегії, крім керівників структурних підрозділів архіву, 
включено начальника загального відділу апарату обласної державної ад-
міністрації, заступника начальника архівного відділу Херсонської міської 
ради, завідувача кафедри всесвітньої історії та історіографії інституту 
психології, історії та соціології Херсонського державного університету, 
керівника архівного підрозділу прокуратури області, голову комітету з 
питань духовності, культури, мовної політики громадської ради при обл-
держадміністрації, голову постійної комісії обласної ради з питань науки, 
освіти, культури, молоді та спорту.

Згідно з положенням про колегію її засідання проводяться раз на два 
місяці, складається річний план роботи колегії, який затверджується ди-
ректором. Засідання відбуваються чітко за графіком, на засіданнях колегії 
розглядаються питання забезпечення збереженості документів зокрема, 
стан пожежної безпеки, організація розшуку невиявлених справ держав-
них архівних установ області, стан роботи із зверненнями громадян, ор-
ганізація роботи читальних залів, підсумки діяльності архівних установ 
області, результати комплексних перевірок архівних відділів райдержад-
міністрацій, міських рад, трудових архівів, стан архівної справи та діло-
водства в місцевих органах державної влади, органах місцевого самов-
рядування – джерелах формування НАФ, стан роботи ЕПК держархіву, 
дотримання вимог Законів України “Про державну службу” та “Про бо-
ротьбу з корупцією”, дотримання виконавської дисципліни, стан охорони 
праці в держархіві тощо. На кожному засіданні розглядаються питання 
контролю за виконанням її рішень.

Обов`язки секретаря колегії покладено на заступника начальника ор-
ганізаційно-аналітичного відділу держархіву.

Протягом 2007-2010 років проведено 24 засідання колегії, на яких 
розглянуто 122 питання, видано 55 наказів з оголошенням її рішень. Усі 
засідання оформлено протоколами, підписано головою та секретарем ко-
легії. До протоколів додано доповіді, інформаційні та додаткові матеріа-
ли. У рішеннях колегії зазначено виконавців, терміни виконання завдань.

Досить плідно працює науково-методична рада, створена на під-
ставі наказу від 31.05.2002 №24. До її складу, затвердженого наказом від 
14.09.2009 №83, включено заступника генерального директора з наукової 
роботи обласної наукової бібліотеки ім. Гончара, заступника директора 
з наукової роботи обласного краєзнавчого музею, завідувача кафедри  
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українознавства Херсонського національного технічного університету, 
завідувача кафедри історії України та методики викладання інституту 
психології, історії і соціології Херсонського державного університету.

Науково-методична рада здійснює свою діяльність відповідно до 
річних планів, затверджених директором держархіву. Забезпечує роботу 
науково-методичної ради організаційно-аналітичний відділ. Усі засідання 
оформлено протоколами, підписано головою та секретарем науково-ме-
тодичної ради.

Протягом останніх 3 років підготовлено та розглянуто на засіданнях 
науково-методичної ради 4 методичні рекомендації, 3 робочі інструкції, 
3 примірні номенклатури справ, пам’ятку щодо проведення огляду стану 
діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ у структур-
них підрозділах облдержадміністрації.

Держархів двічі брав участь у конкурсі на присудження премії імені 
В. Веретенникова за кращі наукові дослідження в галузі архівознавства і 
документознавства та був нагороджений преміями у номінації археогра-
фія, архівна евристика за підготовку путівника “Державний архів Хер-
сонської області” (2004 рік), у номінації археографія, архівна евристика 
за підготовку опису фонду “Колекція карт і планів. До 85-річчя Держав-
ного архіву Херсонської області: Опис фонду № 302” (2007 рік).

Тричі (2003, 2007, 2008 роки) держархів брав участь у конкурсі на-
уково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, доку-
ментознавства, археографії. У 2003 році за працю “Немцы Херсонщины 
Аннотированный перечень дел Государственного архива Херсонской об-
ласти (1919-1930)” отримав 2 премію.

Керівництво держархіву бере участь у колегіях облдержадміністра-
ції, селекторних нарадах голови облдержадміністрації, сесіях обласної 
ради.

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

Ціни на роботи та послуги, що виконуються Держархівом Херсонсь-
кої області на договірних засадах, затверджено наказом від 19.10.2009 
№91 та зареєстровано Головним управлінням юстиції у Херсонській об-
ласті 12.11.2009 №77/1111).

За рахунок надання платних послуг держархівом отримано у 
2007 році 92,3 тис. грн., у 2008 – 64,7 тис. грн., у 2009 – 84,1 тис. грн., у 
2010 – 71,8 тис. грн.

Кошти, зокрема, витрачалися для проведення реставраційних робіт, 
виготовлення технічного висновку щодо стану будівельних конструк-
цій та інженерного обладнання будівлі держархіву, капітального ремон-
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ту покрівлі (вул. Петренка, 6), електромережі, придбання протипожеж-
них дверців, атестації робочого місця, придбання виставкових стендів, 
комп’ютерів, мікалентного паперу тощо.

Кошти стабілізаційного фонду (172 800 грн.) спрямовано на облад-
нання приміщень держархіву технічними засобами охоронного призна-
чення та встановлення кнопок швидкого реагування. 

Водночас в організації роботи архіву є невирішені проблеми і не-
доліки.

Регламент потребує доопрацювання, оскільки він дублює положення 
про відділи держархіву.

Також потребують доопрацювання структура держархіву, положення 
про відділи, посадові інструкції працівників.

Згідно зі структурою держархіву до складу організаційно-аналітич-
ного відділу входить головний спеціаліст – керівник кадрової та режим-
но-секретної служби. За положенням про відділ, у його складі знаходить-
ся кадрова служба. У Регламенті також зазначена лише кадрова служба.

За структурою відділ забезпечення збереженості, за регламентом 
– відділ забезпечення схоронності документів.

За розподілом обов’язків питання запобігання та протидії корупції 
покладено на заступника директора – головного охоронця фондів, але у її 
посадовій інструкції ця функція відсутня.

У посадових інструкціях відсутня дата ознайомлення та підпис пра-
цівників. Їх замінюють підписи керівників структурних підрозділів.

Відповідно до положення організаційно-аналітичний відділ здійс-
нює організацію науково-методичної роботи архіву та забезпечує роботу 
Науково-методичної ради, водночас, жоден з працівників цього відділу не 
входить до складу цієї ради, секретар ради – головний спеціаліст відділу 
використання інформації документів держархіву.

У порушення вимог п. 35 “Порядку організації та забезпечення ре-
жиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самовря-
дування, на підприємствах, установах і організаціях”, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561-12, головний 
спеціаліст – керівник кадрової та режимно-секретної служби підпорядко-
вується начальнику організаційно-аналітичного відділу. Крім того, поса-
довою інструкцією керівника РСО не в повній мірі передбачено завдання 
і функції, покладені на службу відповідно до ст. 21 Закону України “Про 
державну таємницю” та пп.41-43 вищезазначеного Порядку.

Фактично організація та реалізація заходів щодо забезпечення режи-
му секретності, контроль за дотриманням вимог нормативно-правових 
актів у сфері охорони державної таємниці здійснюється не керівником 
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режимно-секретної служби, а заступником директора – головним збері-
гачем фондів.

В архіві штучно створено відділ фінансового, матеріально-технічно-
го забезпечення і обслуговування приміщень: з 20 осіб відділу два бух-
галтери, решта – головний інженер, працівники з обслуговування та ре-
монту, сторожі, прибиральниці.

Внесення змін потребує розподіл обов’язків між керівництвом.
Зокрема, розподілом обов’язків директора передбачено затверджен-

ня штатного розпису держархіву, хоча це – функція голови облдержад-
міністрації.

До функцій керівників віднесено такі, що не передбачено Положен-
ням про держархів.

Розподілом обов’язків не визначено, хто очолює конкурсну комісію.
На заступника директора – головного зберігача фондів покладено 

функцію перегляду відеозаписів роботи в читальних залах, роботу яких 
координує заступник директора.

Мають місце порушення ведення форм планово-звітної документації. 
Зокрема, у формах 110, 111, 112 відсутні поквартальні планові показники. 
Також в планах-звітах не зазначено підсумкові показники обсягу запла-
нованих та виконаних робіт, бюджет часу на їх виконання, що унемож-
ливлює проведення аналізу стану виконання квартальних, річних планів 
працівниками, структурними підрозділами, держархівом в цілому.

З 6386,4 тис. грн. коштів, що передбачено Програмою розвитку ар-
хівної справи на 2006-2010 рр., надійшло 403,3 тис. грн. (6,4% від необ-
хідної суми), а фактично використано 66,5 тис. грн., що складає 16,5% 
від суми, що виділено. Решта коштів надійшла у грудні, та не були ви-
користані, оскільки проведення тендерної процедури потребує часу не 
менш ніж місяць.

Кошти стабілізаційного фонду у сумі 23 тис. грн. (за грудень 2009 р.) 
також повернуто, оскільки вони надійшли 24.12.2009 та не були вико-
ристані.

Нелегітимними є засідання колегії держархіву у 2009 році: від 23.04, 
25.06 (протоколи №№2, 3), 23.07, 29.09, (протоколи №№4, 5) оскільки на 
засіданнях були присутні менш, ніж 2/3 її членів.

З контролю знімаються питання, які остаточно не виконано.
У порушення Порядку розробки та затвердження стандартів адмі-

ністративних послуг, регламентованого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.072009 № 737 (зі змінами, затвердженими постановою Ка-
бінету Міністрів України від 11.10.2010 № 915), що визначає процедуру 
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, органами 
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місцевого самоврядування в межах делегованих їм органами виконавчої 
влади повноважень, держархівом розроблено та затверджено стандарт 
адміністративної послуги “Виконання соціально-правових, тематичних 
та генеалогічних запитів. Інформаційне використання документів. Упо-
рядкування документів на договірних засадах в держархіві Херсонської 
області” (наказ від 13.08.2009 № 73)

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

Усі архівні відділи райдержадміністрацій, архівний відділ Новока-
ховської міської ради є юридичними особами. Не є юридичними особами 
архівні відділи Херсонської (відповідно до Положення, затвердженого рі-
шенням сесії міської ради від 12.05.2008 № 822) та Каховської (відповідно 
до Положення, затвердженого рішенням сесії міської ради від 30.01.2008 
№ 443/31) міських рад.

Станом на 01.10.2010 на зберіганні в архівних відділах райдержад-
міністрацій, міських рад перебуває 1455 фондів 241 284 од. зб. управ-
лінської документації та 83 245 од. зб. документів з особового складу.

Протягом 2007–2009 років на постійне зберігання прийнято 
19 490 од. зб. управлінської документації, 461 од. зб. (5 966 докумен-
тів) особового походження, 1 066 од. обл. фотодокументів, 13 од. обл. 
(11 од. зб.) фонодокументів, 26 од. обл. (11 од. зб.) відеодокументів.

Усі архівні відділи розміщено у 26 пристосованих приміщеннях, 
площа архівосховищ – 2054 кв. м. Протяжність стелажного обладнан-
ня – 6821,7 пог. м.

Ступінь заповнення стелажного обладнання складає 83,5%
Не закартонованими залишаються 5,2% справ.
Протягом 2007–2010 років здійснено ряд заходів щодо поліпшен-

ня матеріально-технічної бази архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад, їх охоронної та пожежної безпеки.

Збільшилася площа архівосховищ шляхом проведення реконструк-
ції приміщень в архівних відділах Горностаївської та Чаплинської рай-
держадміністрацій та одержання нового приміщення архівним відділом 
Генічеської райдержадміністрації. Додатково виділено 2 робочі при-
міщення площею 24 кв. м. Архівному відділу Іванівської райдержад-
міністрації.

Здійснено капітальний ремонт покрівлі архівосховища Архівного 
відділу Голопристанської райдержадміністрації, проведенио поточний 
ремонт приміщень архівних відділів Бериславської, Великолепетиської, 
Верхньорогачицької, Генічеської, Голопристанської, Горностаївської,  
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Новотроїцької, Скадовської райдержадміністрацій, Каховської міської 
ради та додаткових приміщень, виділених Архівному відділу Іванівської 
райдержадміністрації. 

Збільшено протяжність стелажного обладнання в архівному відділі 
Високопільської райдержадміністрації.

Встановлено охоронну сигналізацію в архівних відділах Велико-
лепетської, Горностаївської Нижньосірогозької, Скадовської та Цюру-
пинської райдержадміністрацій, пожежну – в архівних відділах Вели-
колепетиської, Горностаївської, Новотроїцької райдержадміністрацій та 
Новокаховської міської ради.

Архівними відділами області завершено складання списків уста-
нов – джерел формування НАФ. Їх кількість становить 1302 установи  
(з них 799 джерел комплектування).

Поліпшено ситуацію з упорядкуванням документів в установах у 
зоні комплектування архівних відділів Великолепетиської райдержад-
міністрації, Херсонської міської ради. Стабільно високий відсоток уста-
нов, що упорядкували документи належним чином у Білозерському 
(91%), Голопристанському (72%), Каховському (82%) і Скадовському 
(78%) районах.

Архівними відділами області за останні три роки проведено 84 семі-
нари з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та 
архівних служб установ, у яких взяли участь 1690 слухачів.

На виконання розпоряджень голів райдержадміністрації щодо про-
ведення огляду стану діловодства, упорядкування та збереженості до-
кументів Національного архівного фонду в структурних підрозділах 
районної державної адміністрації проведено 2 огляди стану діловодства 
та збереженості документів установ архівними відділами Генічеської (від 
21.04.2009 № 275) та Каланчацької (від 29.09.2009 № 498) райдержад-
міністрацій. 

Держархівом ведуться наглядові справи, складаються щорічні гра-
фіки перевірок стану роботи та надання методичної допомоги архівним 
відділам області.

Для підвищення кваліфікації працівників архівних відділів, трудових 
архівів держархівом систематично проводяться семінари (додаток 1).

Архівними відділами області надаються платні послуги. За 2007– 
2009 роки ними отримано 495,3 тис грн., з них – за упорядкування до-
кументів установ 380,0 тис. грн., за надання архівних довідок на платній 
основі – 115,3 тис. грн..

Більшість архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за-
твердили власні програми розвитку архівної справи, які було профінансо-
вано на суму 364,5 тис. грн. (додаток 2)
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Відповідно до рішень районних, міських рад на сьогодні в області діє 
55 трудових архівів, з них 13 – при районних радах, 4 – при міських, (11 з 
них мають статус юридичної особи), 38 – при сільських і селищних радах.

Станом на 01.01.2010 року в трудових архівах на зберіганні перебу-
ває 162934 од. зб. з особового складу, 816 пакувань виборчої документації 
(короби, мішки, ящики) вагою понад 4 тони. За 2007–2009 роки трудови-
ми архівами виконано 39 159 запитів.

Слід відмітити наявність серйозних недоліків в організації методич-
ного керівництва роботою архівних відділів області.

Далися взнаки недоліки у плануванні роботи держархіву області: 
планово-звітної документація архівних відділів ведеться з порушеннями 
встановлених вимог.

Не прийнято програми розвитку архівної справи у Білозерському та 
Великоолександрівському районах. У Горностаївському затверджено, але 
не передбачено фінансування. За 2007–2010 роки фактично профінансо-
вано лише 5 архівних відділів райдержадміністрацій та 2 архівні відділи 
міських рад (39 % від загальної кількості архівних відділів області) на 
суму, що складає 2,5 % від передбаченої.

Аналіз проведеної паспортизації архівних відділів області свідчить 
про те, що з 2007 року кількість сховищ, що перебувають в аварійному 
стані, збільшилася з 1 до 10, відповідно кількість справ, що перебувають 
в аварійних сховищах також збільшилася. 

Кількість технічного обладнання з 2007 року залишилася майже без 
змін, водночас за цей період збільшилася кількість вимірювальних при-
ладів, що потребують заміни, з’явилися документи, вражені грибком (ар-
хівний відділ Херсонської міської ради).

З 21 архівного відділу області лише 8 обладнано протипожежною 
сигналізацією, 4 з них застаріли та потребують ремонту. До центрального 
пульту підключено лише одну.

Охоронна сигналізація наявна в 12 архівних відділах, лише в 4 її під-
ключено до центрального пульту.

Відсутня охорона в 10 архівних відділах.
Справи зберігаються, здебільшого, вертикально.
Кількість архівних відділів, що не проводять реставрацію та консер-

ваційне оброблення документів у порівнянні з 2007 роком збільшилася, 
кількість відреставрованих документів зменшилася (у 37 разів), а кіль-
кість документів, що потребують реставрації, заміни обкладинок від-
повідно збільшилася.

В Архівному відділі Херсонської міської ради не ведуться аркуші 
фондів.
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З 2007 року невпорядкованими залишаються 150 справ в Архівному 
відділі Нововоронцовської райдержарміністрації.

В усіх архівних відділах відсутнє технічне оснащення для роботи 
дослідників у читальних залах.

17 архівних відділів надають платні послуги, з них 3 архівні відділи 
райдержадміністрацій (Білозерської, Новотроїцької та Чаплинської рай-
держадміністрацій) мають госпрозрахункові групи. 

Водночас, ціни на роботи (послуги), що виконуються архівними ус-
тановами на договірних засадах, розроблено та затверджено згідно з чин-
ним законодавством лише в 7 архівних відділах: Білозерським районним 
управлінням юстиції від 25.06.2007, управлінням юстиції у Верхньорога-
чицькому районі 25.05.2010, Нижньосірогозьким районним управлінням 
юстиції Херсонської області від 20.10.2005, Новотроїцьким районним 
управлінням юстиції від 16.04.2008, рішенням Каховського міськвикон-
кому від 15.05.2007, рішенням виконавчого комітету Новокаховської 
міськради від 23.09.2008. розпорядженням Херсонського міського голови 
від 05.12.2003.

Решта архівних установ надають платні послуги у порушення чин-
ного законодавства, оскільки їх ціни на послуги не зареєстровано управ-
ліннями юстиції.

Списки установ – джерел формування НАФ архівних відділів рай-
держадміністрацій і міських рад потребують доопрацювання. До списків 
№ 2 внесено установи державної форми власності, деякі установи, які не 
є юридичними особами.

У довідках про результати перевірянь установ низової ланки, не ви-
світлено всі питання з діловодства та роботи архівного підрозділу, не за-
вжди визначаються строки щодо усунення недоліків (Білозерська районна 
дільнична лікарня ветеринарної допомоги, ВАТ “АПТ Таврія” (Ново-Ка-
ховський район), з довідкою не ознайомлено представників товариства). 

Наглядові справи юридичних осіб – джерел формування НАФ не 
мають внутрішніх описів (архівні відділи Білозерської, Скадовської 
райдержаміні¬страцій, Новокаховської, Херсонської міських рад).

Протоколи засідань ЕК в усіх перевірених архівних відділах ведуть-
ся з порушеннями (відсутність необхідних реквізитів, іноді друкуються з 
обох сторін, у деяких випадках підписуються тільки головою комісії, не 
висвітлюють обговорені питання).

Грубим порушенням роботи всіх перевірених архівних відділів є по-
годження номенклатур справ установ тільки власною ЕК без подання на 
розгляд ЕПК держархіву.



��

Організація роботи з упорядкування документів установ у зонах 
комплектування архівних відділів Верхньорогачицької, Каланчацької, 
Новокаховської міської ради потребує поліпшення. 

Необхідно підвищити якість упорядкованих документів установ ни-
зової ланки (допускається формування різних видів документів у одну 
справу, наклеювання титульних аркушів на обкладинки справ, відсут-
ність засвідчувальних надписів, відсутність на аркушах-засвідчувачах 
справ посади та прізвища виконавця).

Викликає занепокоєність стан справ в архівному відділі Новока-
ховської міської ради.

Положення про цей відділ затверджено рішенням Новокаховської 
міської ради у 2003році. В Положення не внесено зміни у зв’язку з при-
йняттям постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1055 
“Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні 
установи”.

Кількість справ, що перебуває у розшуку, є найбільшою по Україні і 
складає 2059 од. зб. Водночас, планами-звітами роботи такий напрямок 
роботи як перевіряння наявності документів не передбачено, хоча фак-
тично робота проводиться.

Температурно-вологісний та світловий режими в архівосховищах 
порушуються.

На деяких справах не зазначається номер фонду, номер опису. Іноді 
ярлики на коробках не відповідають вмісту коробок.

Потребує суттєвого удосконалення робота із ведення обліку.
Паспорти архівних підрозділів установ у зоні комплектування архів-

ного відділу Новокаховської міської ради формуються в наглядових спра-
вах, відомості, що містяться в них, неправильно заповнюються і підрахо-
вуються, зведеного паспорта з розбивкою за організаціями немає.

За останній рік фахівці держархіву неодноразово надавали методич-
ну допомогу архівному відділу, але це не дало належного ефекту.

3. Формування Національного архівного фонду, науково-мето-
дичне керівництво архівними установами та контроль за їх діяль-
ністю, організація роботи з підприємствами, установами та органі-
заціями

Держархівом здійснюється робота з формування НАФ, організацій-
но-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підпри-
ємств, установ і організацій, в яких утворюються документи НАФ.

Списки юридичних і фізичних осіб, джерел формування НАФ, які 
передають і не передають документи до держархіву (списки №1 і №2), та 
в діяльності яких не утворюються документи НАФ (список №3), затвер-
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джено головою облдержадміністрації 13.03.2006, схвалено ЕПК держар-
хіву (протокол від 21.02.2006 №2). 

При складанні списків використовувалися Методичні рекомендації 
щодо порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ 
та укладання списків. 

Укладено списки юридичних осіб – джерел комплектування НТД до-
кументами НАФ (3 установи), джерел формування НТД НАФ у зоні ком-
плектування (1 установа) та список юридичних осіб, можливих джерел 
комплектування державного архіву області (5 установ), які погоджено з 
ЕПК ЦДНТА (протокол від 25.09.2007 № 7) та затверджено директором 
держархіву.

Впродовж 2007-2010 років проведено 14 обстежень організацій на 
предмет включення або виключення зі списків. 

Систематично проводиться робота зі складання списків установ – по-
тенційних джерел формування НАФ. З цього питання держархів плідно 
співпрацює з Головним управлінням статистики в Херсонській області. 

У поточному році оновлено списки фізичних осіб – потенційних 
джерел формування НАФ (179 осіб), списки осіб, документами яких 
комплектується держархів (48 осіб), та осіб, комплектування документа-
ми яких в держархіві завершено (87 осіб), схвалено ЕПК (протокол від 
30.07.2010 №7) та затверджено директором держархіву.

Протягом 2009 року укладено договори про співробітництво з 58 ор-
ганізаціями приватної форми власності – джерелами формування НАФ.

Наглядові справи юридичних та фізичних осіб – джерел формування 
НАФ ведуться згідно з архівними правилами, картотеки обліку роботи з 
установами та фізичними особами за встановленою формою.

На установи-джерела формування НТД у зоні комплектування де-
ржархіву також заведено картки обліку роботи з установою і наглядові 
справи. Здійснюються тематичні перевіряння їх роботи.

Результати обстеження установ на предмет включення/виключення 
зі списків джерел формування НАФ держархіву, а також фізичних осіб – 
джерел комплектування держархіву документами особового походження 
оформляються у вигляді обґрунтованих довідок, доповідних записок, що 
подаються на розгляд ЕПК держархіву. В них відображається інформація 
про юридичну або фізичну особу: створення і підпорядкування установи, 
її основні завдання і функції, структура, чисельність працівників, кількіс-
ний і якісний склад створюваних документів, забезпеченість нормативно-
правовими актами, умови зберігання документів тощо (для фізичних осіб 
– критерії віднесення до джерел комплектування, а саме: почесні і наукові 
звання, нагороди, відзнаки, область діяльності, склад і зміст документів 



��

у особистому архіві та згода на їх передачу до держархіву). Мотивуються 
причини і висловлюються пропозиції щодо віднесення юридичних або 
фізичних осіб до відповідного списку.

Держархів щорічно комплектується документами особового поход-
ження (у 2007 році – найкращий показник по Україні), аудіовізуальними 
документами (у 2008 році – найкращий показник по Україні з приймання 
відеодокументів). 

Упродовж останніх трьох років прийнято на постійне зберігання  
651 од. зб. (13979 документів) особового походження, 350 од. обл. фо-
тодокументів, 129 од. обл. (81 од. зб.) фонодокументів, 1759 од. обл.  
(46 од.зб.) відеодокументів.

Ведуться щорічні облікові відомості роботи з установами – джере-
лами формування. 

Відповідно до розпорядження Херсонської обласної державної ад-
міністрації від 31.03.2008 № 357 було організовано огляд стану діло-
водства, упорядкування та збереженості документів НАФ у структурних 
підрозділах обласної державної адміністрації, який проходив з квітня 
2008 року по квітень 2009 року. В ході огляду було проведено комп-
лексні та контрольні планові перевірки структурних підрозділів обл-
держадміністрації, в ході яких надавалися консультації. Інформацію, що 
надійшла від структурних підрозділів, разом з довідками перевірянь було 
узагальнено і розглянуто на засіданні комісії з огляду стану діловодства, 
упорядкування та збереженості документів НАФ в структурних підрозді-
лах облдержадміністрації. Переможцями визнано: держархів області, уп-
равління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та Голо-
вне управління економіки обласної державної адміністрації. Підсумки 
огляду розглянуто на засіданні колегії облдержадміністрації 24.12.2009 
№ 1586. 

Держархівом впродовж першого півріччя 2010 року проведено тема-
тичні перевіряння стану збереженості архівних документів у структур-
них підрозділах, де виявлено недоліки. Розгляд результатів відбудеться на 
засіданні колегії держархіву в листопаді цього року.

Огляд сприяв поліпшенню діловодства, посиленню відповідальності 
працівників за стан збереженості архівних документів, своєчасному впо-
рядкуванню документів управлінь, відділів і служб облдержадміністра-
ції. За його результатами підготовлено відповідні методичні рекомендації 
для архівних відділів.

Щорічно складається і затверджується план-графік проведення пере-
вірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підроз-
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ділів юридичних осіб – джерел формування НАФ, план упорядкування 
документів установ, організацій і підприємств, план приймання на дер-
жавне зберігання управлінської документації установ. 

Протягом 2007–2010 років держархівом проведено 192 перевіряння 
роботи діловодних служб, архівівних підрозділів та ЕК установ (з них 
133 комплексних, 22 тематичних, 37 контрольних).

Довідки про результати перевірянь складаються відповідно до ме-
тодичних рекомендацій Держкомархіву “Проведення перевірянь роботи 
служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підпри-
ємств, установ, організацій”.

Контроль за станом діловодства, забезпеченням збереженості архів-
них документів та роботою експертних комісій установ, здійснюється 
працівниками відділу формування НАФ та діловодства шляхом надання 
консультацій, нагадувань, а при необхідності – здійснення контрольних 
або тематичних перевірянь. Відмітки про виконання пропозицій держар-
хіву робляться в картках обліку роботи з установами. 

З метою поліпшення організації діловодства й архівної справи в 
установах-джерелах формування держархівом надаються консультації,  
у тому числі, з виходом в установу. Протягом 2007 – І півріччя 2010 року 
проведено 2606 консультацій (з них 178 з виходом в установи).

Погоджені ЕПК держархіву номенклатури справ мають 100% уста-
нов області.

Повністю описали документи постійного зберігання та мають схва-
лені ЕПК описи справ 83%  обласних установ – джерел формування НАФ 
області. 

Відділом формування НАФ та діловодства щорічно планується на-
дання послуг з науково-технічного опрацювання документів підпри-
ємств, установ, організацій, що виконуються на договірних засадах, план 
науково-технічного опрацювання документів затверджується директором 
держархіву.

Якість науково-технічного упорядкування справ контролюється 
членами ЕПК. Практикується вихід в установу експерта або працівника 
відділу формування НАФ та діловодства, який на місці вивчає повноту 
складу документів і зовнішнє оформлення справ (переважно – при упо-
рядкуванні приватним підприємцем або власними силами установи).

Ведуться журнали обліку заявок установ на упорядкування доку-
ментів.

Документи упорядковуються державними архівними установами 
(50%), власними силами установ (48%), приватним підприємцем ПП 
“Гресь” (2%). 
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Зростає кількість установ, які упорядковують документи силами 
працівників, що пройшли навчання з упорядкування документів на семі-
нарах і стажуванні у держархіві. 

Під час перевіряння якості науково-технічного опрацювання (з вихо-
дом на місце) до Херсонської обласної дирекції ПАТ “Райффайзен банк 
Аваль” (самостійне упорядкування) та Головного управління економіки 
Херсонської облдержадміністрації (упорядкування документів працівни-
ками відділу) встановлено, що якість науково-технічного опрацювання 
документів відповідає встановленим правилам (за виключенням відсут-
ності прізвища виконавця та дати на аркушах-засвідчувачах справ, на-
клеювання титульного аркуша на обкладинку справи (ПАТ “Райффайзен 
банк Аваль”).

Роботу ЕПК держархіву організовано відповідно до затверджених 
річних планів роботи, засідання проводяться щомісячно. Підсумки ро-
боти комісії оформлено протоколами, підписано головою та секретарем 
ЕПК, затверджено директором архіву. ЕПК в своїй роботі керується поло-
женням, затвердженим наказом від 29.02.2008 № 23. Склад ЕПК затверд-
жено наказом від 27.02.2009 № 23.

Протягом 2007–2010 років проведено 33 засідання ЕПК, на яких 
розглянуто описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберіган-
ня, з особового складу, акти про вилучення для знищення документів, 
не внесених до НАФ, положення про архівні підрозділи та експертні ко-
місії, номенклатури справ, інструкції з діловодства підприємств, установ 
і організацій у зоні комплектування держархіву, архівних відділів, списки 
осіб-джерел формування документами НАФ, які передають та не переда-
ють документи до архівних установ області, юридичних осіб, в діяльності 
яких не утворюються документи НАФ у зоні комплектування держархіву 
та архівних відділів, доповідні записки про включення і виключення 
установ із списків юридичних осіб – джерел формування документами 
НАФ, проведення грошової оцінки документів, виявлення унікальних до-
кументів тощо.

З 2009 року в держархіві ведеться облікова картотека схвалених та 
погоджених ЕПК описів справ установ – джерел формування НАФ.

Щорічно складається графік надання на розгляд ЕПК держархіву 
описів справ установами, що упорядковують документи самостійно (тер-
міни подачі описів заздалегідь погоджуються з установами). Графік роз-
глядається на засіданні ЕПК (в поточному році – протокол від 29.01.2010 
№1). 

Протягом 2007–2010 років на засідання ЕПК держархіву було запро-
шено 13 осіб – представників установ, зокрема, при розгляді результатів 
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розшуку справ (Херсонський обласний центр зайнятості – 2 справи пос-
тійного зберігання, ДП “Херсонський торгівельний порт” – 5 справ пос-
тійного зберігання, Державне управління з екологічних ресурсів по Хер-
сонській області – 4 справи постійного зберігання та 1 справа з особового 
складу, Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція – 3 справи 
постійного зберігання та 3 справи з особового складу, Херсонське облас-
не управління меліорації та водного господарства – 13 справ з особового 
складу, Херсонська філія ВАТ “Укртелеком”  – 1 справа постійного збері-
гання, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту – 14 справ постійного 
зберігання та 11 справ з особового складу).

Протягом 2007-2009 років було проведено цільову експертизу цін-
ності документів у держархіві та за її результатами складено акти про 
вилучення справ з НАФ, які було погоджено ЕПК держархіву та схвалено 
ЦЕПК Держкомархіву.

Щорічно проводиться розширене засідання ЕПК за участю всіх на-
чальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

Ведуться журнали реєстрації та обліку описів справ, актів, які роз-
глянуто ЕПК держархіву, номенклатур справ установ, інструкцій з діло-
водства, положень про ЕК та про архівні підрозділи.

У 2007 році держархівом створено методичний куточок з діловодс-
тва, який укомплектовано необхідними нормативно-правовими доку-
ментами. Він користується особливою увагою новопризначених осіб, 
відповідальних за діловодство в установах, та студентів, що проходять 
практику на базі держархіву.

Практикується проведення стажування новопризначених осіб, від-
повідальних за архівну справу та діловодство. За період 2008–2010 роки 
стажування пройшли особи, відповідальні за архівні підрозділи шкірвен-
диспансеру Херсонської області, Головного управління Державного каз-
начейства в Херсонській області, обласної організації Червоного Хреста, 
Херсонського обласного онкологічного диспансеру, Державної інспекції 
з контролю за цінами у Херсонській області.

Навчальну архівно-наукову практику проходять студенти Херсонсь-
кого державного університету і Херсонського факультету менеджменту 
та бізнесу Київського університету культури, які вивчають діловодство.

З метою надання організаційно-методичної допомоги держархі-
вом протягом 2007–2010 років проведено 11 семінарів та взято участь у  
18 семінарах підвищення кваліфікації, 3 курсах і 1 круглому столі, ор-
ганізованих юридичними особами для спеціалістів, відповідальних за 
діловодство і контроль в структурних підрозділах установ. Участь у семі-
нарах взяли близько 480 чоловік.
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Водночас, через високу завантаженість архівосховищ держархіву, 
кількість документів постійного зберігання, що зберігаються в устано-
вах понад встановлені строки, щорічно зростає. За 2007–2009 роки їх 
кількість збільшилася на 1513 од.зб. (7%). Загальний показник становить 
27048 од.зб. по Херсонській області (з них 21683 од.зб. обласних уста-
нов), що є середньостатистичним показником по Україні.

Протягом останніх 10 років кількість установ – джерел комплекту-
вання зменшилася на 25 установ (13%). На сьогодні в списках №1 та №2 
налічується 178 установ. 

Невиконання планових завдань з погодження інструкцій з діло-
водства, положень про архівні підрозділи і ЕК в річному плані роботи 
на 2009 рік пояснюється помилково вказаною цифрою з урахуванням тих 
документів, що розроблялися архівними підрозділами райдержадмініст-
рацій та міських рад і не повинні погоджуватися ЕПК.

Мають місце грубі порушення держархівом вимог Порядку утворен-
ня та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 
№ 100. Так, у продовж 2007-2010 років архівними відділами райдержад-
міністрацій Херсонської області було вдосконалено 14 фондів. В ході 
удосконалення було вилучено з НАФ 292 справи за 1965-1995 роки. Акти 
про вилучення з НАФ було погоджено ЕПК держархіву, але не подано на 
розгляд ЦЕПК Держкомархіву.

Акт про вилучення документів з НАФ від 03.06.2009 № 3 фонду 
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради за 1981–1982, 1985, 
1994 роки, на якому стоїть штамп держархіву про погодження (прото-
кол засідання від.30.06.2009 № 5), на засіданні не розглядався, протокол  
№ 5 оформлено 10.06.2009. Опис справ постійного зберігання зазначено-
го фонду, які було удосконалено, розглянуто на засіданні ЕПК (протокол 
від 14.08.2009 № 6).

Є випадки погодження ЕПК держархіву актів про вилучення з НАФ, 
які оформлено з порушенням вимог методичних рекомендацій “Оформ-
лення документів за результатами цільової експертизи цінності, які по-
даються на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії”. Відсутні 
дати,  № акту, причини вилучення з НАФ, тощо.

Протоколи засідань ЕПК держархіву ведуться з порушеннями вимог 
Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів та 
Методичних рекомендацій “Організація роботи та ведення облікової до-
кументації експертно-перевірної комісії державного архіву”: складають-
ся в табличній формі, обговорені питання не висвітлюються, не дається 
розгорнутого аналізу документів, які повернуто на доопрацювання. 
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Акти про вилучення документів з НАФ внесено до табличної форми 
протоколу в графу актів про виділення до знищення справ тимчасово-
го зберігання, наприклад, фонд Р10/3970 (так у тексті) Новокаховський 
завод по виробництву гідротехнічних металоконструкцій) за 1973 рік  
(у висновку експерта акт зазначений також, як “тимчасового зберігання”).

У номенклатурах справ, розглянутих ЕПК держархіву, порушується 
порядок розташування справ усередині структурних підрозділів.

ЕПК не контролює питання подання на погодження номенклатур 
справ установ – джерел форкання НАФ у зоні комплектування архівних 
відділів.

До описів з особового складу (за винятком ліквідованих установ 
списку №3) не складаються передмови, номери описів постійного стро-
ку зберігання мають позначку “П”, в описах справ не зазначається види 
наказів (з основної діяльності), іноді відсутня повнота фондового складу 
документів. 

При перевірянні якості упорядкування держархівом ф. Р–4071 Доку-
менти по виборах Президента України, оп. 1, встановлено, що порушено 
принцип описування та формування архівної колекції з документів виб-
орчих кампаній за видами носіїв інформації (листівки, фоно, відеодоку-
менти на CD, DVD дисках зберігаються в одній справі), крім друкованої 
агітаційної продукції (плакати, листівки, брошури, буклети, оголошення, 
звернення) у справі зберігаються пакети, наклейки, повітряна кулька, 
браслет, магніт тощо (справи 148-149).

До складу ЕПК не включено представників наукових установ і твор-
чої громадськості.

4. Забезпечення збереженості документів НАФ
Держархів розміщено у 2 будівлях. Будівля №1 за адресою: вул. Ра-

дянська, 3, спеціально побудована та введена в експлуатацію у 1976 році 
за типовим проектом (архів розміщено з 1991 року). Будівля № 2 –  
вул. Петренка, 6, пристосована, є пам’яткою архітектури 1900 року (архів 
розміщено з 1957 року). 

Загальна місткість приміщень архіву складає 819293 од. зб., з них 
у спеціально збудованій будівлі – 503063 од. зб., у пристосованій – 
316230 од. зб. 

Площа архівосховищ – 1958,3 кв. м. У спеціально збудованій будів-
лі – 1300,3 кв. м., у пристосованій – 658 кв. м.

Площа відокремлених архівосховищ страхового фонду – 4,8 кв. м.
Протяжність стелажного обладнання – 27667,6 пог. м. 
Ступінь заповнення стелажного обладнання – понад 100 %.
Лабораторія мікрофільмування і реставрації документів займає 3 

кімнати площею 44,8 кв. м.
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Загальна кількість архівосховищ – 11: у спеціально збудованій будів-
лі – 5 сховищ для зберігання управлінської документації; у пристосо-
ваній – 5 сховищ, в т. ч. 3 – для зберігання управлінської документації,  
1 – для фотофоновідеодокументів, 1  для секретних документів. 

Страховий фонд розміщено у відокремленому сховищі без вікон, що 
знаходиться у будівлі № 1 на третьому поверсі. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 
2009 року № 364 “Про використання у 2009 році коштів Стабілізаційного 
фонду для здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів” 
протягом 2009 року встановлено в усіх 10 сховищах обох корпусів архіву 
охоронну сигналізацію. 

Вікна першого і другого поверхів захищені металевими гратами. 
У 2009 році за рахунок спецкоштів встановлено пожежну сигналіза-

цію на першому і другому поверхах будівлі № 1.
Ведеться журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки, журнал 

обліку вогнегасників. Усі 56 вогнегасників перезаряджено у 2010 році.
Наказом від 30.12.2008 № 111 оновлено склад протипожежного фор-

мування, затверджено положення про нього. Інструкція з пожежної без-
пеки затверджена наказом від 14.01.2009 № 4.

Щорічно проводиться обстеження технічного стану приміщень ар-
хіву, останні акти обстеження будівель № 1 та № 2 від 06.04.2010.

Системи опалення, водопостачання та каналізації ценралізовані. 
Будівля корпусу № 2 є пам’яткою архітектури, має пічне опалення, сис-
теми водопостачання та каналізації централізовані. Потребує реставра-
ційно-відновлювальних робіт. У серпні 2010 року здійснено перевірку 
централізованої системи опалення будівлі № 2 відповідно до графіку теп-
лопостачальної організації та пічного опалення цієї будівлі. 

Пропускний режим до приміщень архіву здійснюється на підставі 
Порядку доступу до приміщень і на територію держархіву, затверденого 
наказом від 25.05.2009 № 51 та зареєстрованим в Херсонському обласно-
му управлінні юстиції від 16.06.2009 № 40/1074. Наказом від 22.01.2009 
№ 7 затерджено перелік працівників держархіву, які мають право постій-
ного доступу до архівосховищ і замовлення разової перепустки. 

У сховищах ведуться журнали обліку показників температурно-во-
логісного режиму.

Сховища обладнано металевими дверима, які опечатуються. Ведеть-
ся журнал обліку печаток і штампів. 

Унікальні документи зберігаються в сейфі архівосховища.
Облікові документи – книга обліку надходжень документів на пос-

тійне зберігання, список фондів, аркуші фондів, реєстр описів, книга 
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обліку надходжень страхового фонду та фонду користування, опис стра-
хового фонду та фонду користування зберігаються у сейфі робочого ка-
бінету відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідко-
вого апарату. 

З метою забезпечення пошуку документів у сховищах складаються 
пофондові топографічні покажчики у картковій формі, які зберігаються у 
відповідному сховищі.

Справи зберігаються в коробках на металевих стелажах. 
Станом на 01.01.2010 закартановано 792864 справи, що складає 99 % 

від загальної кількості справ. 
Також в архіві проводяться роботи з поліпшення фізичного стану до-

кументів. Так у 2007-2009 роках: 
– здійснено ремонт 137298 арк. документів з паперовою основою та 

311 книг (в 2007 р. – 50381 арк. та 100 книг, в 2008 р. – 42382 арк. та  
103 книги, в 2009 р. – 44535  арк., 108 книг); 

– оправлено і підшито 6479 од. зб. (в 2007 р. – 2130 од. зб., в 2008 р. – 
2080 од. зб., в 2009 р. – 2269 од. зб.); 

– відреставровано 29216 арк. документів з паперовою основою 
та 391 од. зб. карт (у 2007 р. – 9054 арк. та 123 од зб. карт, у 2008 р. –  
10010 арк. та 115 од. зб. карт, у 2009 р. – 10152 арк. та 153 од. зб. карт).

Читальний зал оснащено охоронною сигналізацією. Протягом лип-
ня 2010 року встановлено системи відеоспостереження в читальних за-
лах обох будівель архіву. Загалом 6 камер (у будівлі № 1 – 4, у будівлі 
№ 2 – 2). 

В державному архіві ведуться окремо книги видавання докумен-
тів: до робочих приміщень архіву; до читального залу; до лабораторії 
мікрофільму¬вання та реставрації документів; у тимчасове користування 
за межі архіву.

Щорічно планується й проводиться перевіряння наявності та стану 
документів: у 2007 р. перевірено – 15378 справ, 2008 р. – 16215 справ, у 
2009 р. – 16293 справи. Оформлення результатів здійснюється після за-
кінчення перевіряння; дані, що вносяться до аркушів і актів перевіряння, 
звіряються з обліковими документами. 

Разом з тим залишаються невирішеними важливі проблеми в забез-
печенні збереженості документів НАФ. 

Архів охороняється сторожами — штатними працівниками цілодо-
бово. Позавідомча охорона відсутня в обох будівлях.

Технічний стан будівлі № 2 незадовільний.
Відповідно висновку 2007 року Державного науково-дослідного й 

проектно-вишукувального інституту “НДІ проектреконструкція” будівля 
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№2 знаходиться у незадовільному стані. Строк служби цієї будівлі при 
регулярному ремонті – 100 років. Опалення будівлі пічне, здійснюється за 
допомогою семи опалювальних печей, працюючих на кам’яному вугіллі. 
Стан карнизів, покрівлі незадовільний. Конструкції будівлі потребують 
укріплення чи заміни. Рекомендовано виконати робочий проект на капі-
тальний ремонт будівлі.

Спостерігаються тріщини й порушення штукатурного прошарку стін 
у обох будівлях.

Система кондиціювання повітря у сховищах будівлі № 1 знаходиться 
у неробочому стані (технічне заключення Херсонського експертно-тех-
нічного центру 30.12.2005). У 2005 році в архівосховищі № 1 встановлено 
кондиціонер. В будівлі № 2 система кондиціювання повітря відсутня. Тем-
пературно-вологісний режим порушується у обох будівлях, міжсезонне 
коливання показників температури повітря перевищує 10 градусів. Такі 
коливання температури згубно впливають на фізичний стан документів й 
не дають можливості гарантувати їх збереження. Трохи менше міжсезон-
не коливання температури (5–7 градусів) повітря спостерігається лише у 
сховищі № 1 будівлі № 1, де встановлено кондиціонер.

Ентомологічне дослідження, яке проводилось в травні 2010 року, ви-
явило вражені жучками документи. Це – метричні книги фонду 137 Церк-
ви Херсонського повіту Херсонської губернії, усього 76 од. зб. Всі справи 
пройшли спеціальне оброблення та ремонт в лабораторії мікрофільму-
вання та реставрації документів й повернуті на загальне зберігання.

Викликають занепокоєння порушення у створенні пожежної безпеки 
в держархіві.

Не всі приміщення архіву обладнано автоматичною пожежною сиг-
налізацією.

Система автоматичного пожежогасіння в сховищах відсутня.
В приміщеннях з перебуванням людей та архівосховищах встанов-

лено глухі грати.
Не проведено заміри опору ізоляції електричних мереж та електро-

установок в приміщеннях архіву.
Евакуаційні шляхи та виходи не позначені світловими покажчиками 

“Вихід” білого кольору на зеленому фоні.
Відповідальна особа за протипожежний стан приміщень не пройшла 

навчань з пожежної безпеки.
В приміщеннях архівосховищ не всюди витримані мінімальні прохо-

ди між стелажами.
Вогнегасники не пронумеровано.
Відсутні вогнегасники у сховищі страхового фонду документів та 

лабораторії мікрофільмування і реставрації.
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Постановою № 92-10/89 Управлення з питань наглядово-профілак-
тичної діяльності ГУ МНС України в Херсонській області постановив 
зупинити подальшу експлуатацію будівлі № 1. Держархівом направлено 
лист до ГУ МНС України в Херсонській області від 12.08.2010 із від-
повідним поясненням, планом заходів щодо усунення порушень пожеж-
ної безпеки та проханням призупинити дію постанови про застосування 
запобіжних заходів до 01.01.2010. Але кошти, передбачені програмою 
розвитку архівної справи в області на 2006–2010 роки на встановлення 
пожежної сигналізації й системи пожежегасіння, так і не виділено.

Санітарний стан сховищ потребує покращення.
Зустрічається невідповідність ярликів на коробках вмісткості, пору-

шення нумерації сторінок у справах.
Не повною мірою дотримується світловий режим у архівосховищах. 

У сховищах корпусу № 2 вікна не затемнені, що спричиняє потрапляння 
до сховищ прямого сонячного проміння.

Частину коробок із документами в архівосховищах розміщено вер-
тикально. Неформатні справи не закартоновано.

Охоронна сигналізація не підключена до ЦП.
У сховищі страхового фонду двері дерев’яні. Охоронна та пожежна 

сигналізація, системи відеоспостереження, кондиціонери відсутні.
Низькими темпами створюється страховий фонд.
У зв’язку з відсутністю коштів для заміни застарілого обладнання, 

придбання високоякісної плівки, мікрофіш та хімреактивів, роботи зі 
створення страхового фонду не проводяться з 2000 року. Страховий фонд 
створено лише на 8194 од. зб., що складає 1 % від загальної кількості 
справ. Консерваційно-профілактичне оброблення страхового фонду в ар-
хіві протягом останніх років не здійснювалося через відсутність спеціаль-
ного обладнання. Протягом 2004-2006 років створено страховий фонд на 
справи, документи яких пропонувалося архівом віднести до унікальних. 
Страховий фонд здійснювався на замовлення архіву Запорізькою зональ-
ною лабораторією мікрофільмування документів.

У держархіві відсутні апарати для перегляду мікрофільмів. Пере-
віряння технічного стану страхового фонду не проводиться.

Потребує вдосконалення організація роботи з перевіряння наявності 
та стану справ та оформлення результатів цієї роботи. Спостерігаються 
неспівпадіння щодо кількості перевірених справ згідно з даними форми 
201 планово-звітної документації архіву та звіту про виконання плану 
заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом та рухом 
документів.

Згідно із звітом про виконання плану заходів Програми здійснен-
ня контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–
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2019 роки держархів у 2009 році проводив перевіряння наявності та 
стану справ тих фондів, які були заплановані до перевіряння згідно з 
Програмою, але не на 2009 рік, а на інші роки. Так перевірено 202 фонди  
16505 справ. Заплановані на 2009 рік 36 фондів І кат. (1, 3-5, 14, 22, 208, 
254, 300, 302, Р-1-3, Р-37-39, Р-41-42, Р-52-53, Р-55, Р-60, Р-64, Р-69, Р-72,  
Р-80-81, Р-158, Р-361, Р-365, П-4, П-3552, П-3553, П-3581, П-3582,  
П-3911) 15377 справ взагалі не перевірено. Частково перевірено 1 фонд – 
Р-741 (2 описи з 4). Виявлено 2374 справи, що потребують ремонту,  
оправлення та підшивки.

Існують розходження паспортних показників з аналогічними показ-
никами технічної документації архіву по площам сховища страхового 
фонду та архівосховищ корпусу № 1. 

5. Облік документів НАФ
Порядок ведення обліку регламентується Інструкцією з обліку та 

Схемою обліку документів в держархіві, затвердженою наказом від 
29.12.2007 № 102.

В архіві станом на 01.01.2010 року зберігається 3 344 фон-
ди 792 777 од. зб. (з них управлінської документації – 3 290 фон-
дів 786 798 од. зб., документів особового походження – 54 фондів 
5 979 од. зб.), а також 2 комплекси 87 од. зб. науково-технічної докумен-
тації, 831 од. зб. 5 036 од. обл. кінодокументів, 30 127 од. обл. фотодоку-
ментів, 469 од. зб. 2 274 од. обл. фонодокументів, 122 од. зб. 2 724 од. обл. 
відеодокументів. В архіві зберігається 9 172 од. зб. документів з особо-
вого складу.

За списком фондів з № 1 по № 324 дорадянського періоду є в наяв-
ності 153 фонди (номерів переданих – 16, приєднаних – 98, втрачених – 
47, пропущених – 10). За списком фондів з № 1 по № 4105 радянського 
періоду є в наявності 2406 фондів (номерів переданих – 271, приєдна-
них – 1157, втрачених – 149, пропущених – 22, утилізованих – 100). за 
списком партійних фондів з № 1 по № 3912 є в наявності 785 фондів 
(номерів приєднаних – 716, утилізованих – 2411. 

Усього наявних 3344 фонди, переданих – 287, приєднаних – 1971, 
втрачених – 196, утилізованих – 2511, пропущених – 32 (разом – 8339).

За Відомостями про зміни у складі і обсязі фондів протягом 2009 року 
надійшло 2 нових фонди 2 783 справи, вибуло 3 501 справа; зміни у складі 
і обсязі 7 фондів відображено в аркушах, картках, справах фондів, описах 
справ.

Відповідно до книги обліку надходжень документів на постійне 
зберігання, надійшло на державне зберігання: 
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у 2007 р. – 1481 од. зб. управлінської документації, 345 (5064 док.) 
од. зб. документів особового походження, 122 од зб. фотодокументів,  
5 од. зб. (71 од. обл.) фонодокументів, 439 од. обл. (15 од. зб) відеодоку-
ментів із-за кордону, 31 од. зб. документів з особового складу;

у 2008 р. – 1089 од. зб. управлінської документації, 161 од. зб.  
(3620 док.) документів особового походження, 101 од. зб. фотодокумен-
тів, 51 од. обл. (4 од. зб.) фонодокументів, 693 од. обл. (19 од. зб.) відеодо-
кументів та 94 од. зб. документів з особового складу;

у 2009 р. – 3052 од. зб. управлінської документації, 145 од зб.  
(5295 док.) документів особового походження, 127 од. зб. фотодокумен-
тів, 73 од. обл. (6 од. зб.) фонодокументів, 627 од. обл. (12 од. зб.) відеодо-
кументів, 4 од. зб. З особового складу.

Облік страхового фонду здійснюється за описом страхового фонду 
(мікрофільми) та книгою обліку надходжень страхового фонду на мікро-
фішах. 

Всього в архіві створено страховий фонд на 8192 од зб. управлінської 
документації та на 2 од. зб. документів особового походження, що скла-
дає лише 1 % від загальної кількості справ на паперовій основі. Також 
створено страховий фонд на 1139 од. обл. фотодокументів, що складає  
3,7 % від загальної кількості од. обл. фотодокументів.

За обліковими документами в архіві зберігається 66 од.обл.  
973682 кадри мікрофотокопій страхового фонду, 2397 од. обл. 274344 кад-
ри мікрофіш страхового фонду та 3278 кадрів мікрофотокопій та мікро-
фіш, що надійшли з інших архівів.

В архіві створено фонд користування на 8210 од. зб. управлінсь-
кої документації, на 11 од. зб. документів особового походження та 
1139 од. обл. фотодокументів. 

Ведуться такі допоміжні облікові документи: книга кількісного руху 
документів, покажчик до аркушів фондів.

На початку 2010 року завершено перескладання реєстру описів фон-
дів радянського періоду. Складено та видано у серії “Архівні зібрання Ук-
раїни” Анотований реєстр описів. Фонди періоду до 1917 року. Готується 
до видання Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року.

За списками справ, що знаходяться в розшуку, які щорічно подають-
ся до Держкомархіву, станом на 01.01.2010 в розшуку перебуває 33 спра-
ви з 21 фонду. У 2009 р. з дозволу Держкомархіву (витяг з протоколу від 
18.06.2009 № 2 Комісії по підбиттю підсумків роботи державних архівних 
установ з перевіряння наявності та розшуку документів) та відповідно до 
наказу держархіву від 28.07.2009 № 67 знято з обліку 10 справ фонду 
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14 Херсонська губернська креслярня як документи, причини відсутності 
яких документально підтверджено.

За анотованим переліком унікальних документів НАФ до унікальних 
віднесено і погоджено ЦЕПК Держкомархіву (протокол від 17.12.2009  
№ 4) 2 документи, які виявлено в 2 справах в 2 фондах. 

Загальна кількість описів станом на 01.01.2010 – 6361, з них 6238 
у друкованому вигляді. Протягом 2008–2009 років надійшло 23 описи, 
вибуло 133 описи: у 2008 р. – надійшло 16 описів, у 2009 р. – надійшло 
7 описів, вибуло 133 описи (вибуття в результаті удосконалення та пере-
робки описів).

Загальна кількість карток на 01.01.2010 – 464184, всі їх включено 
до каталогів в т. ч. тематичних карток – 417282, карток на документи з 
особового складу – 46902.

Держархівом станом на 01.01.2010 підготовлено і видано 29 оглядів 
в т. ч. 17 тематичних, 12 – фондових, а також 12 довідників. Протягом 
2009 року підготовлені огляд фонду № 4 “Херсонська міська управа”,  
а також Анотований перелік справ “З історії українського державотворен-
ня на Херсонщині. 1917–1921 рік”.

До бази даних електронного фондового каталогу внесено 8341 ар-
куш фондів (з врахуванням наявних, втрачених, переміщених, приєдна-
них фондів). До бази даних додатково внесено графи про перевіряння 
наявності справ, в які щорічно вносяться відомості про перевіряння на-
явності документів згідно з актами перевіряння.

Водночас, список фондів з № 3801 по №р-1405 не прошито У 
2009 році вибув 1 фонд (№ 60), зміни до облікових документів не внесено 
(зауваження усунуто під час перевірки).

Згідно акту від 09.12.2003 № 5 про виявлення справ, які не належать 
до даного фонду, архіву, не облікованих і. т.д. в ході вивірки облікової 
документації виявлено фонд р-321 “Тягинська сільська управа. с. Тягинка 
Херсонського повіту Херсонської губернії”, 3 справи фонду з чотирьох, 
визнано такими, що належать до дореволюційного періоду й створено ок-
ремий фонд, який внесено до списку фондів дореволюційного періоду за 
№ 322. Але шифр справ у акті не зазначено. Історична довідка у справі 
фонду відсутня.

Дані паспорту архіву на 01.01.2010 не співпадають з пояснювальною 
запискою до нього (пункт 4.1.): у паспорті зазначено, описів на докумен-
ти всього – 6361, з них у друкованому вигляді – 6238, а у пояснювальній 
записці до паспорта зазначено, що зберігається 6364 описи у друковано-
му вигляді.

Протягом 2007–2009 років створювався фонд користування шля-
хом сканування фотодокументів, який не обліковано, але за формою  
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201 планово-звітної документації зазначено, що створено страховий 
фонд: у 2007 році – на 84 од зб. фотодокументів, у 2008 р. – на 117 од. обл. 
фотодокументів , у 2009 – не створювався.

Облікові документи зберігаються у дерев’яних шафах, які не закри-
ваються, у прохідній кімнаті до сховища фотофоновідеодокументів.

6. Організація використання документної інформації
Працівники відділу використання інформації держархіву організо-

вують роботу з надання інформації та використання архівних документів 
шляхом ініціативного інформування, виконання соціально-правових, те-
матичних, генеалогічних запитів фізичних і юридичних осіб, організації 
документальних виставок, оприлюднення ретроспективної інформації 
через ЗМІ, організації використання документів у читальних залах, про-
ведення екскурсій, зустрічей з громадськістю, науково-видавничу діяль-
ність тощо.

У вестибюлі корпусу № 1 розміщено інформаційні матеріали щодо 
порядку прийому заяв та надання архівних довідок, графік роботи чи-
тального залу та графік особистого прийому громадян керівництвом 
архіву, затверджений наказом від 07.09.2009 № 82. Окремо оформлено 
куточок для відвідувачів з витягами з Закону України “Про інформацію”, 
Основних правил роботи державних архівів України, а також зразками 
оформлення заяв різної тематики. 

Прийом громадян проводиться відповідно до “Інструкції з діловодс-
тва за зверненнями громадян в Державному архіві Херсонської області”, 
затвердженої наказом від 30.01.2009 № 13 двічі на тиждень (понеділок, 
п’ятниця) протягом повного робочого дня. 

У 2007 році до держархіву особисто звернулись 934 громадянина, 
у 2008 – 863, 2009 – 805, за вісім місяців 2010 – 684, що складає 86% 
від річного плану. Запити приймаються також поштою та електронною 
поштою. 

Особистий прийом громадян керівництвом держархіву здійснюєть-
ся відповідно до наказу від 16.05.2008 № 52 “Про затвердження порядку 
організації та проведення особистих прийомів громадян керівництвом 
держархіву області та внесення змін до графіка проведення особистого 
прийому громадян”. 

Під час особистого прийому переважно порушуються питання щодо 
можливості підготовки матеріалів з історії підприємств та установ, уточ-
нення місцезнаходження документів ліквідованих організацій та підпри-
ємств, надання дозволу на виготовлення копій архівних документів.

Робота Урядової гарячої лінії організована в облдержадміністрації. 
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Відділом звернень громадян облдержадміністрації надано на виконання 
держархіву в 2009 р. 2 запити, у 2010 р. – 1. Відповіді заявникам надано 
вчасно.

З 2008 р. у держархіві запроваджено комп’ютерну систему обліку 
звернень: окремо реєструються запити соціально-правового характеру, 
тематичні запити від громадян, установ та організацій, запити на умовах 
платних послуг, запити установ та громадян інших держав.

Кількість запитів соціально-правового характеру, що надходять до 
держархіву, протягом останніх років зменшилась. Так, у 2007 р. викона-
но 1349 запитів, із них 1016 (75%) – позитивні, у 2008 р. – 1417, з них  
1072 (76%) – позитивні, у 2009 р. – 1274, з них 950 (75%) – позитивні, за 
8 місяців 2010 р. виконано 589 запитів, що складає 49% від річного плану, 
з яких 462 запити є позитивними (78%).

У 2007 р. архівом виконано тематичних запитів – 670, з них 509 або 
76% позитивних, 2008 р. – 609, з них 442 або 73% позитивних, 2009 р. – 
305, з них 241 або 79% позитивних, за 8 місяців 2010 р. – 406, з них 306, 
або 75% позитивних. Довідок щодо актів цивільного стану у 2008 р. ви-
конано 104, з них 68 (65%) – позитивних; у 2009 р. – 329, з них 198 (60%) 
позитивних; за 8 місяців 2010 р. – 277, що складає 79% від річного плану, 
з яких позитивних 117 (42%).

Збільшується кількість генеалогічних запитів. У 2007 р. надійшло  
68 запитів, виконано з позитивним результатом 33 (49%), 2008 р. –  
75, з позитивним результатом – 48, (64%), 2009 р. – 96, з них позитивно  
52 (54%), за 8 місяців 2010 року – 63, з них позитивно 36 (57%), що скла-
дає 84% від річного плану. Хронологічні межі довідок генеалогічного ха-
рактеру з кінця ХVIII до першої третини ХХ ст.

Запити виконуються своєчасно, відповідно до Закону України “Про 
звернення громадян”: при наданні пошукових даних – 10-15 календарних 
днів, за відсутності пошукових даних – до 30 календарних днів. Відповіді 
на запити оформлені відповідно до п. 9.3.3 Основних правил роботи де-
рархівів України.

Архівні довідки складаються якісно: за встановленою формою, на 
бланку архіву із зазначенням назви документа, засвідчуються підписами 
директора, виконавця і гербовою печаткою архіву. Копії архівних довідок 
засвідчуються виконавцем та зберігаються протягом трьох років.

Скарги від заявників щодо необґрунтованих або неповних відпові-
дей, безпідставної передачі їх іншим органам не надходили. 

Ведуться журнали обліку ініціативного інформування, виставок ар-
хівних документів, підготовки теле-, радіопередач, статей та публікацій 
у ЗМІ, зустрічей з громадськістю, екскурсій; обліків виконання тематич-
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них запитів, прийому громадян; для організації роботи читального залу – 
журнали обліку: особових справ користувачів, консультацій користувачів 
та тематики їх досліджень, використання каталогу, видачі матеріалів на-
уково-довідкової бібліотеки, відвідувань читального залу користувачами, 
виготовлення ксерокопій та фотокопій для користувачів читального залу 
на платній основі.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації створено сторінку де-
ржархіву з розділами: відомості про архівні установи області, структуру 
та основні функції архіву, графік особистого прийому громадян керівниц-
твом держархіву, відомості про поточні та заплановані заходи, матеріали 
з історії, інформація про розсекречення архівних документів, інформація 
щодо порядку надання запитів до архіву та умов їх виконання, перелік та 
порядок надання платних послуг, відомості про наявні вакансії тощо.

Організацію роботи щодо співпраці із засобами масової інформа-
ції покладено на заступника директора архіву. Робота щодо взаємодії зі 
ЗМІ проводиться згідно з річним планом розвитку архівної справи. Річ-
ним планом інформаційно-виставкової діяльності (затверджено дирек-
тором держархіву 29.01.2010) визначено форми подачі інформаційних 
матеріалів, засоби масової інформації та відповідальні за підготовку ма-
теріалів. 

У 2010 р. підписано угоди про співпрацю держархіву з редакціями 
обласних газет “Наддніпрянська правда”, “Новий день”, “Херсон. Маркет 
плюс”, з обласною державною телерадіокомпанією “Скіфія”, телерадіол-
компанією “ВТВ плюс”, що надає інформаційній роботі чітку спрямо-
ваність та плановість.

Інформація про діяльність держархіву, що висвітлюється у засобах 
масової інформації, носить інформативний характер і є позитивною. Здій-
снення моніторингу появи інформації про архів у ЗМІ (шляхом орієнтов-
ного пошуку), покладено на начальника відділу використання інформації 
документів та внесено до його посадової інструкції.

За 2007-2010 роки підготовлено 39 ініціативних інформацій з історії 
населених пунктів, 31 виставку, 28 радіопередач, 34 телепередачі, 24 пуб-
лікації.

Відповідно до планів науково-видавничої роботи держархівом під-
готовлено та видано понад 10 різнопланових видань, серед яких щорічні 
випуски серій “Бібліотечка архіву”. Працівники архіву брали участь у під-
готовці “Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років 
в Україні. Херсонська область”, завершено роботу над підготовкою “Зве-
деного каталогу метричних книг, що зберігаються в державних архівах 
України” (Херсонська область).
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Держрхів співпрацює з редакцією альманаху соціальних досліджень 
“Константи”. Зокрема, 2007 року видано спеціальний випуск альманаху 
“Архівалії Херсонщини”, присвячений 85-ти річчю архівної справи у 
Херсонській області.

Для популяризації архівних друкованих видань організовуються їх 
презентації із залученням науковців, громадськості, учнівської та сту-
дентської молоді, засобів масової інформації. У вересні 2010 р. відбулася 
презентація спеціального довідника “З історії українського державотво-
рення на Херсонщині. 1917-1921. Анотований перелік справ”. 

В архіві обладнано два читальних зали на 25 та 16 місць у двох кор-
пусах, які діють згідно з чинним Порядком користування документами 
Національного архівного фонду України, що належать державі, тери-
торіальним громадам. Витяг з Порядку розміщено на видному місці у 
читальних залах, перед початком роботи користувачі ознайомлюються з 
ним. Особові справи користувачів ведуться відповідно до чинних вимог; 
заведено їх алфавітний покажчик та необхідні облікові журнали. 

Кількість користувачів документів у читальних залах у 2007 році 
склала 267 осіб, у 2008 – 236, у 2009 – 250, за 8 місяців 2010 – 190. 
Кількість відвідувань читальних залів: 2007 рік – 1602, 2008 – 1139,  
2009 – 1310, за 8 місяців 2010 – 990 (86% від річного плану). Тематика до-
сліджень – краєзнавчі питання, історія населених пунктів, підприємств, 
родоводи, окремі історичні постаті, розкуркулення, Голодомор 1932– 
1933 рр., майнові питання.

Читальний зал у корпусі № 1 обладнано стаціонарною виставкою 
друкованих видань держархіву області та іншої краєзнавчої літератури, 
апаратом Zeutschel OL2 для читання мікрофільмів фонду користування, 
комп’ютером з доступом до електронних баз архіву 

Пошукові засоби держархіву представлені довідковими виданнями: 
“Путівник по державному архіву Херсонської області” (2003), “Відо-
мості про місця зберігання документів з особового складу” (2007), “Ко-
лекція карт і планів” (2006), анотований реєстр описів “Фонди періоду 
до 1917 р.”. Наявні та постійно поповнюються систематичний, іменний, 
тематичний та географічний каталоги. 

Створено електронні бази даних: репресованих (тематична) на 
7768 осіб; вивезених на примусові роботи до Німеччини (тематична) 
на 40160 осіб; розпорядчих документів Херсонського облвиконкому за 
1944–1949 рр.; фондовий каталог державного архіву області. Доступ ко-
ристувачів до каталогів та електронних баз даних забезпечено. Також 
створено фонд користування матеріалами історичної, краєзнавчої, архі-
вознавчої тематики на електронних носіях, який нараховує 51 диск.
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На виконання наказу Держкомархіву від 28.09.2007 № 146 “Про 
інформування Держкомархіву щодо документів зарубіжної архівної ук-
раїніки” проводиться робота з виявлення та обліку відповідних доку-
ментів. Так, у рамках програми “Зарубіжна архівна україніка” протягом 
останніх трьох років складено 112 карток централізованого державного 
обліку документів зарубіжної архівної україніки, складено картки на до-
кументи фонду Ф-4097 “Родина Фальц-Фейнів”, на мікрофотокопії та фо-
токопії документів з 8 російських архівів (Ф. 324), укладено 16 карток на 
картографічні документи з історії заселення Півдня України (друга пол. 
ХVІІІ ст.), 21 картку на картографічні та статистичні документи з історії 
заселення Півдня України (друга пол. ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.), оригі-
нали яких зберігаються у Російському державному військово-історично-
му архіві та Російському державному архіві давніх актів. 

Придбання спеціального виставкового обладнання дало можливість 
держархіву значно збільшити кількість експонувань шляхом організації 
пересувних документальних виставок в установах, організаціях та нав-
чальних закладах м. Херсон та області. Так, виставки, підготовлені де-
ржархівом, експонувалися в облдержадміністрації, кіноконцертному залі 
“Ювілейний”, Херсонському національному університетові, Херсонсько-
му державному аграрному університетові, Херсонсому Національному 
технічному університетові, регіональному інститутові післядипломної 
освіти, обласній науковій бібліотеці ім. О. Гончара, обласній юнацькій 
бібліотеці ім. Б.Лавреньова, обласному центрі туристсько-краєзнавчої 
творчості учнівської молоді, обласному шпиталі інвалідів та ветеранів 
війни, обласному центрі перепідготовки працівників державної служби, 
обласному музично-драматичному театрі, усіх районних центрах та міс-
тах обласного значення,

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі “Історія”  
в поточному році розміщено тематичні он-лайн виставки архівних до-
кументів: “Шляхами державотворення”, “Історія краю в документах де-
ржархіву області”, “Великій Перемозі - 65”, “Сторінками безсмертя. До 
Дня партизанської слави”. Крім того, на сторінці архіву представлені ма-
теріали з історії Голодомору на Херсонщині, збірник документів “Хер-
сонщина за часів нацистської окупації 1941–1944”, реєстр архівних фон-
дів меморіального характеру. 

Держархів не має зобов’язань за міжнародними договорами про 
співробітництво у галузі архівної справи.

Разом з тим існують певні недоліки в організації використання ін-
формації документів.

Приміщення читальних залів потребують ремонту, меблі – заміни, 
комп’ютер користувачів не підключено до мережі Інтернет. 
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У приміщенні корпусу № 2 вивішено лише графік роботи читально-
го залу, інші інформаційні матеріали відсутні.

Через відсутність гардеробів в обох корпусах держархіву верхній 
одяг користувачів знаходиться у читальних залах.

Облік особистого прийому громадян ведеться на реєстраційно-конт-
рольних картках, хоча відповідно до “Інструкції з діловодства за звернен-
нями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях неза-
лежно від форм власності, в засобах масової інформації”, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, в устано-
вах з річним обсягом надходження до 600 звернень рекомендовано жур-
нальну форму реєстрації.

Держархів не має власного веб-сайту. 
7. Охорона праці
Держархівом укладено колективний договір на 2010-2012 роки, який 

схвалено загальними зборами трудового колективу 05.05.2010 та зареєст-
ровано Суворовським райвиконкомом м. Херсона 20.05.2010 за № 69. До 
розділу ІV цього договору включено питання з охорони праці та запобі-
гання травматизму невиробничого характеру. Щорічно для перевірки ви-
конання умов колективного договору утворюється комісія із працівників 
адміністрації і профкому, яка складає відповідний акт. Підсумки перевір-
ки розглядаються на загальних зборах трудового колективу.

Наказом від 30.12. 2009 № 113 затверджено Положення про Службу 
охорони праці. Відповідальною особою за охорону праці призначено го-
ловного спеціаліста – керівника кадрової режимно-секретної служби.

Питання з охорони праці включено до посадових інструкцій праців-
ників у межах покладених на них завдань.

Відповідно до наказу від 12.12.2007 № 96 лабораторією Херсонсь-
кого експертно-технічного центру проведено атестацію робочого місця 
реставратора лабораторії мікрофільмування та реставрації документів. За 
результатами атестації робочих місць видано наказ від 15.02.2008 № 18. 
Шкідливих умов праці не виявлено.

Двічі на рік (березень, жовтень) проводиться моніторинг технічного 
стану будівель і споруд, паспортизація санітарно-гігієнічного стану архі-
восховищ робочих приміщень, охоронно-пожежної сигналізації склада-
ються акти, які реєструються в журналі.

Випадків виробничого травматизму, професійних захворювань з 
2007 року не було.

За період 2007–2010 років в держархіві зафіксовано 4 нещасні ви-
падки невиробничого характеру. Відповідно до Порядку розслідування та  
обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого  
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постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270, створено 
комісії (накази від 08.01.2008 № 1, 10.02.2010 № 11, 30.03.2010 № 26, 
28.04.2010 № 34), проведено розслідування, складено відповідні акти.

Працівників держархіву забезпечено спецодягом і засобами індиві-
дуального захисту згідно з чинним законодавством. З 2007 року на їх при-
дбання витрачено 6 578 грн., з них 3 880 грн. – протягом 2010 року.

Відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони пра-
ці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.1998 № 9 та за 
реєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666, 
в держархіві розроблено та затверджено інструкції з охорони праці при 
роботі з ручним електроінструментом старшого майстра, робітника з об-
слуговування і ремонту (наказ від 12.01.2009 № 3), сторожа, прибираль-
ниці (наказ від 14.01.2009 № 4), водія (наказ від 16.01.2009 № 5), завідува-
чів архівосховищами, робітника при роботі на комп’ютері, використанні 
оргтехніки (наказ від 05.10.2010 № 93). 

Затверджено Порядок проведення навчання і перевірки знань з пи-
тань охорони праці (наказ від 29.12.2007 № 106). Наказом від 12.12. 2005 
№ 79 створено постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охоро-
ни праці. Розроблено тематичні плани навчання, графік проведення нав-
чань і перевірки знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на 
роботах з підвищеною небезпекою. Перевірки знань працівників держар-
хіву проводяться щорічно, оформлюються протоколом.

Особи, відповідальні за охорону праці в держархіві, (директор –  
Боровик В. Ф., заступник директора – головний зберігач фондів Мяко-
та І. В., головний спеціаліст – керівник кадрової та режимно-секретної 
служби Куниця М. В., головний інженер Нікішин В. Г.) підвищили свою 
кваліфікацію в ТОВ “Херсонський навчально-курсовий комбінат “Про-
фесіонал” у листопаді 2008 року.

Ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного і 
цільового інструктажів з питань охорони праці.

З 2007 року з працівниками держархіву проведено 6 лекцій з питань 
профілактики нещасних випадків на робочих місцях, з них 2 – за участі 
провідного спеціаліста Херсонського експертно-технічного центру об-
ласті.

У держархіві відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 31.03.1994 № 45 та п.4.6. колективного договору раз у два 
роки проводяться медичні огляди працівників охорони, водія, реставра-
торів, завідувачів архівосховищ, про що свідчать записи у журналі конт-
ролю за проходженням медичних оглядів. 

Кошти фонду оплати праці у розмірі не менше 0,2% на охорону праці 
не передбачалися і не перераховувалися.
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Семінари, проведені державним архівом  
Херсонської області

№
п/п

Дата 
прове-
дення

Місце проведення Назва семінару

1 2 � �
1. 21.02.2007 м. Херсон, Обласний 

центр перепідготов-
ки та підвищення 
кваліфікації праців-
ників органів держав-
ної влади, органів 
місцевого самовря-
дування, державних 
підприємств, установ 
і організацій

Обласний семінар з питань розвитку 
архівної справи (присутні начальни-
ки 21 архівного відділу, керівники 
15 трудових архівів)

2. 11.03.2008 м. Херсон Семінар-нарада з питань розвитку 
архівної справи (присутні начальни-
ки 21 архівного відділу, 13 трудових 
архівів)

3. 08-11.  
04.2008

м. Херсон, Обласний 
центр перепідготов-
ки та підвищення 
кваліфікації праців-
ників органів держав-
ної влади, органів 
місцевого самовря-
дування, державних 
підприємств, установ 
і організацій

Семінар-навчання працівників 
архівних відділів районних держав-
них адміністрацій, міських рад

4. 14-15. 
05.2008

м. Херсон,
Державний архів 
Херсонської області

Семінар-практикум з питань упо-
рядкування документів установ, 
обліку архівних документів та вико-
ристання архівної інформації (при-
сутні спеціалісти 21 архівного відді-
лу, керівники 11 районних трудових 
архівів)
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1 2 � �
5. 12.03.2009 м. Херсон, Обласний 

центр перепідготовки 
та підвищення кваліфі-
кації працівників ор-
ганів державної влади, 
органів місцевого са-
моврядування, держав-
них підприємств, уста-
нов і організацій

Семінар-нарада з питань складання 
і оформлення номенклатур, вико-
нання запитів, складання плано-
во-звітної документації (присутні 
спеціалісти 21 архівного відділу, 
керівники 12 трудових архівів)

6. 09.04.2009 м. Херсон,
Державний архів 
Херсонської області,
вул. Петренка, 6

Кущовий семінар-практикум з пи-
тань обліку, каталогізації докумен-
тів, удосконалення описів справ, 
виконання запитів (присутні началь-
ники і спеціалісти архівних відділів 
Білозерської, Голопристанської, Цю-
рупинської РДА, Каховської і Хер-
сонської міськрад, керівники і спе-
ціалісти трудових архівів – 17 чол.)

7. 14.04.2009 смт. Чаплинка,
Архівний відділ 
районний будинок 
культури

Кущовий семінар-практикум з пи-
тань обліку, каталогізації докумен-
тів, удосконалення описів справ, 
виконання запитів (присутні началь-
ники і спеціалісти архівних відділів 
Генічеської, Каланчацької, Ново-
троїцької, Скадовської, Чаплинської 
РДА, керівники і спеціалісти трудо-
вих архівів – 12 чол.)

8. 29.04.2009 смт. Горностаївка,
Архівний відділ 
районний центр зай-
нятості

Кущовий семінар-практикум з пи-
тань обліку, каталогізації документів, 
удосконалення описів справ, вико-
нання запитів (присутні начальники 
і спеціалісти архівних відділів Вели-
колепетиської, Верхньорогачицької, 
Горностаївської, Іванівської, Нижнь-
осірогозької РДА, керівники і спе-
ціалісти трудових архівів – 13 чол.)
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1 2 � �
9. 13.05.2009 смт. Нововоронцов-

ка, Архівний відділ 
Нововоронцовська 
селищна рада

Кущовий семінар-практикум з пи-
тань обліку, каталогізації докумен-
тів, удосконалення описів справ, 
виконання запитів (присутні началь-
ники і спеціалісти архівних відділів 
Бериславської, Великоолександрів-
ської, Високопільської, Нововорон-
цовської РДА, керівники і спеціаліс-
ти трудових архівів – 10 чол.)

10. 12.03.2010 м. Херсон,
Державний архів 
Херсонської області,
вул. Петренка, 6

Семінар-нарада з питань розвитку 
архівної справи; нормативно-пра-
вові засади роботи з підприємс-
твами-банкрутами; про виконання 
заходів Програми здійснення конт-
ролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ в області на 2010–
2014 роки; про стан упорядкування 
установ-джерел формування НАФ 
державними архівними установами 
області; складання звітів про роботу 
архівних установ у 2010 році (при-
сутні керівники архівних установ 
області)
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Про затвердження статуту Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства

від 25 жовтня 2010 р. № 170

З метою покращення координації наукової діяльності, вдосконален-
ня науково-дослідної та методичної роботи Українського науково-дослід-
ного інституту архівної справи та документознавства

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити статут Українського науково-дослідного інституту ар-

хівної справи та документознавства (додається).
2. Статут Українського науково-дослідного інституту архівної спра-

ви та документознавства, затверджений наказом Держкомархіву від 
25.05.2001 № 50, вважати таким, що втратив чинність.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву 

                                                                        від 25 жовтня 2010 р. № 170      

СТАТУТ
Українського науково-дослідного інституту архівної справи  

та документознавства

1. Загальні положення 
1.1. Український науково-дослідний інститут архівної справи та до-

кументознавства (УНДІАСД) є державною науково-дослідною устано-
вою в системі архівних установ України, що створюється і ліквідується за 
рішенням Кабінету Міністрів України і безпосередньо підпорядковується 
Держкомархіву. 

1.2. УНДІАСД у своїй діяльності керується Конституцією та зако-
нами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, а 
також цим Статутом.

1.3. УНДІАСД утримується за рахунок коштів Державного бюджету 
України на підставі затвердженого Держкомархівом кошторису. Фінансу-
вання УНДІАСД може здійснюватися за рахунок інших джерел, не забо-
ронених чинним законодавством. 
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1.4. Державна атестація УНДІАСД проводиться один раз на п’ять 
років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Найменування та місцезнаходження УНДІАСД 
2.1. УНДІАСД має повну назву: 
українською мовою: “Український науково-дослідний інститут ар-

хівної справи та документознавства”; 
англійською мовою: “The Ukrainian Research Institute of Archival 

Affairs and Records Management”. 
2.2. УНДІАСД має скорочену назву: 
українською мовою: “УНДІАСД”; 
англійською мовою: “URIAARM”. 
2.3. Місцезнаходження УНДІАСД: Україна, 03680, Київ-110, вул. 

Солом’янська, 24. Місцезнаходження УНДІАСД є його юридичною ад-
ресою. 

3. Мета та основні напрями діяльності УНДІАСД 
3.1. Головною метою діяльності УНДІАСД є здійснення науково-тео-

ретичних та нормативно-методичних досліджень у галузі архівної справи 
та документознавства в Україні.

3.2. Основними напрямами діяльності УНДІАСД є:
1) здійснення теоретичних та прикладних досліджень з проблем ар-

хівознавства, документознавства; 
2) нормативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітич-

не забезпечення державних архівних установ системи Держкомархіву; 
3) координація наукової діяльності державних архівних установ сис-

теми Держкомархіву; 
4) міжнародне співробітництво з профільними установами та органі-

заціями; 
5) підготовка наукових кадрів для архівної галузі в аспірантурі;
6) проведення експертиз наукових праць, дисертацій, рецензування 

посібників та підручників, надання консультаційних послуг під час про-
ведення дисертаційних досліджень і підготовки дисертацій, приймання 
кандидатських іспитів;

7) підготовка матеріалів для випуску періодичних та неперіодичних 
видань з документознавства, архівознавства та інших спеціальних істо-
ричних дисциплін;

8) проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів у 
тому числі міжнародних;

9) участь у формуванні та проведенні експертизи змісту навчання і 
підвищення кваліфікації фахівців у галузі архівної справи, документоз-
навства та діловодства;
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10) здійснення авторського нагляду за використанням наукових 
розробок УНДІАСД та забезпечення захисту права інтелектуальної влас-
ності.

3.3. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, та враховуючи 
специфіку функціонування, УНДІАСД здійснює інші види наукової, ос-
вітньої діяльності, не заборонені чинним законодавством. 

У разі якщо окремі види діяльності потребують отримання спеціаль-
них дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, 
така діяльність здійснюється УНДІАСД лише після їх отримання. 

4. Правовий статус УНДІАСД 
4.1. УНДІАСД є юридичною особою, має статус державної наукової 

установи. 
4.2. УНДІАСД є неприбутковою організацією. Кошти УНДІАСД, от-

римані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої Стату-
том, не вважаються прибутком і не оподатковуються. 

4.3. УНДІАСД веде самостійний баланс, має відокремлене майно, 
реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казна-
чействі, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, 
фірмову символіку, а також інші реквізити, які затверджуються і реєстру-
ються в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Стату-
том. 

4.4. УНДІАСД несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в ме-
жах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Держава та 
Держкомархів не несуть відповідальності за зобов’язаннями УНДІАСД, 
крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

4.5. Участь УНДІАСД в наукових об’єднаннях здійснюється на доб-
ровільних засадах за погодженням з Держкомархівом, якщо це не супере-
чить нормативно-правовим актам України та відповідає меті діяльності 
УНДІАСД. 

5. Майно та кошти УНДІАСД. Фінансово-господарська діяльність 
5.1. Майно УНДІАСД є державною власністю і закріплене за ним на 

праві оперативного управління. УНДІАСД володіє та користується май-
ном відповідно до чинного законодавства. Списання майна з балансу УН-
ДІАСД або вилучення державою майна, що використовується УНДІАСД, 
здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.2. Джерелами формування майна і коштів є: 
1) усе майно і активи, які передані на баланс УНДІАСД; 
2) кошти з Державного бюджету України; 
3) доходи, одержані від наукової, методичної, науково-інформаційної 

діяльності; 
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4) благодійні внески юридичних і фізичних осіб (меценатів, спон-
сорів, в тому числі й іноземних). 

5.3. УНДІАСД надається право: 
1) готувати, публікувати науково-методичну, навчальну, довідкову, 

інформаційну та іншу літературу з питань розвитку архівної справи та 
документознавства; 

2) виконувати на договірних засадах окремі наукові дослідження й 
розробки з питань архівної справи та документознавства; 

3) набувати майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності 
(науково-дослідні, науково-методичні розробки тощо) у встановленому 
законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми науковими 
співробітниками, котрі як автори є суб’єктами права на об’єкти інтелек-
туальної власності, що створені в УНДІАСД.

5.4. Кошти, отримані від наукової, методичної, науково-інформа-
ційної діяльності, використовуються на забезпечення основної наукової 
діяльності УНДІАСД, розвиток матеріально-технічної і соціальної бази, 
підготовку наукових кадрів. 

5.5. УНДІАСД користується податковими пільгами відповідно до за-
конодавства України.

5.6. УНДІАСД, як наукова установа, звільняється від нарахування 
амортизації на повне відновлення основних засобів.

5.7. УНДІАСД веде оперативний та бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності, надає статистичну та фінансову звітність державним ор-
ганам у встановленому порядку. 

 5.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності УНДІАСД здійс-
нюються відповідно до чинного законодавства. 

6. Права та обов’язки УНДІАСД
6.1. УНДІАСД має право: 
1) користуватися правами, передбаченими чинним законодавством, 

нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність наукових уста-
нов, наказами Держкомархіву та цим Статутом; 

2) самостійно планувати і здійснювати наукову діяльність та погод-
жувати стратегію свого розвитку з Держкомархівом; 

3) самостійно визначати в межах установленого фонду заробітної 
плати організаційну структуру, проект штатного розпису та подавати їх 
на затвердження Держкомархіву, визначати фаховий і кваліфікаційний 
склад працівників, їх чисельність; 

4) залучати до роботи в тимчасових творчих колективах на договір-
них засадах як власних співробітників, так і сторонніх фахівців, які ма-
ють необхідну кваліфікацію, в порядку, встановленому чинним законо-
давством; 
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5) створювати наукові відділення, відділи, сектори, групи, тимчасові 
творчі колективи, а також науково-допоміжні підрозділи, необхідні для 
наукової діяльності УНДІАСД. Функції, права та обов’язки структурних 
підрозділів визначаються положеннями про них, які затверджуються ди-
ректором УНДІАСД; 

6) укладати згідно з чинним законодавством договори, співпрацюва-
ти з іншими установами, закладами, підприємствами та громадянами в 
усіх сферах наукової діяльності; 

7) провадити видавничу діяльність, виготовлення та розповсюджен-
ня поліграфічної продукції, іншу діяльність, яка не суперечить установ-
чим документам, не заборонена чинним законодавством і забезпечує до-
сягнення мети діяльності УНДІАСД; 

8) подавати пропозиції щодо формування державної політики у сфері 
архівної справи та діловодства;

9) здійснювати в установленому порядку міжнародне співробітниц-
тво у сфері архівної справи та діловодства відповідно до профілю своєї 
діяльності;

10) здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності  
УНДІАСД;

11) здійснювати заходи щодо вдосконалення організації оплати праці 
працівників УНДІАСД;

12) здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 
та цьому Статуту.

6.2. УНДІАСД зобов’язаний: 
1) під час здійснення діяльності дотримуватися вимог чинного зако-

нодавства; 
2) подавати до Держкомархіву на затвердження організаційну струк-

туру та штатний розпис УНДІАСД; 
3) забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками УНДІАСД; 
4) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань 

згідно з чинним законодавством;
5) виконувати норми і вимоги щодо охорони праці, забезпечувати 

пожежну безпеку;
6) забезпечувати утримання майна та здійснювати заходи щодо його 

поліпшення;
7) забезпечувати проведення наукових досліджень та поставку нау-

кової продукції і надання послуг відповідно до державних замовлень та 
укладених договорів.

6.3. УНДІАСД у процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з державними органами, фізичними та юридичними особами 
усіх форм власності.
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Працівники УНДІАСД мають право на службові відвідування архів-
них чи рукописних підрозділів установ і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, а також доступу до їх документів, за ви-
нятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

7. Управління УНДІАСД
7.1. До адміністративно-керівного складу УНДІАСД входять дирек-

тор, заступники директора, вчений секретар.
7.2. Управління УНДІАСД здійснюється його директором, який при-

значається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомархіву. 
7.3. Директор має заступників, яких за його поданням призначає на 

посаду та звільняє з посади Голова Держкомархіву. 
7.4. Права і обов’язки заступників директора і вченого секретаря 

визначаються наказом про розподіл функціональних обов’язків у керів-
ництві УНДІАСД. Права і обов’язки керівників структурних підрозділів 
та працівників визначаються посадовими інструкціями. 

7.5. Директор УНДІАСД несе персональну відповідальність перед 
державою та трудовим колективом за дотримання планової, наукової, 
трудової, фінансово-господарської дисципліни; щорічно звітує перед ко-
лективом наукових працівників про свою діяльність.

7.6. У разі звільнення директора обов’язковим є проведення пе-
ревірки діяльності УНДІАСД та процедури приймання-передавання  
УНДІАСД в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

7.7. Для управління науковою, науково-методичною, видавничою та 
науково-організаційною діяльністю УНДІАСД утворюється Вчена рада.

Головою Вченої ради є директор УНДІАСД, заступником голови – 
заступник директора згідно розподілу фунціональних обов’язків, секре-
тарем –  вчений секретар УНДІАСД. 

Не менш як три чверті складу Вченої ради обирається таємним го-
лосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів признача-
ються наказом директора УНДІАСД.

Компетенція, процедура прийняття та ухвалення рішень Вченої ради 
визначаються Положенням про Вчену раду УНДІАСД.

7.8. Для розгляду проектів наукових і методичних розробок з архівної 
справи, документознавства, діловодства створюється методична комісія. 

До складу комісії входять провідні спеціалісти УНДІАСД, керівники 
структурних підрозділів УНДІАСД. Комісію очолює один із заступників 
директора згідно розподілу фунціональних обов’язків. У разі необхід-
ності комісія залучає до роботи фахівців з інших установ та оранізацій з 
правом дорадчого голосу.

Компетенція, процедура прийняття та ухвалення рішень методичної 
комісії визначаються Положенням про методичну комісію УНДІАСД.
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7.9. В УНДІАСД можуть утворюватися на громадських засадах інші 
дорадчі та допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) 
для забезпечення досягнення мети діяльності УНДІАСД.

7.10. Гранична чисельність працівників УНДІАСД і фонд оплати 
праці затверджуються Держкомархівом.

7.11. Відносини адміністрації з трудовим колективом регулюються 
колективним договором.

8. Ліквідація і реорганізація УНДІАСД 
8.1. Реорганізація та ліквідація УНДІАСД здійснюється Кабінетом 

Міністрів України за поданням Держкомархіву. 
8.2. У разі ліквідації УНДІАСД питання щодо його майна і активів 

вирішується Держкомархівом.

Про врегулювання питання щодо документів НАФ,
які перебувають у тимчасовому користуванні у 

Кам’янець-Подільському міському архіві
від 26 жовтня 2010 р. № 171

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи”, у зв’язку з закінченням терміну дії Угоди про переда-
вання документів Національного архівного фонду України у тимчасове 
користування між Державним архівом Хмельницької області й Кам’янець-
Подільським міським архівом від 19 листопада 2004 року (далі – Угода), 
та з огляду на незадовільні умови зберігання документів Національного 
архівного фонду, що порушує п.3.2 Угоди,

НАКАЗУЮ:
1. Державному архіву Хмельницької області (Білошицький С. В.) до 

5 листопада 2010 р.:
1.1. Забезпечити повернення документів Національного архівного 

фонду, що належать державі, з Кам’янець-Подільського міського архіву 
до Державного архіву Хмельницької області. 

Спланувати перевіряння наявності та стану переміщених документів.
1.2. Документи Національного архівного фонду, які згідно Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” належать територіаль-
ній громаді м. Кам’янець-Подільського, передати на постійне зберігання 
до Кам’янець-Подільського міського архіву. 

Приймання-передавання документів Національного архівного фон-
ду та внесення змін до облікових документів здійснити згідно вимог нор-
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мативно-правових актів Держкомархіву. Копії актів надіслати до Держ-
комархіву.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про оголошення рішення колегії Держкомархіву  
від 19.10.2010 “Про відзначення Дня працівників державних 

архівних установ”
від 27 жовтня 2010 р. № 172

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 19 жовтня 2010 року “Про відзначення Дня працівни-
ків архівних установ” (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ

АРХІВІВ УКРАЇНИ
м. Київ 19  жовтня 2010 року

Про підготовку до відзначення професійного
свята – Дня працівників архівних установ

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу кадрово-
го забезпечення Держкомархіву Баранової О. В. про підготовку до відзна-
чення професійного свята – Дня працівників архівних установ, колегія 
відзначає, що Держкомархів та колективи державних архівних установ 
розпочали підготовку до відзначення Дня працівників архівних установ.

Урочисті збори для працівників державних архівних установ, розта-
шованих у м. Києві, планується провести 24 грудня 2010 року у конфе-
ренц-залі комплексу споруд центральних державних архівних установ. 

Під час проведення свята, на яке передбачається запросити представ-
ників органів виконавчої влади, керівників і працівників Держкомархіву 
та державних архівних установ, ветеранів архівної справи, Голова Держ-
комархіву звернеться до гостей з вітальним словом.

В урочистій обстановці групі працівників архівних установ буде вру-
чено державні нагороди та відзнаки Кабінету Міністрів України, відомчі 
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відзнаки Держкомархіву, інших центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування.

У другій частині урочистих зборів передбачається проведення свят-
кового концерту.

Урочистості з нагоди професійного свята відбудуться в усіх колекти-
вах державних архівних установ.

Розглянувши клопотання і рішення трудових колективів архівних 
установ про відзначення працівників архівної системи з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ колегія вирішує:

1. Підтримати клопотання і рішення трудових колективів і рекомен-
дувати керівництву Держкомархіву за вагомий внесок у розвиток архівної 
справи, високий професіоналізм, сумлінну працю: 

Представити до присвоєння почесного звання 
“Заслужений працівник культури України”

Платонову   –  начальника Державного архіву 
Надію Володимирівну  Міністерства внутрішніх справ України

Відзначити:
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Голубову     – архівіста 1 категорії відділу 
Ганну Гнатівну   використання інформації документів 
    Центрального державного архіву 
    громадських об’єднань;

Авербух       – заступника начальника відділу 
Наталію Вікторівну  організаційної і кадрової роботи 
    Державного архіву Миколаївської області.

2. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
(Богунова Н. К.) та відділу кадрового забезпечення Держкомархіву (Ба-
ранова О. В.) розробити план конкретних заходів щодо підготовки до Дня 
працівників архівних установ і подати на затвердження до 1 листопада 
2010 року.

3. Відділу кадрового забезпечення Держкомархіву (Баранова О. В.):
до 10 листопада 2010 року забезпечити узагальнення інформації 

щодо відзначення працівників архівних установ;
подати узагальнені списки на розгляд Комісії з питань нагородження 

при Держкомархіві; 
до 20 листопада 2010 року сформувати пакети документів та надісла-

ти до Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів 
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України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування;

до 22 грудня 2010 року підготувати Регламент проведення урочистих 
зборів.

4. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Стадник В. А.) 
передбачити виділення необхідних коштів для проведення зазначених за-
ходів.

5. Керівникам державних архівних установ:
провести у трудових колективах урочисті збори з нагоди професій-

ного свята;
до 24 грудня 2010 року побудувати та опублікувати власні веб-сайти. 
6. Дирекції з експлуатації комплексу споруд ЦДАУ (Гузєв І. С.) орга-

нізувати урочисте відкриття нового приміщення ДЕКС.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

Про затвердження положень
про структурні підрозділи Держкомархіву

від 27 жовтня 2010 р. № 174

У зв’язку із зміною структури Державного комітету архівів України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення про відділ організаційно-аналітичного та 

правового забезпечення, управління фінансового та кадрового забезпе-
чення, фінансово-економічний відділ, відділ кадрового забезпечення (до-
даються).

2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву від 
30.04.2010 № 62 “Про внесення змін до положень про структурні підроз-
діли Держкомархіву”, від 16.03.2009 № 44 “Про затвердження положень 
про структурні підрозділи Держкомархіву” у частині затвердження поло-
жень про управління організаційно-аналітичного, правового та кадрового 
забезпечення, організаційно-аналітичний відділ, відділ правового та кад-
рового забезпечення, фінансово-економічний відділ.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного 
комітету архівів України
від 27 жовтня 2010 р. № 174

Положення
відділ організаційно-аналітичного та правового забезпечення

1. Відділ організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
(далі – відділ) є структурним підрозділом Державного комітету архівів 
України (далі – Держкомархів).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Держкомархіву, іншими нормативно-правовими акта-
ми та цим Положенням.

3. Відділ безпосередньо підпорядковується Голові Держкомархіву 
та одному із заступників Голови Держкомархіву відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків.

4. Діяльність працівників відділу регламентується посадовими інс-
трукціями, які затверджуються Головою Держкомархіву.

5. Відділ має бланк з позначенням свого найменування.
6. Основними завданнями відділу є:
забезпечення взаємодії та координації роботи структурних підроз-

ділів Держкомархіву з Адміністрацією Президента України, Верховною 
Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством культури і 
туризму України, міністерствами та іншими центральними органами ви-
конавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласни-
ми, Київською та Севастопольською міськими державними адміністра-
ціями щодо питань реалізації державної політики у сфері архівної справи 
та діловодства;

організаційно-методичне забезпечення планування в галузі, органі-
зація розроблення цільових програм, перспективних і поточних планів 
розвитку архівної справи;

координація діяльності державних архівних установ, забезпечення 
ведення і вдосконалення галузевої статистичної звітності;

забезпечення законності у сфері архівної справи і діловодства;
розроблення та супроводження проектів актів Кабінету Міністрів 

України та законів України;
організаційно-методичне керівництво правовою роботою архівних 

установ;
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адаптація національного законодавства з архівної справи та діло-
водства до законодавства Європейського Союзу;

узагальнення практики застосування законодавства з архівної спра-
ви і пропозицій щодо його вдосконалення;

підготовка пропозицій щодо розвитку мережі державних архівних 
установ та вдосконалення їх структури;

координація методичної роботи в галузі архівознавства, документоз-
навства й археографії, впровадження в практику роботи установ системи 
Держкомархіву прогресивних форм організації праці та управління;

організація в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу 
діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпоряд-
кування, контроль за веденням державними архівами реєстру архівних 
установ;

вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних уста-
нов з профільних відділу напрямів;

організація роботи з охорони праці;
розгляд та погодження документів щодо передання в оренду площ, 

що перебувають у сфері управління Держкомархіву;
забезпечення аналізу та узагальнення інформації з питань розвитку 

архівної справи та діловодства, досвіду роботи архівних установ ;
7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 

пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи 
та діловодства;

розробляє організаційно-методичні питання планування і звітності 
державних архівних установ, забезпечує вдосконалення системи плану-
вання і звітності;

координує, узагальнює та систематизує роботу структурних підроз-
ділів Держкомархіву щодо реалізації Державної програми соціально-еко-
номічного розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, інших програм і заходів у частині розвитку архівної справи;

готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 
пропозиції до цільових програм розвитку архівної справи, узагальнює за-
значені пропозиції;

здійснює методичне керівництво державними архівними установа-
ми щодо складання проектів планів розвитку архівної справи; спільно з 
іншими структурними підрозділами Держкомархіву складає проекти зве-
дених планів розвитку архівної справи в Україні, план законопроектної 
роботи, контролює виконання планових завдань, а в разі необхідності їх 
коригування;
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готує на основі пропозицій структурних підрозділів Держкомархіву 
проекти планів основних заходів Держкомархіву;

вивчає й узагальнює практику застосування законодавства з архівної 
справи, організовує підготовку пропозицій щодо його вдосконалення;

готує до державної реєстрації нормативно-правові акти Держкомар-
хіву;

готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 
пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації в установленому по-
рядку державних архівних установ, удосконалення їх мережі;

готує пропозиції щодо вдосконалення показників і порядку віднесен-
ня державних архівних установ до груп за оплатою праці та пропозиції 
щодо віднесення конкретних архівних установ до зазначених груп;

організовує підготовку проектів положень про державні архівні ус-
танови;

забезпечує підготовку пропозицій щодо вдосконалення організації і 
розподілу праці, встановлення галузевих кваліфікаційних характеристик 
професій, визначення нормативів чисельності працівників державних ар-
хівних установ;

аналізує звіти архівних установ і спільно з іншими структурними 
підрозділами Держкомархіву підбиває підсумки їх діяльності, веде пас-
портизацію, рейтингування, зведений статистичний облік архівних уста-
нов;

вивчає й узагальнює інформацію з профільних питань, спільно з ін-
шими структурними підрозділами Держкомархіву та УНДІАСД прогно-
зує подальший розвиток архівної справи;

організовує роботу комплексних бригад спеціалістів щодо надання 
організаційно-методичної та практичної допомоги державним архівним 
установам;

готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 
пропозиції про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпе-
чують збереженість документів Національного архівного фонду та про 
відновлення діяльності зазначених установ у разі усунення причин зупи-
нення;

готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 
пропозиції з питань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готов-
ності установ системи Держкомархіву;

контролює діяльність галузевих і регіональних науково-методичних 
центрів з питань архівної справи;

координує методичну роботу в галузі архівознавства, докумен-
тознавства, археографії, поширює науково-технічну інформацію з цих  
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питань, організовує впровадження в практику роботи архівних установ 
результатів наукових досліджень і методичних розробок;

організаційно забезпечує діяльність колегії, Нормативно-методичної 
комісії Держкомархіву;

розглядає проекти нормативно-правових актів та науково-методич-
них документів, дає висновки щодо їх затвердження, погодження, опублі-
кування, впровадження або доопрацювання;

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо законодавс-
тва про Національний архівний фонд і архівні установи;

готує пропозиції з профільних питань відділу щодо участі Держко-
мархіву в розвитку співробітництва України з іншими державами в галузі 
архівної справи;

організовує в установленому порядку облік, обстеження та аналіз 
діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпо-
рядкування, контролює ведення державними архівами реєстру архівних 
установ;

готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 
пропозиції до Галузевої угоди між Держкомархівом і ЦК профспілки пра-
цівників державних установ України;

вносить на розгляд керівництва Держкомархіву пропозиції щодо 
визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку законодавства 
у сфері архівної справи та діловодства;

забезпечує правильне застосування законодавства у Держкомархіві 
та інформує керівництво про необхідність вжиття заходів щодо скасуван-
ня актів, прийнятих з порушенням законодавства;

забезпечує адаптацію національного законодавства з архівної справи 
та діловодства до законодавства Європейського Союзу;

перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших 
нормативних актів, що подаються на підпис керівництву;

бере участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних 
договорів, розглядає проекти нормативних актів, що надійшли для погод-
ження з питань, які належать до компетенції Держкомархіву, готує проек-
ти письмових висновків чи зауважень до них;

разом з іншими структурними підрозділами проводить роботу щодо 
перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення їх у відповід-
ність до чинного законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них 
змін та доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

надає працівникам Держкомархіву консультації з правових питань;
організовує позовну та претензійну роботу, представляє в установле-

ному законодавством порядку інтереси Держкомархіву у господарських 
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судах, судах загальної юрисдикції та інших органах під час розгляду пра-
вових питань і спорів;

забезпечує в межах повноважень правовий та соціальний захист пра-
цівників Держкомархіву;

здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних та кон-
тролюючих органів, результатів позовної та претензійної роботи, даних 
статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності 
Держкомархіву;

бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 
інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопору-
шень;

вносить пропозиції керівництву Держкомархіву щодо притягнення 
до відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні за-
конодавства у сфері архівної справи і діловодства та про відшкодування 
ними завданої шкоди;

в межах повноважень розглядає звернення інших органів виконавчої 
влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, фізич-
них і юридичних осіб;

вивчає, узагальнює та поширює досвід роботи, нові прогресивні 
форми і методи діяльності архівних установ з профільних питань;

розглядає та погоджує документи щодо передання в оренду площ, 
що перебувають у сфері управління Держкомархіву;

організовує і проводить наради та семінари працівників архівної га-
лузі з питань, що віднесені до компетенції відділу; бере участь у кон-
ференціях, нарадах, семінарах з питань архівної справи та діловодства, 
правової роботи;

організовує роботу з охорони праці.
8. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з цен-

тральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, державними архівними 
установами, а також з іншими структурними підрозділами.

9. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з 
посади в установленому законодавством порядку Голова Держкомархіву.

10. Начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує ефективне ви-

конання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політи-
ки в сфері архівної справи і діловодства;

розробляє проекти законодавчих і нормативних актів, державних 
програм, що належать до компетенції відділу;

проводить експертизу проектів нормативно-правових актів;
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визначає політику та стратегію діяльності відділу та контролює про-
цеси реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, 
виконання законодавчих і нормативних актів, наказів Держкомархіву у 
межах затверджених посадових обов’язків;

здійснює аналіз стану і тенденції розвитку архівної справи і діло-
водства, хід виконання державних програм, діяльності відділу та прий-
має відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитив-
них тенденцій;

організує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд пра-
цівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, держав-
них і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місце-
вого самоврядування з питань, що стосуються діяльності відділу, а також 
розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним 
законодавством, які вносить на розгляд керівництву Держкомархіву;

планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з інши-
ми зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими 
об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що 
стосуються діяльності відділу;

виконує за дорученням керівництва Держкомархіву завдання, отри-
мані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня, готує керів-
ництву Держкомархіву доповідні записки, проекти наказів та рішень ко-
легії;

подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Держко-
мархіву на посади, звільнення з посад та переміщення працівників від-
ділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та 
вирішує питання службової діяльності, вживає необхідних заходів щодо 
підвищення кваліфікації працівників;

забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відді-
лу відповідно до чинного законодавства;

забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України 
з питань державної служби та боротьби з корупцією.

12. Начальник відділу має право:
представляти Держкомархів з питань, що належать до компетенції 

відділу;
вносити керівництву пропозиції у встановленому порядку на отри-

мання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 
звітів з питань, що стосуються діяльності відділу;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, Держкомар-
хіву та державної служби в цілому;
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забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, під-
приємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються діяль-
ності відділу;

підписувати документи, що надсилаються державним архівним ус-
тановам, які знаходяться в сфері управління Держкомархіву, відповідно 
до його повноважень;

вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його 
компетенції.

12. Співробітники відділу несуть відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання своїх посадових обов’язків.

Начальник відділу несе відповідальність за: невиконання покладе-
них на відділ завдань і функціональних обов’язків його працівників; не-
виконання плану роботи; недотримання необхідних умов праці та трудо-
вої і виконавчої дисципліни.

14. Відділ працює відповідно до Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Держкомархіву.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву 
від 27 жовтня 2010 р. № 174

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансово-економічний відділ управління 

фінансового та кадрового забезпечення
Державного комітету архівів України

1. Фінансово-економічного відділ (далі – відділ) є структурним 
підрозділом управління фінансового та кадрового забезпечення (далі-уп-
равління) Державного комітету архівів України (далі  - Держкомархів).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами Ук-
раїни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 
Держкомархіву та цим Положенням. У питаннях фінансування, бухгал-
терського та статистичного обліку та звітності, розрахунків та оподатку-
вання відділ керується також вказівками і рекомендаціями Міністерства 
фінансів України, Державного казначейства України, Державного  комі-
тету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства 
праці та соціальної політики України, Національного банку України, 
Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, 
Фонду соціального страхування України.

3. Відділ підпорядковується начальнику управління фінансового та 
кадрового забезпечення.
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4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з по-
сад Головою Держкомархіву за поданням начальника управління у поряд-
ку встановленому чинним законодавством.

5. Основними завданнями відділу є:
забезпечення нормативними документами та грошовими ресурсами 

планових заходів та робіт, що провадяться Держкомархівом і безпосеред-
ньо підпорядкованими йому установами;

розроблення та супроводження проектів актів Кабінету Міністрів 
України та законів України

здійснення внутрішнього фінансового контролю за правильним та 
ефективним використанням бюджетних коштів, матеріальних ресурсів, і 
повним їх відображенням в регістрах бухгалтерського обліку в Держко-
мархіві та підвідомчих його установах;

розроблення на основі чинного законодавства схем посадових ок-
ладів та умов оплати праці держслужбовців і  працівників державних ар-
хівних установ;

організаційно-методичне керівництво діяльністю державних архів-
них установ з питань планування, фінансування, організації оплати праці, 
звітності та бухгалтерського обліку;

вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи державних ар-
хівних установ з профільних відділу напрямів.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції до бюджетного запиту Держкомархіву, паспорти 

бюджетних програм та інформацію про їх виконання, складає поточні та 
перспективні плани розвитку та фінансування архівної галузі;

відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” 
готує річні розписи за бюджетними програмами передбаченими Держко-
мархіву та подає їх до Міністерства фінансів України;

складає річні кошториси видатків та помісячні плани асигнувань 
підвідомчим установам, вносить при необхідності зміни до них та подає 
на погодження керівництву Держкомархіву;

здійснює фінансування підпорядкованих установ;
виконує доручення Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Ук-

раїни, інших міністерств і відомств з питань компетенції відділу;
готує пропозиції щодо затвердження граничної чисельності і фонду 

оплати праці працівників підпорядкованих державних архівних установ;
спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву бере 

участь у розробці нормативних документів з питань діяльності архівної га-
лузі та бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення структури 
і штатної чисельності Держкомархіву і підпорядкованих йому установ;
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готує за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерс-
твом праці та соціальної політики України, ЦК профспілки працівників 
державних установ України для державної реєстрації у Міністерстві юс-
тиції України накази з питань оплати праці працівників архівної галузі;

веде бухгалтерський облік руху грошових коштів та матеріальних 
ресурсів в Держкомархіві;

визначає порядок і строки подання бухгалтерської звітності підпо-
рядкованими установами, складає зведені фінансові звіти та подає їх до 
Державного казначейства України та Рахункової палати України;

надає звітність Міністерству фінансів України про використання 
бюджетних коштів центральними архівними установами, та керівництву 
Держкомархіву - інформацію про фінансування галузі в цілому;

здійснює аналіз динаміки забезпечення потреб архівної галузі в 
коштах та аналізує використання бюджетних і позабюджетних коштів  
державними архівами;

розробляє порядок надання державними архівними установами 
платних послуг та ціни на ці роботи і послуги;

здійснює внутрішній фінансовий контроль за використанням бюд-
жетних коштів та матеріальних ресурсів в Держкомархіві та підвідомчих 
йому установах; 

проводить перевірки фінансово-господарської діяльності підвідом-
чих йому установ;

забезпечує надання повної, достовірної інформації про господарські 
операції і результати фінансової діяльності державних архівних установ 
для використання її органами виконавчої влади, фінансовими, податкови-
ми, контрольно-ревізійними органами;

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо нормативно-
правових актів з питань фінансування, планування, оподаткування, опла-
ти праці, бухгалтерського обліку і звітності;

готує для розгляду на засіданнях колегії Держкомархіву матеріали з 
питань фінансово-господарської діяльності державних архівних установ 
та інших питань, що належить до компетенції відділу;

надає пропозиції до проектів планів основних заходів Держкомар-
хіву та державних цільових програм.

7. Відділу надається право:
одержувати від інших структурних підрозділів Деркомархіву,  

державних архівних установ матеріали, необхідні для виконання своїх 
функцій;

давати вказівки і рекомендації центральним державним архівним 
установам з питань оформлення первинної документації, ведення бух-
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галтерського та статистичного обліку та звітності та з інших питань, що 
належать до компетенції відділу;

скликати в установленому порядку наради працівників фінансових 
служб державних архівних установ, здійснювати ділові контакти з інши-
ми установами з питань своєї діяльності;

здійснює, у відповідності до повноважень, розміщення та оновлення 
інформації в рубриках веб-порталу Держкомархіву, відповідальність за 
наповнення яких покладено на управління.

8. Відділ організовує свою діяльність згідно річних і квартальних 
планів, які затверджуються начальником управління.

9. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодії 
в установленому порядку з центральними і місцевими органами вико-
навчої влади, органи місцевого самоврядування, державними архівними 
установами.

10. Відділ очолює начальник якого призначає на посаду та звільняє з 
посади Голова Держкомархіву за поданням начальника управління в по-
рядку встановленому чинним законодавством.  

11. Начальник відділу:
представляє Держкомархів з питань, що належить до компетенції 

відділу;
здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує ефективне ви-

конання покладених на відділ завдань;
визначає права та обов’язки працівників відділу;
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів, що 

належить до компетенції відділу;
забезпечує захист державної таємниці та конфіденційної інформації, 

що є власністю держави, у напрямках діяльності відділу та контроль за її 
збереженням відповідно до чинного законодавства;

організовує разом з відділом кадрового забезпечення добір та розста-
новку кадрового резерву відділу;

готує і подає Голові Держкомархіву подання про присвоєння праців-
никам відділу рангів державних службовців відповідно до законодавства, 
а також про заохочення і накладання дисциплінарних стягнень;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підви-
щення ефективності роботи відділу;

готує пропозиції до проектів планів основних заходів Держкомар-
хіву та державних цільових програм;

виконує інші завдання, покладені на нього керівництвом Держкомархіву.
12. Співробітники відділу несуть відповідальність за невиконання 

або неналежне виконання своїх посадових обов’язків. 
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13. Начальник відділу несе відповідальність за: невиконання покла-
дених на відділ завдань і функціональних обов’язків його працівників; 
невиконання плану роботи; недотримання необхідних умов праці та тру-
дової і виконавчої дисципліни.

14. Відділ працює відповідно до Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Держкомархіву.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву
від 27 жовтня 2010 р. № 174

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління фінансового та кадрового забезпечення

1. Управління фінансового та кадрового забезпечення (далі - управ-
ління) є самостійним структурним підрозділом Державного комітету ар-
хівів України (далі – Держкомархів). Управління безпосередньо підпо-
рядковується Голові Держкомархіву.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, наказами Держкомархіву, іншими нормативно-право-
вими актами та цим положенням.

3. До складу управління входять фінансово-економічний відділ і від-
діл кадрового забезпечення.

4. Діяльність працівників управління регламентується посадовими 
інструкціями, які погоджуються начальником управління та начальником 
відділу і затверджуються Головою Держкомархіву. 

5. Працівники управління призначаються  на посади і звільняються 
з посад Головою Держкомархіву за поданням начальника управління у 
порядку встановленому чинним законодавством.

6. Управління має бланк з позначенням свого найменування.
7. Основними завданнями управління є:
забезпечення нормативно-правовими актами та грошовими ресур-

сами планових заходів та робіт (в межах кошторисних призначень), що 
провадяться Держкомархівом і безпосередньо підпорядкованими йому 
установами;

здійснення внутрішнього фінансового контролю за правильним та 
ефективним використанням бюджетних коштів, матеріальних ресурсів і 
повним їх відображенням в регістрах бухгалтерського обліку в Держко-
мархіві та підвідомчих йому установах;
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розроблення на основі чинного законодавства схем посадових ок-
ладів та умов оплати праці держслужбовців і працівників державних ар-
хівних установ;

організаційно-методичне керівництво діяльністю державних архів-
них установ з питань планування, фінансування, організації оплати праці, 
звітності та бухгалтерського обліку;

вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи державних ар-
хівних установ з профільних напрямів управління;

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань 
кадрової роботи в апараті Держкомархіву та підвідомчих архівних уста-
новах;

розроблення та супроводження проектів актів Кабінету Міністрів 
України та законів України;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового ме-
неджменту;

задоволення потреби в кваліфікаційних кадрах та їх ефективне ви-
користання;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників;

впровадження в практику роботи установ системи Держкомархіву 
прогресивних форм організації праці та управління;

8. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції до бюджетного запиту Держкомархіву, паспорти 

бюджетних програм та інформацію про їх виконання, складає поточні та 
перспективні плани розвитку та фінансування архівної галузі;

відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” го-
тує річні розписи за бюджетними програмами, передбаченими Держко-
мархіву та подає їх до Міністерства фінансів України;

складає річні кошториси видатків та помісячні плани асигнувань 
підвідомчим установам, вносить при необхідності зміни до них та подає 
на погодження керівництву Держкомархіву;

здійснює фінансування підпорядкованих архівних установ;
готує пропозиції щодо затвердження граничної чисельності і фонду 

оплати праці працівників підпорядкованих державних архівних установ;
спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву бере 

участь у розробці нормативно-правових актів з питань діяльності архів-
ної галузі та бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення 
структури і штатної чисельності Держкомархіву і підпорядкованих йому 
установ;
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готує за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерс-
твом праці та соціальної політики України, ЦК профспілки працівників 
державних установ України для державної реєстрації у Міністерстві юс-
тиції України накази з питань оплати праці працівників архівної галузі;

веде бухгалтерський облік руху грошових коштів та матеріальних 
ресурсів в Держкомархіві;

визначає порядок і строки подання бухгалтерської звітності підпо-
рядкованими установами, складає зведені фінансові звіти та подає їх до 
Державного казначейства України та Рахункової палати України;

надає звітність Міністерству фінансів України про виконання бюд-
жетних коштів центральними державними архівними установами, та 
керівництву Держкомархіву - інформацію про фінансування галузі в ці-
лому;

здійснює аналіз динаміки забезпечення потреб архівної галузі в 
коштах та аналізує використання бюджетних і позабюджетних коштів  
державними архівами;

розробляє порядок надання державними архівними установами 
платних послуг та ціни на ці роботи і послуги;

здійснює внутрішній фінансовий контроль за використанням бюд-
жетних коштів та матеріальних ресурсів в Держкомархіві та підвідомчих 
йому установах; 

бере участь у проведенні комплексних перевірок діяльності держав-
них архівних установ;

забезпечує надання повної, достовірної інформації про господарські 
операції і результати фінансової діяльності державних архівних установ 
для використання її органами виконавчої влади, фінансовими, податкови-
ми, контрольно-ревізійними органами;

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо нормативно-
правових актів з питань фінансування, планування, оподаткування, опла-
ти праці, бухгалтерського обліку і звітності;

готує для розгляду на засіданнях колегії Держкомархіву матеріали з 
питань фінансово-господарської діяльності державних архівних установ, 
з питань роботи з кадрами у тому числі і погодження, призначення на 
посади керівників державних архівних установ, а також здійснює мето-
дичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб в архівних 
установах, які підпорядковані Держкомархіву;

надає пропозиції до проектів планів основних заходів Держкомар-
хіву та державних цільових програм;

разом з іншими структурними підрозділами Держкомархіву та  
державними архівними установами формує замовлення на підготовку, 
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перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців Держ-
комархіву та керівників державних архівних установ, забезпечує укла-
дання відповідних угод із закладами освіти; організовує проходження у 
державних архівах виробничої практики студентів істориків та істориків-
архівістів;

готує державну та відомчу статистичну звітність з кадрових питань, 
аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпо-
рядкованих установ;

забезпечує здійснення гендерної політики;
проводить роботу з резервом кадрів апарату Держкомархіву, а також 

здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового 
резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву 
у структурних підрозділах Держкомархіву та підпорядкованих установах, 
вносить Голові комітету пропозиції щодо її вдосконалення;

контролює добір і розстановку кадрів в апараті Держкомархіву та у 
підпорядкованих установах;

розглядає та вносить Голові комітету пропозиції щодо проведення 
стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з від-
повідними структурними підрозділами документи для організації стажу-
вання, здійснює контроль за його проведенням;

готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад 
працівників Держкомархіву та керівників центральних державних архів-
них установ, а також матеріали про погодження призначення на посади 
та звільнення з посади керівників місцевих державних архівних установ 
у порядку встановленому чинним законодавством;

оформляє документи про прийняття присяги та присвоєння рангів 
державним службовцями, вносить про це записи до трудових книжок;

обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за 
встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповід-
ної тривалості;

розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагород-
ження працівників, веде відповідний облік;

готує документи щодо продовження терміну перебування на держав-
ній службі та призначення пенсій працівникам Деркомархіву;  

здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням 
трудових книжок, особових справ та особових карток працівників;

здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атес-
таційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання державними 
службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює 
проведення цієї роботи в підпорядкованих установах;
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разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в 
апараті Держкомархіву та в підпорядкованих установах за дотриманням 
Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з 
питань кадрової роботи та державної служби;

здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання 
державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінан-
сового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо 
себе і членів своєї сім’ї (декларуванням доходів);

проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства 
про працю та державну службу;

здійснює, у відповідності до повноважень, розміщення та оновлення 
інформації в рубриках веб-порталу Держкомархіву, відповідальність за 
наповнення яких покладено на управління;

забезпечує виконання інших функцій в межах повноважень управ-
ління, що випливають із покладених на Держкомархів завдань.

9. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє 
з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 
архівними установами.

10. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та 
звільняє з посади в установленому законодавством порядку Голова Держ-
комархіву.

11. Начальник управління:
організовує та забезпечує роботу управління і несе персональну від-

повідальність за виконання управлінням покладених на нього функцій;
визначає ступінь відповідальності керівників відділів у складі управ-

ління, розподіляє обов’язків між працівниками управління;
відповідно до законодавства подає пропозиції керівництву Держко-

мархіву щодо звільнення з посад та переміщення працівників управління, 
своєчасне заміщення вакансій, вирішує питання службової діяльності, 
вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

подає Голові Держкомархіву подання про присвоєння працівникам 
управління рангів державних службовців відповідно до законодавства, а 
також про заохочення і накладання дисциплінарних стягнень;

бере участь у розробленні заходів із зміцнення трудової дисципліни 
у Держкомархіві;

організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів, що 
належить до компетенції управління;

забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності управ-
ління та контроль за її збереженням відповідно до чинного законодавства; 
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забезпечує добір та розстановку кадрового резерву управління; 
розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підви-

щення ефективності роботи управління;
готує пропозиції до проектів планів основних заходів Держкомар-

хіву та державних цільових програм;
виконує інші завдання, покладені на нього Головою Держкомархіву.
11. Начальник управління має право у межах повноважень:
представляти Держкомархів з питань, що належать до компетенції 

управління;
для забезпечення виконання покладених на управління завдань і 

функцій давати всім працівникам управління обов’язкові для виконання 
доручення;

отримувати у встановленому порядку від посадових осіб та струк-
турних підрозділів Держкомархіву документи, довідки, та інші матеріа-
ли, необхідні для виконання функцій управління;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Держкомар-
хіву відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-право-
вих актів та розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням 
відповідно до покладених на нього обов’язків;

забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, під-
приємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються діяль-
ності управління;

підписувати документи, що надсилаються державним архівним ус-
тановам, які підпорядковуються Держкомархіву;

вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його 
компетенції;

брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих органів, нарадах, 
які проводяться в Держкомархіві;

вносити на розгляд Голові Держкомархіву: подання про призначен-
ня, переведення та звільнення працівників управління; пропозиції щодо 
заохочення працівників, пропозиції про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників, які неналежно виконують свої посадові 
обов’язки, допускають порушення Закону України “Про державну служ-
бу”, порушують трудову дисципліну.

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, Держ-
комархіву та державної служби в цілому;

12. Начальник управління несе відповідальність за неналежне вико-
нання або невиконання своїх посадових обов6язків, що передбачені цим 
положенням.

13. Управління працює відповідно до Правил внутрішнього трудово-
го розпорядку Держкомархіву.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву
від 27 жовтня 2010 р. № 174

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрового забезпечення

управління фінансового та кадрового забезпечення
Державного комітету архівів України

1. Відділ кадрового забезпечення (далі – відділ) є структурним 
підрозділом управління фінансового та кадрового забезпечення Держав-
ного комітету архівів України (далі – Держкомархів).

2. До складу відділу включено посаду головного спеціаліста з пи-
тань запобігання та протидії корупції, який відповідно до посадових 
обов’язків, підпорядковується Голові комітету.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Держкомархіву, іншими нормативно-правовими акта-
ми та цим Положенням. У питаннях організації і застосування методики 
проведення кадрової роботи та державної служби – відповідними реко-
мендаціями Головного управління державної служби України, Міністерс-
тва праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України.

4. Відділ підпорядковується начальнику управління.
Основними завданнями відділу є:
реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань 

кадрової роботи в апараті Держкомархіву та установах, що безпосеред-
ньо підпорядковані Держкомархіву (далі – підпорядковані установи);

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового ме-
неджменту;

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне вико-
ристання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до служ-
бової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та тру-
дових відносин;

здійснення контролю за виконанням законів України, актів Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, наказів та доручень керівниц-
тва Держкомархіву;

проведення моніторингу стану виконання актів законодавства, на-
казів і доручень керівництва Держкомархіву.
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5. Відділ організовує свою діяльність згідно з річними і квартальни-
ми планами, які затверджуються начальником управління.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи 

та державної служби в апараті Держкомархіву та підпорядкованих уста-
новах, і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює 
практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення;

разом з іншими структурними підрозділами Держкомархіву та де-
ржавними архівними установами, розробляє річні плани роботи з кадра-
ми, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, фор-
мує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
державних службовців Держкомархіву та керівників державних архівних 
установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;  
організовує проходження у державних архівах виробничої практики сту-
дентів істориків та істориків-архівістів;

забезпечує здійснення гендерної політики;
готує спільно з іншими структурними підрозділами Держкомархіву 

пропозиції до цільових програм розвитку архівної справи;
здійснює методичне керівництво складання державними архівними 

установами проектів планів роботи з кадрами;
готує пропозиції до проектів планів основних заходів Держкомар-

хіву; 
готує пропозиції з профільних питань відділу щодо участі Держко-

мархіву у розвитку співробітництва України з іншими державами в галузі 
архівної справи;

готує спільно з іншими структурними підрозділами пропозиції до 
Галузевої угоди між Держкомархівом і ЦК профспілки працівників де-
ржавних установ України;

організовує підготовку для розгляду на засіданнях колегії Держко-
мархіву питань роботи з кадрами, у тому числі і погодження призначення 
на посади керівників Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 
державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, а також здійснює 
методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпо-
рядкованих установ;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну та 
відомчу статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад 
державних службовців, а також керівників державних архівних установ, 
аналізує звіти державних архівних установ;

проводить роботу з резервом кадрів апарату Держкомархіву, а також 
здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового 
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резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву 
у структурних підрозділах Держкомархіву та підпорядкованих установах, 
вносить пропозиції щодо її вдосконалення;

вносить рекомендації про зарахування до кадрового резерву держав-
них службовців при плануванні періодичного переміщення по службі 
(ротації);

готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної 
служби;

вивчає разом з іншими структурними підрозділами особисті, про-
фесійні та ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті 
Держкомархіву, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, 
пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної 
служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного служ-
бовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті Держкомархіву;

приймає від претендентів на посади державних службовців відповід-
ні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші за-
ходи щодо організації конкурсного відбору;

вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах 
державних службовців, готує разом з відповідними структурними підроз-
ділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його 
проведенням;

готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад 
працівників Держкомархіву та керівників підпорядкованих установ;

планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної під-
готовки та результативності роботи державного службовця, періодичне 
переміщення його по службі у Держкомархіві, а також переведення до 
іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів 
державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за 
встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток від-
повідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників 
апарату Держкомархіву та керівників підпорядкованих установ;

у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудо-
вої дисципліни, пов’язані з проведенням службового розслідування та 
застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагород-
ження працівників, веде відповідний облік;

своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебуван-
ня на державній службі та призначення пенсій працівникам Держкомар-
хіву;
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здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням 
трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи 
працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездат-
ності;

готує документи для службових відряджень працівників;
веде зведений табель робочого часу працівників Держкомархіву;
у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апа-

рату Держкомархіву та штатного розпису, контролює розроблення поса-
дових інструкцій у структурних підрозділах Держкомархіву та в підпо-
рядкованих установах;

здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атес-
таційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними 
службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює 
проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами організує ре-
гулярне навчання працівників апарату Держкомархіву та керівників де-
ржавних архівних установ;

разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в 
апараті Держкомархіву та підпорядкованих установах за дотриманням 
Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з 
питань кадрової роботи та державної служби;

здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання 
військовозобов’язаних в апараті Держкомархіву, забезпечує контроль за 
станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпо-
рядкованих установах;

забезпечує планування службової кар’єри та аналізує ефективність 
роботи персоналу;

здійснює разом з іншими структурними підрозділами заходи щодо 
ведення комп‘ютерного обліку електронних особових справ державних 
службовців першої-п’ятої категорії, використання його даних у межах 
повноважень Держкомархіву, супроводження і зберігання відомостей для 
формування єдиної комп‘ютерної системи “Кадри” та своєчасної підго-
товки і подання до Головдержслужби та її територіальних органів необ-
хідної інформації у встановленому Головдержслужбою порядку;

здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання 
державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінан-
сового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо 
себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);
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розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, 
веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

засвідчує печаткою документи у випадках, передбачених Інструк-
цією з діловодства в Держкомархіві;

організовує і проводить наради та семінари з питань, що віднесені 
до компетенції відділу; бере участь у конференціях, нарадах, семінарах з 
питань кадрової роботи та державної служби;

проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства 
про працю та державну службу.

7. Відділ має право:
перевіряти і контролювати дотримання Правил внутрішнього трудо-

вого розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в 
апараті Держкомархіву та в підпорядкованих установах;

одержувати у встановленому порядку від керівників Держкомархіву 
та підпорядкованих установ документи, необхідні для виконання покла-
дених на відділ функцій;

брати участь у нарадах та інших заходах з питань правової та кадро-
вої роботи, що проводяться в Держкомархіві та підпорядкованих устано-
вах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

вимагати від виконавців дотримання встановлених строків виконан-
ня та порядку оформлення службових документів;

вносити пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підви-
щення ефективності державної служби.

8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє 
в установленому порядку з центральними і місцевими органами виконав-
чої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організа-
ціями, державними архівними установами, а також з іншими структурни-
ми підрозділами Держкомархіву.

9. Відділ має свою печатку.
10. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє 

з посади Голова Держкомархіву за поданням начальника управління за 
порядком відповідно до чинного законодавства. 

11. Начальник відділу:
представляє Держкомархів з питань, що належать до компетенції 

відділу;
здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між 

працівниками, очолює та контролює їх роботу; 
забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи 

та державної служби в апараті Держкомархіву та в підпорядкованих ус-
тановах;
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організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів, що 
належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах своєї компетенції збереження інформації з обме-
женим доступом відповідно до чинного законодавства;

організує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд пра-
цівниками відділу звернень громадян, органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, ус-
танов і організацій з питань, що стосуються діяльності відділу, а також 
розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним 
законодавством, які вносить на розгляд начальнику управління;

готує і вносить через начальника управління Голові комітету подан-
ня про присвоєння працівникам відділу рангів державних службовців 
відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дис-
циплінарних стягнень;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підви-
щення ефективності роботи відділу;

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку;

визначає права та обов’язки працівників відділу;
виконує інші завдання, покладені на нього керівництвом Держкомар-

хіву.
12. Начальник відділу має право:
за дорученням керівництва представляти Держкомархів в структур-

них підрозділах інших органів виконавчої влади та в підпорядкованих 
установах в межах своєї компетенції;

вносити на розгляд керівництва Держкомархіву пропозиції щодо 
вдосконалення роботи відділу, управління з питань, що стосуються його 
діяльності.

13. Співробітники відділу несуть відповідальність за неналежне ви-
конання посадових обов’язків. 

Начальник відділу несе відповідальність за: невиконання покладе-
них на відділ завдань і функціональних обов’язків його працівників; не-
виконання плану роботи; недотримання необхідних умов праці, трудової 
і виконавчої дисципліни.

14. Відділ працює відповідно до Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Держкомархіву. 
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Про внесення змін до складу
Головної редакційної колегії Держкомархіву України з 
підготовки архівних довідників за Програмою “Архівні 

зібрання України”, затвердженого наказом Держкомархіву від 
03.08.2010 № 104

від 28 листопада 2010 р. № 175

У зв’язку із кадровими змінами, що відбулися у Державному комі-
теті архівів України, Українському науково-дослідному інституті архів-
ної справи та документознавства та Українському інституті національної 
пам’яті

НАКАЗУЮ:
1. Виключити зі складу Головної редакційної колегії Держкомархіву 

України з підготовки архівних довідників за Програмою “Архівні зібран-
ня України”:

– Верстюка В. Ф., заступника Голови Українського інституту націо-
нальної пам’яті, доктора історичних наук;

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

– Мельниченко О. В., головного спеціаліста організаційно-аналітич-
ного відділу Держкомархіву, кандидата історичних наук.

2. Включити до складу Головної редакційної колегії Держкомархіву 
України з підготовки архівних довідників за Програмою “Архівні зібран-
ня України”:

– Верстюка В. Ф., головного наукового співробітника відділу історії 
Української революції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАНУ, 
доктора історичних наук (за згодою);

– Мельниченко О. В., заступника директора Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидата 
історичних наук.

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

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву
від 30.12.2009 № 231 “Про Редакційно-видавничу раду

Державного комітету архівів України”
від 29 жовтня 2010 р. № 176

У зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в Українському на-
уково-дослідному інституті архівної справи та документознавства, Дер-
жавному центрі збереження документів НАФ та Українському інституті 
національної пам’яті

НАКАЗУЮ:
1. Додаток № 1 до наказу Держкомархіву від 30.12.2009 № 231 

викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-

ступника Голови Державного комітету І. Б. Матяш.
Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Додаток № 1
до наказу Держкомархіву
від 30 грудня 2009 р. № 231

Склад Редакційно-видавничої ради
Державного комітету архівів України

1. Гінзбург О. П., Голова Державного комітету архівів України (Го-
лова Ради);

2. Матяш І. Б., перший заступник Голови Державного комітету ар-
хівів України, доктор історичних наук (заступник Голови Ради);

3. Артамонова С. С., старший науковий співробітник науково-інфор-
маційного відділу Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства, кандидат педагогічних наук;

4. Верстюк В. Ф., головний науковий співробітник відділу історії Ук-
раїнської революції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН Украї-
ни, доктор історичних наук (за згодою);

5. Гирич І. Б., завідуючий відділом джерел з історії України ХІХ – 
початку ХХ ст.ст. Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних наук (за зго-
дою);
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6. Гісцова Л. З., старший науковий співробітник Інституту українсь-
кої археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 
(за згодою);

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

8. Демченко Л. Я., заступник директора Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ;

9. Зворський С. Л., старший науковий співробітник, завідувач сек-
тора довідкового апарату та обліку документів Українського науково-до-
слідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат істо-
ричних наук;

10. Лозицький В. С., директор Центрального державного архіву гро-
мадських об’єднань України, кандидат історичних наук;

11. Маврін О. О., заступник директора Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, канди-
дат історичних наук (за згодою);

12. Маковська Н. В., директор Центрального державного архіву ви-
щих органів влади та управління України, кандидат історичних наук;

13. Пельц Д. І., директор Центрального державного історичного ар-
хіву України, м. Львів;

14. Прилепішева Ю. А., начальник Управління інформації та між-
народного співробітництва Держкомархіву України, кандидат історичних 
наук;

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

16. Топішко Н. О., директор Центрального державного кінофотофо-
но-архіву України ім. Г. С. Пшеничного;

17. Юркова О. В., старший науковий співробітник відділу історії Ук-
раїни 20–30-х рр. ХХ ст., кандидат історичних наук (за згодою);

18. Яценюк А. М., директор Державного центру збереження доку-
ментів НАФ.
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19.10.2010 
р. “Про стан усунення порушень фінансово-господарської 

діяльності, виявлених попередньою перевіркою  
у ДЕКС ЦДАУ”

від 8 листопада 2010 р. № 181

1.Оголошується  до виконання рішення колегії Держкомархіву Ук-
раїни від 19 жовтня 2010 року “Про стан усунення порушень фінансово-
господарської діяльності, виявлених попередньою перевіркою у ДЕКС 
ЦДАУ” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ

АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 19 жовтня 2010 року                                   

Про стан усунення порушень виявлених попередньою перевіркою  
фінансово-господарської діяльності ДЕКС ЦДАУ

Колегія відзначає, що ДЕКС ЦДАУ вжито заходи щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених у ході перевірки його фінансово-госпо-
дарської діяльності в 2010 році у повному обсязі, а саме:

зайво нарахована заробітна плата в 2010 році працівникам ДЕКС 
ЦДАУ в сумі 129,34 грн. утримана в липні та серпні 2010 року в повному 
обсязі; 

недонарахована заробітна плата працівникам ДЕКС ЦДАУ в сумі 
787,74 грн.   донараховано в липні та серпні 2010 року в сумі 424,80 грн., 
звільненим працівникам в сумі 362,94 грн.;

протоколи тендерної комісії з зазначенням причин, за яких не відбу-
лися торги, надані в вересні  2010 року №№3/12-08, 3/11-08, 6/12-08 ;

по програмі 6111810 “Реконструкція комплексу споруд центральних 
державних архівних установ” згідно з проектно-кошторисною докумен-
тацією було заплановано на устаткування, меблі та інвентар кошти в сумі 
9807,7 тис. грн., а по факту закупили вентиляційного, ліфтового облад-
нання та обладнання для відеоспостереження на суму 15796,2 тис. грн., 
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що на 5988,5 тис. грн. більше. Перевищення загальної суми по зведеному 
кошторисному розрахунку не було.

ДЕКС ЦДАУ подано лист-запит до Міністерства економіки України, 
щодо надання дозволу на внесення змін та доповнень до технічного за-
вдання та можливості закупівлі вентиляційного,  ліфтового обладнання та 
обладнання для відеоспостереження за рахунок коштів, які передбачені 
на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

 Зважаючи на викладені результати перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності ДЕКС ЦДАУ,

колегія вирішує:
Інформацію про роботу ДЕКС ЦДАУ щодо усунення порушень і не-

доліків, виявлених під час перевірки його фінансово-господарської діяль-
ності у 2010 році, взяти до відома.

Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) щоквартально 
проводити аналіз фінансової звітності та здійснювати контроль за про-
веденням фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком ви-
никненням порушень у використанні бюджетних коштів у центральних 
державних архівних установ.

Керівникам центральних державних архівних установ посилити кон-
троль за ефективним використанням бюджетних коштів.

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

Про експонування оригіналів документів
під час візиту делегації Національної бібліотеки та архіву

Ісламської Республіки Іран (НБА ІРІ)
від 9 листопада 2010 р. № 185

У зв’язку із візитом у листопаді 2010 року до Держкомархіву пред-
ставників НБА ІРІ, програмою якого передбачено ознайомлення членів 
делегації з оригіналами документів з фондів центральних державних ар-
хівів, розташованих в комплексі споруд ЦДАУ по вул. Солом’янській 24,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДІАК (Кісіль І. М.) за-

безпечи-ти експонування у читальному залі ДНАБ оригіналів документів 
з фондів архівів, а директору ЦДКФФА (Топішко Н. О.) – копій докумен-
тів згідно переліку, що додається.
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Тимчасове експонування оригіналів документів здійснити відповід-
но до вимог Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”.

2. Покласти персональну відповідальність за забезпечення збереже-
ності оригіналів документів НАФ під час їх тимчасового експонування, а 
також за їх своєчасне повернення до архівосховищ на директорів архівів 
Маковську Н. В. та Кісіля І. М.

3. Начальнику управління інформації та міжнародного співробітниц-
тва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.):

– забезпечити координацію роботи ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДКФФА з під-
готовки експонування оригіналів документів до візиту делегації НБА ІРІ;

– вчасно довести до відома директорів ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДКФФА, 
ДНАБ інформацію про час і дату проведення ознайомлення членів деле-
гації НБА ІРІ з оригіналами документів, що згадані у додатку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Про затвердження Положення про галузевий державний архів 
Державної прикордонної служби України

від 12 листопада 2010 р. № 187/860, зареєстрований  
у Міністерстві юстиції України 

29 листопада 2010 р. № 1187/18482

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
18.08.2010 № 1679-р “Про створення галузевого державного архіву Дер-
жавної прикордонної служби України”

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Положення про галузевий державний архів Державної 

прикордонної служби України, що додається.
2. Відділу формування Національного архівного фонду управління 

діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України та галузевому державному архіву 
Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього на-
казу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Державного комітету архівів України відповідно до функціональних 
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обов’язків та першого заступника Голови Державної прикордонної служ-
би України – директора Департаменту охорони державного кордону.

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

Голова Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург
 Голова Державної прикордонної служби України М. М. Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету  
архівів України, Адміністрації  
Державної прикордонної служби 
України 12.11.2010 № 187/860

ЗАРЕЄСТРОВАНО
 в Міністерстві юстиції України
від  29  листопада 2010 р.
за № 1187/18482
Керівник реєструючого 
органу______________________       
                        (підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
про галузевий державний архів

Державної прикордонної служби України

1. Галузевий державний архів Державної прикордонної служби Ук-
раїни (далі – Архів) створено відповідно до Закону України “Про Націо-
нальний архівний фонд та архівні установи” і розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18.08.2010 № 1679-р “Про створення галузевого 
державного архіву Державної прикордонної служби”. Архів є державною 
архівною установою Державної прикордонної служби України, здійснює 
зберігання та облік документів Національного архівного фонду (далі - 
НАФ), управління, методичну та інформаційну діяльність у сфері архів-
ної справи у Державній прикордонній службі України.

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

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, норма-
тивно-правовими актами Адміністрації Державної прикордонної служби 
України та Державного комітету архівів України, а також цим Положен-
ням.
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3. Архів підпорядковується Голові Державної прикордонної служби 
України через першого заступника Голови Державної прикордонної служ-
би України – директора Департаменту охорони державного кордону.

4. Архів працює відповідно до річного плану роботи, який затверд-
жує перший заступник Голови Державної прикордонної служби України 
- директор Департаменту охорони державного кордону, і звітує перед ним 
про проведену роботу.

5. Архів здійснює приймання, державний облік та зберігання доку-
ментів НАФ, що утворилися в процесі оперативно-службової діяльності 
Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних 
управлінь, загонів морської охорони, органів охорони державного кор-
дону, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спе-
ціального призначення, органів забезпечення (далі – органи охорони де-
ржавного кордону та забезпечення) та створює умови для користування 
цими документами.

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

діяльність Державної прикордонної служби України;
мікрофотокопії страхового фонду документів та фонду користування 

ними;
службові відомчі видання;
документи з особового складу органів охорони державного кордону 

та забезпечення;
документи особового походження.
7. Архів є методичним центром з питань роботи з документами, що 

тимчасово зберігаються в органах охорони державного кордону та забез-
печення, та здійснює організаційно-методичне керівництво роботою ар-
хівних підрозділів цих органів.

8. Основними завданнями Архіву є:
забезпечення умов зберігання та обліку архівних документів, що зна-

ходяться на зберіганні;
ведення державного обліку документів НАФ та подання відомостей 

про них Держкомархіву;
створення та організація зберігання страхового фонду документів і 

фонду користування ними;
виявлення унікальних документів НАФ;
створення й удосконалення довідкового апарата до документів, що 

знаходяться на зберіганні в Архіві, забезпечення автоматизації інформа-
ційно-пошукових процесів;

комплектування Архіву документами органів охорони державного 
кордону та забезпечення;
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участь у виявленні специфічних документів історико-культурної 
спадщини України;

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

контроль за збереженням документів та нормативно-методичне за-
безпечення ведення архівної справи в органах охорони державного кор-
дону та забезпечення;

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

організація в установленому порядку користування архівними доку-
ментами, видавання архівних довідок, копій, витягів з документів юри-
дичним та фізичним особам;

проведення заходів щодо охорони державної таємниці та захисту ін-
формації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

підготовка документів для опублікування та експонування;
комплектування довідково-інформаційного фонду в межах виділе-

них асигнувань;
впровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового досві-

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

консервацію документів;
створює систему облікових документів Архіву;
веде державний облік документів НАФ та подає відповідні відомості 

про них один раз на рік Держкомархіву, здійснює контроль за збереженіс-
тю, обліком і використанням інформації зазначених документів;

створює копії унікальних документів для страхового фонду доку-
ментів та фонду користування ними;

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

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

здійснює грошову оцінку документів НАФ, що зберігаються в Ар-
хіві;

складає списки установ – джерел формування НАФ, які передають 
документи до Архіву, приймає ці документи на постійне зберігання після 
закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах ор-
ганів охорони державного кордону та забезпечення;

перевіряє роботу архівних підрозділів органів охорони державного 
кордону та забезпечення;
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організовує приймання документів особового походження на про-
хання юридичних і фізичних осіб – власників документів НАФ, які мають 
відношення до діяльності Державної прикордонної служби України, та 
забезпечує їх науково-технічне опрацювання та зберігання;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них;
провадить у встановленому законодавством порядку діяльність, 

пов’язану з державною таємницею, забезпечує у межах своїх повнова-
жень охорону відомостей та збереження документів, що становлять де-
ржавну таємницю;

видає архівні довідки, копії, витяги з документів на запити юридич-
них та фізичних осіб, готує до публікації документи, що зберігаються в 
Архіві;

організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досві-
ду, впроваджує наукові досягнення, нові методи роботи в архівній справі 
та діловодстві.

10. Архів має право:
одержувати в установленому порядку від органів охорони державно-

го кордону та забезпечення відомості стосовно зберігання і впорядкуван-
ня документів НАФ у межах своєї компетенції;

надавати у межах своєї компетенції роз’яснення правил та вимог 
щодо забезпечення збереженості документів НАФ, що зберігаються в ар-
хівних підрозділах органів охорони державного кордону та забезпечення, 
з метою їх неухильного виконання;

здійснювати контроль за дотриманням правил впорядкування, об-
ліку та зберігання архівних документів архівними підрозділами органів 
охорони державного кордону та забезпечення;

повертати на доопрацювання неправильно сформовані справи, під-
готовлені описи, що не відповідають встановленим вимогам, а також 
справи, гриф секретності яких не приведено у відповідність з вимогами 
чинного законодавства України;

для забезпечення діяльності Архіву укладати договори;
розробляти за погодженням з Держкомархівом методичні посібники 

з архівної справи, скликати наради, семінари з питань, що належать до 
компетенції Архіву;

погоджувати проекти розпорядчих документів Державної прикор-
донної служби України з питань архівної справи;

надавати пропозиції щодо скасування розпорядчих документів Дер-
жавної прикордонної служби України, що суперечать чинному законо-
давству України, з питань архівної справи;
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з метою охорони державної таємниці і захисту права власності на 
інформацію встановлювати відповідно до чинного законодавства умови 
для використання інформації, що містяться в документах Архіву.

11. Архів у процесі виконання покладених на нього завдань взає-
модіє з Держкомархівом, іншими державними архівними установами та 
органами державної влади.

12. Архів очолює начальник, який призначається на посаду та звіль-
няється з посади Головою Державної прикордонної служби України.

Начальник Архіву у межах своїх повноважень видає накази.
13. Начальник Архіву:
здійснює керівництво діяльністю Архіву;
представляє Архів в усіх державних і громадських установах;
несе персональну відповідальність за виконання покладених на Ар-

хів завдань;
затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інс-

трукції працівників Архіву;
забезпечує цільове використання коштів у суворій відповідності із 

затвердженим кошторисом та відповідно до чинного законодавства;
приймає на роботу та звільняє працівників Архіву та військовослуж-

бовців у встановленому порядку;
забезпечує в межах своєї компетенції додержання вимог чинного 

законодавства при видачі у тимчасове користування документів Архіву 
органам охорони державного кордону та забезпечення, наданні доступу 
до роботи з ними.

14. Для проведення експертизи цінності документів в Архіві утво-
рюється експертно-перевірна комісія. Положення про експертно-перевір-
ну комісію та її 

склад затверджує Голова Державної прикордонної служби України 
за погодженням з Головою Держкомархіву.

15. Архів забезпечується відповідними штатами, приміщеннями, 
технологічним обладнанням, матеріальними та фінансовими ресурсами 
за рахунок кошторису Державної прикордонної служби України.

16. Архів є юридичною особою, має печатку із зображенням Держав-
ного Герба України і своїм найменуванням, відповідні штампи та рахунки 
в Державному казначействі України.

Начальник управління формування та зберігання Національного архів-
ного фонду Державного комітету архівів України  С. В. Сельченкова

Начальник управління контролю та документального забезпечення 
Адміністрації Державної прикордонної  

служби України В. В. Голінко
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 Про затвердження Положення про преміювання
працівників Держкомархіву
від 12 листопада 2010 р. № 188

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів (із змінами)”, з метою здійснення преміювання праців-
ників Держкомархіву,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про преміювання працівників Держкомар-

хіву, що додається.
2. Відділу кадрового забезпечення (Баранова О. В.) довести цей на-

каз до відома керівників структурних підрозділів Держкомархіву.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву від 

16.10.2006 № 96-к “Про затвердження Положення про преміювання пра-
цівників Держкомархіву України”.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву
від 12 листопада 2010 р. № 188

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників Держкомархіву України

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників Держкомархіву (далі – 
Положення) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів (із змінами)”.

1.2. Керівництво Держкомархіву у межах встановленого фонду опла-
ти праці має право здійснювати преміювання працівників відповідно до 
особистого вкладу в загальні результати роботи.
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1.3. Преміювання працівників проводиться за результатами роботи 
за місяць. За наявності економії фонду оплати праці може здійснюватися 
преміювання за результатами роботи за квартал або за рік.

1.4. За виконання окремих важливих завдань, з нагоди державних і 
професійних свят, ювілейних дат працівникам може бути виплачено та-
кож одноразову премію із загального місячного фонду преміювання, ут-
вореного відповідно до пункту 2.2 цього Положення.

1.5. Положення поширюється на всіх працівників центрального апа-
рату Держкомархіву.

2. Визначення загального фонду преміювання
2.1. Річний фонд преміювання утворюється в межах коштів, перед-

бачених на преміювання у кошторисі, у розмірі не менш як 10 відсотків 
посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.2. Фонд преміювання працівників за результатами роботи за місяць 
визначається в розмірі економії коштів на оплату праці, що утворилася в 
межах затвердженого Держкомархівом помісячного кошторису видатків 
на оплату праці.

3. Визначення розміру премії
3.1. Розрахунковий розмір премії кожному працівнику визначається 

шляхом множення суми нарахованого йому посадового окладу за фактич-
но відпрацьований час у даному місяці, на процент премії визначеної для 
кожного взятого окремого місяця розрахунковим шляхом, але не менше 
як 10 відсотків посадового окладу та економії фонду оплати праці.

3.2. Розмір премії, визначений відповідно до пункту 3.1 цього Поло-
ження, може бути збільшено з урахуванням особистого вкладу працівни-
ка у загальні результати роботи. Збільшення розміру премії здійснюється 
в межах загального місячного фонду преміювання.

3.3. У процесі визначення конкретного розміру премії враховується 
стан виконання працівником посадових обов’язків: обсяг і якість викону-
ваних завдань, дотримання термінів виконання планових заходів і дору-
чень, виконання позапланових завдань, подання ініціативних пропозицій 
щодо вдосконалення роботи з профільних питань та діяльності архівних 
установ у цілому, підготовка статей та інших публікацій з профільних 
питань, дотримання трудової дисципліни.

3.4. Працівників, які не забезпечили своєчасного та якісного вико-
нання покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущен-
ня в роботі, порушення трудової дисципліни, може бути позбавлено пре-
мії повністю, або частково.
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3.5. Працівники, які звільнилися з роботи в місяці, за який прово-
диться преміювання, премія не виплачується за винятком працівників, які 
вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно п. 1 ч. 1ст. 
40 КЗпП.

Працівникам, до яких застосовано заходи дисциплінарного стягнен-
ня, які визначено наказом про притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності, премія за підсумками роботи за місяць, в якому дисциплінарне 
стягнення застосовано, не виплачується.

Разові премії, які як заходи заохочення не передбачені нормативно-
правовими актами, не затосовуються до працівника протягом дії дис-
циплінарного стягнення (ст. 151 КЗпП).

4. Виплата премії
4.1. Підставою для виплати премії є наказ Голови Держкомархіву.
4.2. До 27 числа поточного місяця фінансово-економічний відділ 

Держкомархіву готує проект наказу про преміювання працівників, визна-
чає розрахункову суму премії кожному працівнику і подає ці розрахунки 
на узгодження відповідним керівникам (Голові Держкомархіву, першому 
заступнику Голови, начальникам управлінь, відділів та секторів).

4.3. Начальник управління, відділу чи сектору погоджує розрахунок 
або готує доповідну записку щодо збільшення, зменшення чи невиплати 
премії працівників відділу з обгрунтуванням своєї пропозиції.

4.4. На підставі погоджених розрахунів і доповідних записок началь-
ників управлінь, відділів, секторів фінансово-економічний відділ Держ-
комархіву до 30 числа поточного місяця готує наказ про преміювання 
працівників за результатами роботи за місяць і подає на підпис Голові 
Держкомархіву.

4.5. Виплата премії керівникам Держкомархіву здійснюється з дозво-
лу Кабінету Міністрів України. Для одержання такого дозволу фінансово-
економічний відділ Держкомархіву готує відповідні пропозиції.

4.6. Премію працівники одержують у тому ж порядку, як і заробітну 
плату.

Начальник управління фінансового  
та кадрового забезпечення О. О. Тюрін
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Про участь державних архівних установ у відзначенні
70-річчя початку Великої Вітчизняної війни

від 16 листопада 2010 р. № 190

З метою відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни та 
у рамках співпраці з Меморіальним комплексом “Національний музей іс-
торії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”,

НАКАЗУЮ:
1. Центральним державним архівам, Державному архіву в Автоном-

ній Республіці Крим, державним архівам областей, міст Києва і Севасто-
поля:

– провести виявлення документів цієї тематики відповідно до струк-
тури, що додається, та не пізніше 15 березня 2011 року передати до Держ-
комархіву їх переліки та цифрові копії (до 20 документів);

– організувати та провести спільно з музейними установами доку-
ментальні виставки, присвячені 70-річчю початку Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років;

– організувати публікацію в засобах масової інформації архівних до-
кументів, що висвітлюють події початку війни;

– взяти участь у тематичних конференціях, круглих столах, інших 
заходах, присвячених 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років;

– до 27 червня 2011 року проінформувати управління інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) про 
вжиті заходи.

2. ЦДАВО (Маковська Н. В.):
– спільно із ЦДКФФА, Меморіальним комплексом “Національний 

музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” забезпечити 
підготовку та проведення урочистого відкриття тематичної фотодокумен-
тальної виставки до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років;

– спільно з відділом інформаційних технологій Держкомархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити підготовку тематичної он-лайнової виставки та 
її публікацію не пізніше 17 червня 2011 року на офіційному веб-порталі 
Держкомархіву.

3. ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного (Топішко Н. О.):
– надавати всебічну допомогу представникам телеканалів у створен-

ні фільмів та відеосюжетів із зазначеної тематики;
– забезпечити підготовку тематичного відеосюжету для демонстра-

ції під час відкриття фотодокументальної виставки у Меморіальному 
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комплексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років”.

4. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-
мархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи держав-
них архівів з підготовки та проведення тематичних виставок до 70-річчя 
початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Додаток 
до наказу Держкомархіву
від 16 листопада 2010 р. № 190

“Війна та її відбиток у свідомості і долі учасників”
(робоча назва виставки)

Тематичні розділи виставки:
Перший день війни у житті України та її громадян.
Війна у листах, щоденниках і нотатках її учасників.
Події перших місяців війни та пов’язана з ними трансформація 

свідомості її учасників.

Місця воїнської слави на карті України:
– Міста-герої (Київ, Севастополь, Одеса, Керч);
– Міста, нагороджені орденом Вітчизняної війни (Корсунь-Шевчен-

ківський, Ізюм, Феодосія);
– с. Геройське (Прогної) Головопристанського району Херсонської 

області;
– Дніпро – ріка героїв;
– Міста і села партизанської слави.

Міста скорботи на карті України:
– Місця масового знищення цивільного населення;
– Спалені села України;
– Табори для військовополонених;
– Місця масового поховання захисників-визволителів України 

(воїнські кладовища, братські могили, пам’ятники, обеліски);
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– Місця неврахованих санітарних поховань на території України. 
Проблеми пропалих безвісти.

Про узагальнення інформації з проведення роз’яснювальної 
роботи з пріоритетних питань державної політики  

в Держкомархіві
від 17 листопада 2010 р. № 191

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 ве-
ресня 2010 року № 1912-р “Деякі питання удосконалення роз’яснювальної 
роботи органами виконавчої влади”

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву (Прилепіше-

ва Ю. А., Сельченкова С. В., Богунова Н. К., Тюрін О. О.) забезпечити від-
повідно до компетенції виконання вимог Рекомендацій щодо проведення 
органами виконавчої влади системної роз’яснювальної роботи з пріори-
тетних питань державної політики, схвалених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1912-р.

2. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву (Сельчен-
кова С. В., Богунова Н. К., Тюрін О. О.) забезпечити виконання пункту  
4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року  
№ 1912 у частині подання щороку до 10 грудня Управлінню інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву узагальненої інформації 
про проведення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань держав-
ної політики в Держкомархіві за встановленою формою (додається). 

3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держком-
архіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити подання щороку до 25 грудня  
Державному комітетові телебачення та радіомовлення узагальненого 
звіту про проведення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань дер-
жавної політики в Держкомархіві.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Голови Державного комітету Матяш І. Б.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Про забезпечення проведення системної
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо рішень Уряду,

розробниками яких є Держкомархів
від 17 листопада 2010 р. № 192

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2010 року № 41494/1230/1-10 з метою забезпечення проведення систем-
ної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змісту, цілей та механіз-
мів реалізації рішень Уряду

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву у день прове-

дення засідання Уряду надавати управлінню інформації та міжнародно-
го співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) інформаційно-
аналітичні повідомлення про ухвалення Урядом найважливіших рішень, 
розробником яких є Держкомархів, та коментарі фахівців до них, для опе-
ративного розміщення на Урядовому порталі.

У зазначених інформаційно-аналітичних повідомленнях відповід-
но до встановленої форми (додаток) необхідно викласти зрозумілою для 
широкого загалу мовою мету нормативно-правового акту, обгрунтування 
необхідності прийняття акта, очікувані результати від його реалізації, по-
зитивний вплив на соціально-економічний розвиток країни та окремих 
регіонів.

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-
мархіву (Прилепішева Ю. А.):

– визначити особу, відповідальну за подання Кабінету Міністрів Ук-
раїни інформаційних повідомлень та коментарів щодо найважливіших рі-
шень, ухвалених на засіданнях Уряду, розробником яких є Держкомархів, 
для розміщення на Урядовому порталі;

– забезпечити подання необхідних інформаційних повідомлень Ка-
бінету Міністрів України в електронному вигляді (editor@kmu.gov.ua) до 
09.00 наступного дня після засідання Кабінету Міністрів України (у разі 
внесення змін та доповнень до проектів актів під час їх розгляду на засі-
данні Уряду – до 09.00 наступного дня після випуску урядового акта).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Держкомархіву Прись Т. П.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Додаток 
до наказу Держкомархіву
від 17 листопада 2010 р. № 192

Уряд схвалив Концепцію інтегрованого управління кордонами
Уряд схвалив Концепцію інтегрованого управління кордонами.  

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабінету Міністрів  
України. 

Згідно з Концепцією, інтегроване управління кордонами передбачає: 
координацію діяльності компетентних державних органів із забезпечен-
ня безпеки і відкритості державного кордону; забезпечення охорони де-
ржавного кордону, пропуску в установленому порядку через державний 
кордон осіб, транспортних засобів і товарів, провадження інформаційної 
та оперативно-розшукової діяльності, проведення аналізу ризиків та здій-
снення запобіжних заходів; провадження суб’єктами інтегрованого уп-
равління кордонами діяльності із запобігання, виявлення, розкриття (роз-
слідування) транскордонних злочинів, а також створення чотирирівневої 
системи контролю за в’їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб 
без громадянства.

Проблеми інтегрованого управління кордонами передбачається 
розв’язати, в першу чергу, шляхом удосконалення співпраці з Європей-
ською агенцією з питань управління оперативним співробітництвом на 
зовнішніх кордонах держав — членів Європейського Союзу, зокрема у 
проведенні аналізу ризиків, забезпеченні обміну інформацією, участі у 
проведенні спільних операцій, виконанні спеціалізованих програм підго-
товки персоналу Держприкордонслужби; забезпечення співробітництва 
з державами Чорноморського басейну; налагодження співпраці з Інтер-
полом, Європолом та іншими міжнародними правоохоронними устано-
вами.

Крім того, необхідно удосконалити діяльність прикордонного пред-
ставництва; забезпечити співпрацю з Місією Європейської Комісії з на-
дання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова, 
розвиток прикордонного та митного співробітництва, зокрема удоскона-
лити механізм обміну інформацією, а також сформувати державну мігра-
ційну політику з урахуванням стандартів Європейського Союзу та інше.

Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити виконання зобов’язань 
України в рамках безвізового діалогу з Європейським Союзом та належ-
ний рівень безпеки державного кордону; привести систему інтегровано-
го управління кордонами у відповідність з європейськими стандартами, 
підвищити рівень безпеки державного кордону, забезпечити його від-
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критість для провадження законної транскордонної діяльності та забезпе-
чити розвиток міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробіт-
ництва тощо.

Уряд забезпечить автомобілями інвалідів деяких категорій
Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства 

праці та соціальної політики щодо забезпечення у 2010 році автомобіля-
ми “Славута” деяких категорій інвалідів. Відповідне розпорядження Уряд 
прийняв на засіданні 20 жовтня.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, автомобілями будуть забезпе-
чені інваліди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інвалі-
ди війни I групи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час 
Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

Автомобілі для інвалідів будуть придбані за рахунок видатків бюд-
жетної програми “Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців авто-
мобілями” у розмірі 50 млн. гривень.

Уряд планує створити україномовну версію міжнародного кана-
лу “Euronews”

Кабінет Міністрів України планує створити україномовну версію 
міжнародного каналу “Euronews”. Відповідне розпорядження було при-
йняте на засіданні Уряду 12 жовтня.

Згідно із розпорядженням, Державний комітет телебачення та радіо-
мовлення повинен провести правову оцінку проекту договору між Націо-
нальною телекомпанією і акціонерним товариством з обмеженою відпові-
дальністю “Euronews” про створення україномовної версії міжнародного 
каналу “Euronews”, в якому передбачено трансляцію і розповсюдження 
на території України місцевої україномовної версії міжнародного каналу 
“Euronews” (24 години на добу, 7 днів на тиждень) та забезпечити укла-
дення зазначеного договору.

Виконання рішення Уряду, забезпечить здійснення перерозподілу 
бюджетних призначень загального фонду за бюджетними програмами, пе-
редбаченими Міністерством фінансів, у межах їх загального обсягу шля-
хом зменшення видатків споживання за бюджетною програмою 3511340 
на суму 85572,4 тис. гривень, у тому числі по м. Києву – на 85572,4 тис. 
гривень, та збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою 
3511090 “Державні капітальні видатки” на таку ж суму.

Крім того, бюджетні призначення Міністерства фінансів (загально-
державні видатки) за загальним фондом державного бюджету з бюджет-
ної програми 3511090 “Державні капітальні видатки” у сумі 85572,4 тис. 
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гривень будуть передані Державному комітету телебачення та радіомов-
лення за бюджетною програмою 1701080 “Виробництво телерадіопрог-
рам для державних потреб” для створення україномовної версії міжна-
родного каналу “Euronews”.

Уряд затвердив Порядок організації та проведення особистого 
прийому громадян у Кабінеті Міністрів України

Уряд затвердив Порядок організації та проведення особистого при-
йому громадян у Кабінеті Міністрів України. Відповідна постанова при-
йнята на засіданні Уряду 12 жовтня.

Так, особистий прийом громадян Прем’єр-міністром України від-
повідно до статті 23 Закону України “Про звернення громадян” про-
водиться в установленому ним порядку, а прийом громадян Першим 
віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами України та міністрами –  
у приймальні Кабінету Міністрів України у визначені графіком дні з 15-ї 
до 17-ї години.

Попередній запис на особистий прийом до членів Кабінету Міністрів 
України проводиться працівниками Управління роботи із зверненнями 
громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з працівника-
ми служб членів Кабінету Міністрів України у визначені графіком дні з 
10-ї до 13-ї години. Запис громадян на прийом до Першого віце-прем’єр-
міністра, віце-прем’єр-міністрів України проводиться у разі, коли питан-
ня, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому ін-
шими членами Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-ге-
роїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, 
Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться в першочергово-
му порядку.

Особистий прийом громадян в дні, не визначені графіком, крім 
вихідних та святкових, проводиться працівниками Управління з 10-ї до 
13-ї та з 14-ї до 17-ї години, в суботу – з 10-ї до 13-ї години.

Вхід громадян до приймальні Кабінету Міністрів України не потре-
бує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують 
особу. Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред’явити 
документ, що посвідчує його особу.

Уряд виділив кошти для забезпечення діяльності Конституцій-
ного Cуду України

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 вересня затвердив Поря-
док використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійс-
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нення окремих заходів, пов’язаних із забезпеченням діяльності Консти-
туційного Суду України.

Рішення Уряду забезпечить спрямування бюджетних коштів на 
виплату вихідної допомоги суддям, що вийшли у відставку в поточному 
році та виплату щомісячного довічного грошового утримання суддям, що 
вийшли у відставку в поточному році.

Згідно із постановою, операції пов’язані з використанням бюджетних 
коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного 
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, 
наданих за рахунок бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Крім того, Конституційний Суд України бере бюджетні зобов’язання 
виключно у межах фактично перерахованих на його рахунки бюджетних 
коштів.

У жовтні відбудеться Українсько-Російський економічний форум
Кабінет Міністрів України прийняв рішення утворити Організацій-

ний комітет з підготовки та проведення у жовтні 2010 р. у м. Геленджику 
Українсько-Російського економічного форуму під патронатом Президента 
України та Президента Російської Федерації. Відповідне розпорядження 
Уряд прийняв на засіданні 4 жовтня.

Згідно із розпорядженням, Організаційний комітет повинен розроби-
ти і затвердити у двотижневий строк план заходів, пов’язаних з підготов-
кою та проведенням Українсько-Російського економічного форуму.

Уряд передав цілісний майновий комплекс Національного Києво-Пе-
черського історико-культурного заповідника у державну власність

Уряд прийняв рішення про передачу цілісного майнового комплек-
су Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
у державну власність. Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні 
Кабінету Міністрів України 29 вересня. 

Так, Уряд прийняв пропозицію Міністерства культури і туризму та 
Київської міської ради щодо передачі цілісного майнового комплексу 
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та 
будівлі Успенського собору, що розташований на території цього заповід-
ника, у державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазна-
ченого Міністерства. 

За повідомленням Міністерства, контролюючі органи неодноразово 
наголошували на тому, що перебування заповідника в комунальній влас-
ності порушує Указ Президента України від 11.10.1994 №587 “Про націо-
нальні заклади культури”, здійснення видатків з державного бюджету на 
об’єкт, який перебуває в комунальній власності, порушує норми Бюджет-
ного кодексу України. 
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Прийнятий документ дозволяє привести фінансування Національно-
го заповідника у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу та впо-
рядкувати його правовий статус.

Про участь державних архівів у відзначенні
15-ї річниці Конституції України

від 18 листопада 2010 р. № 194

На виконання Указу Президента України від 25 жовтня 2010 року  
№ 965/2010 “Про відзначення 15-ї річниці Конституції України”

Н АКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з підготовки та проведення в м. Києві те-

матичної виставки фото- та архівних документів, що ілюструють процес 
прийняття Конституції України, становлення та розвиток конституціо-
налізму, історію національного законотворення у складі:

Матяш І. Б. (керівник групи)
Прилепішева Ю. А.
Маковська Н. В.
Лозицький В. С.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
Скрипка Л. В.
2. Робочій групі:
– до 10 лютого 2011 року проаналізувати виявлені державними ар-

хівами у попередні роки архівні джерела з історії становлення та розвит-
ку українського конституціоналізму та передані ЦДАВО й визначитись 
щодо документів, які потрібно додатково виявити в фондах центральних 
та обласних державних архівів, держархівів мм. Києва та Севастополя та 
розробити тематико-експозиційний план виставки;

– до кінця травня 2011 року визначити місце проведення тематичної 
виставки в м. Києві та організувати її урочисте відкриття до 27 червня 
2011 року;

– до 6 червня 2011 року розглянути макет каталогу виставки та пере-
дати до друку ДЦЗД НАФ;

– Маковській Н. В. до 11 травня 2011 року підготувати електронний 
варіант виставки для публікації на веб-порталі Держкомархіву та пере-
дання державним архівам областей; 

– Маковській Н. В., Топішко Н. О. Скрипці Л. В. забезпечити участь 
працівників архівів у підготовці експозиції, афіші та каталогу виставки;
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– Маковській Н. В. надати виставкове обладнання для підготовки ек-
спозиції виставки.

3. Керівникам державних архівних установ:
– забезпечити додаткове виявлення документів до тематичної 

виставки фото- та архівних документів відповідно до рекомендацій та 
тематико-експозиційного плану розробленого робочою групою, цифрові 
копії та переліки документів передати Держкомархіву до кінця березня  
2010 року;

організувати і провести в регіонах тематичні виставки фото- та ар-
хівних документів до 15-ї річниці Конституції України;

відповідно до компетенції взяти участь у проведенні урочистих за-
ходів в обласних та районних центрах;

взяти участь у проведенні просвітницьких тематичних заходів з от-
римання знань з історії становлення та розвитку українського конститу-
ціоналізму, тематичних науково-практичних конференціях, семінарах та 
круглих столах;

забезпечити публікацію в засобах масової інформації архівних доку-
ментів відповідної тематики;

про проведену роботу інформувати Держкомархів до 30 червня  
2011 року.

4. Директорам УНДІАСД (Гаранін О. Я.) та ДНАБ, м. Київ (Порох-
нюк Г. В.) до 10 лютого 2011 року підготувати та надати Держкомархіву 
джерелознавчий та історіографічний огляд українських та зарубіжних ви-
дань, присвячених історії розвитку українського конституціоналізму.

5. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк інформа-
ційних матеріалів та каталогу виставки.

6. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити до 20 червня 2011 року публікацію на веб-пор-
талі Держкомархіву он-лайнового варіанту тематичної виставки фото- та 
архівних документів до 15-ї річниці Конституції України.

7. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне об-
слуговування ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ під час транспортування 
виставкового обладнання та експозиції виставки до місця її проведення 
та у зворотному напрямку.

8. Начальнику Управління інформації та міжнародного співробіт-
ництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію 
роботи державних архівних установ з підготовки і проведення тематич-
них виставок фото- та архівних документів у м. Києві та регіонах. 

9. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Про участь державних архівів у відзначенні
20-ї річниці незалежності України

від 19 листопада 2010 р. № 195

На виконання Указу Президента України від 1 листопада 2010 року 
№ 990 “Про відзначення 20-ї річниці незалежності України”

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з підготовки та проведення в м. Києві те-

матичної виставки фото- та архівних документів, присвяченої історії ук-
раїнського державотворення, становленню та утвердженню державних 
символів України у складі:

Матяш І. Б. (керівник групи)
Прилепішева Ю. А.
Маковська Н. В.
Лозицький В. С.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
Скрипка Л. В.
2. Робочій групі:
– до 15 березня 2011 року проаналізувати виявлені державними ар-

хівами у попередні роки архівні джерела з історії українського держа-
вотворення, становлення та утвердження державних символів України та 
передані ЦДАВО й визначитись щодо документів, які потрібно додатково 
виявити в фондах центральних та обласних державних архівів, держар-
хівів мм. Києва та Севастополя та розробити тематико-експозиційний 
план виставки;

– до кінця червня 2011 року визначити місце проведення тематичної 
виставки в м. Києві та організувати її урочисте відкриття до 23 серпня 
2011 року;

– до 1 липня 2011 року розглянути макет каталогу виставки та пере-
дати до друку ДЦЗД НАФ;

– Маковській Н. В. до 1 червня 2011 року підготувати електронний 
варіант виставки для публікації на веб-порталі Держкомархіву та пере-
дання державним архівам областей; 

– Маковській Н. В., Топішко Н. О. Скрипці Л. В. забезпечити участь 
працівників архівів у підготовці експозиції, афіші та каталогу виставки;

– Маковській Н. В. надати виставкове обладнання для підготовки ек-
спозиції виставки.
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3. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.) та ЦДКФФА (Топішко Н. О.):
– провести виявлення документів до тематичної виставки, присвя-

ченої 20-й річниці всеукраїнського референдуму в питанні про прого-
лошення незалежності України 1 грудня 1991 року, цифрові копії та пе-
реліки виявлених документів передати Держкомархіву до кінця вересня  
2011 року.

– до 20 жовтня 2001 року підготувати електронний варіант вистав-
ки для публікації на веб-порталі Держкомархіву та передання державним 
архівам областей;

– до кінця жовтня 2011 року визначити місце проведення в м. Києві 
тематичної виставки з нагоди 20-ї річниці всеукраїнського референдуму 
та підготувати афішу та каталог виставки, забезпечити її відкриття до  
1 грудня 2011 року.

4. Керівникам державних архівних установ:
– забезпечити додаткове виявлення документів до тематичної вистав-

ки фото- та архівних документів з нагоди 20-ї річниці незалежності Ук-
раїни відповідно до рекомендацій та тематико-експозиційного плану 
розробленого робочою групою, цифрові копії та переліки документів пе-
редати Держкомархіву до кінця квітня 2011 року;

організувати і провести в регіонах тематичні виставки фото- та ар-
хівних документів до 20-ї річниці незалежності України (до 23 серпня) та 
до 20-ї річниці всеукраїнського референдуму в питанні про проголошен-
ня незалежності України 1 грудня 1991 року (листопад-грудень);

відповідно до компетенції взяти участь у проведенні урочистих за-
ходів в обласних та районних центрах з нагоди 20-ї річниці незалежності 
України та 20-ї річниці всеукраїнського референдуму;

взяти участь у проведенні міжнародної науково-теоретичної конфе-
ренції, просвітницьких тематичних заходів, присвячених 20-й річниці не-
залежності України: семінарах та круглих столах, тематичних заходах у 
навчальних закладах;

ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДКФФА у межах компетенції взяти 
участь у створенні експозиції “Україна і світ” у Національному музеї іс-
торії України;

ЦДКФФА надати сприяння представникам телеканалів та радіо у 
підготовці циклу пізнавальних документальних фільмів та радіопередач 
про історію українського державотворення, зокрема, у період з кінця 80-х 
років ХХ століття до сьогодення;

забезпечити публікацію в засобах масової інформації архівних доку-
ментів відповідної тематики;
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про проведену роботу інформувати Держкомархів до 25 серпня та 2 
грудня 2011 року.

5. Директорам УНДІАСД (Гаранін О. Я.) та ДНАБ, м. Київ (Порох-
нюк Г. В.) до 15 березня 2011 року підготувати та надати Держкомархіву 
джерелознавчий та історіографічний огляд українських та зарубіжних ви-
дань, присвячених історії українського державотворення, становлення та 
утвердження державних символів України.

6. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк інфор-
маційних матеріалів та каталогів виставок до 20-ї річниці незалежності 
України та 20-ї річниці всеукраїнського референдуму в питанні про про-
голошення незалежності України 1 грудня 1991 року.

7. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити до 17 серпня 2011 року публікацію на веб-пор-
талі Держкомархіву он-лайнового варіанту тематичної виставки фото- та 
архівних документів до 20-ї річниці незалежності України, до 21 листо-
пада 2011 року – тематичної виставки з нагоди 20-ї річниці всеукраїнсь-
кого референдуму.

8. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне об-
слуговування ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ під час транспортування 
виставкового обладнання та експозицій виставок до місця їх проведення 
та у зворотному напрямку (серпень, листопад-грудень 2011 року).

9. Начальнику Управління інформації та міжнародного співробіт-
ництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію 
роботи державних архівних установ з підготовки і проведення тематич-
них виставок фото- та архівних документів у м. Києві та регіонах до 20-ї 
річниці незалежності України (серпень 2011 року) та 20-ї річниці всеук-
раїнського референдуму в питання про незалежність України 1 грудні 
1991 року (листопад-грудень 2011 року). 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 16.11.2010 “Про стан охорони праці  

в державних архівних установах”
від 26 листопада 2010 р. № 196

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від 
16.11.2010 “Про стан охорони праці в державних архівних установах” 
(додається).
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2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Держкомархіву Прись Т. П.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ

АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 16 листопада 2010 р.

Про стан охорони праці в державних архівних установах

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу організацій-
но-аналітичного та правового забезпечення Держкомархіву Н. К. Богу-
нової, колегія зазначає, що державними архівними установами здійснено 
низку заходів щодо забезпечення виконання Закону України “Про охоро-
ну праці”.

Майже у всіх державних архівних установах укладено колективні 
договори.

Зросла кількість державних архівних установ, в яких створено служ-
би охорони праці.

Протягом 2010 року атестацію робочих місць було проведено в 6 де-
ржавних архівних установах 

За результатами атестації робочих місць шкідливих умов не виявле-
но в держархівах Закарпатської області та м. Києва. 

В усіх державних архівних установах, де було проведено атеста-
цію, видано накази за результатами атестації. Держархівами, де виявле-
но робочі місця зі шкідливими умовами праці, розроблено план заходів 
щодо покращення умов праці та усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров’я факторів.

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

Проводиться обстеження санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, 
робочих приміщень, систем кондиціювання і вентиляції повітря, охорон-
но-пожежних сигналізацій. 
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Запроваджено проведення щорічного аналізу та розгляду на засідан-
нях колегії стану охорони праці в архівних установах. Профспілковими 
органами здійснюється контроль за додержанням в державних архівних 
установах законодавства про працю, зобов’язань за колективними дого-
ворами.

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

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

Працівників 31 державної архівної установи повністю забезпечено 
засобами індивідуального захисту.

31 державна архівна установа має методичні матеріали для підготов-
ки лекцій з питань охорони праці, у 24 – є куточки з охорони праці.

Продовжується робота зі створення нормативно-методичної бази 
щодо охорони праці в державних архівних установах. Держкомархівом 
подано до Мiнiстерства праці та соціальної політики перелік видів робіт 
із шкідливими умовами праці для включення до проекту постанови Ка-
бінету Міністрів України “Про затвердження переліку робіт із особливо 
шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами пра-
ці, на яких встановлюється підвищена оплата праці”.

Відповідно до вимог Правил охорони праці в архівних установах Ук-
раїни в державних архівних установах розроблено, затверджено та введе-
но в дію інструкції з охорони праці, наявні журнали реєстрації вступного, 
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з пи-
тань охорони праці.

У 30 державних архівних установах затверджено порядки проход-
ження працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з питань 
охорони праці.

У 29 державних архівних установах створено постійно діючу комісію 
для перевірки знань з питань охорони праці. Працівники 7 державних 
архівних установ в 2010 році пройшли навчання та перевірку знань зако-
нодавства з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим.

За останній рік кількість державних архівних установ, працівники 
яких систематично проходять медичні огляди, збільшилася з 21 до 24.  
У державних архівних установах, де проводяться періодичні медичні ог-
ляди, заведено журнали контролю за проходженням медичних оглядів.

Держархіви взяли активну участь у заходах Тижня охорони праці 
(22–28 квітня 2010 року).
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У рамках цього Тижня Держкомархівом та державними архівними 
установами було організовано лекції з питань охорони праці, проведено 
позапланові перевірки санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, вироб-
ничих ділянок, робочих приміщень, оформлено (відновлено) куточки з 
охорони праці, закуплено нормативно-правові акти та методичні матеріа-
ли з питань охорони праці, проведено конкурс на краще робоче місце з 
визначенням та заохоченням переможців.

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

Колективний договір не укладено ДНАБ м. Київ.
За підсумками проведених атестацій в чотирьох з шести держархівів 

виявлено робочі місця зі шкідливими умовами праці.
За 2010 рік зафіксовано один випадок виробничого травматизму та  

4 нещасних випадки невиробничого характеру.
У 24 архівних установах (60%) не проведено атестацію робочих міс-

ць у встановлені законодавством терміни.
У порушення вимог нормативно-правових актів при наданні щоріч-

них додаткових відпусток та доплат за роботу із шкідливими і важкими 
умовами праці в Держархіві Хмельницької області атестовано та визнано 
шкідливим робоче місце держслужбовця.

Фінансування заходів щодо охорони праці за рахунок загального 
фонду бюджету недостатнє.

Не забезпечено засобами індивідуального захисту працівників 3 дер-
жавних архівних установ.

Не здійснюється контроль за додержанням законодавства про працю, 
зобов’язань за колективними договорами у 2 державних архівних уста-
новах.

У 8 державних архівних установах не видано наказ щодо порядку 
проходження працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з пи-
тань охорони праці.

Не створено постійно діючі комісії для перевірки знань з питань охо-
рони праці в 8 державних архівних установах, у 5 державних архівних 
установах не придбано методичні матеріали для підготовки лекцій з пи-
тань охорони праці.

Підвищення кваліфікації з питань охорони праці відбувається несис-
тематично, недостатня кількість працівників проходить відповідне нав-
чання.

Не враховано зауваження колегії Держкомархіву від грудня  
2009 року щодо створення постійно діючої комісії для перевірки знань 
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з питань охорони праці (ЦДІАК, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, ДНАБ м. Київ, де-
ржархівами Львівської, Одеської, Тернопільської областей, м. Севасто-
поля) та придбання методичних матеріалів для підготовки лекцій з пи-
тань охорони праці (ЦДАЗУ, ДЦЗД НАФ, держархівами Кіровоградської, 
Львівської областей, м. Севастополя).

На неналежному рівні забезпечується охорона праці у Держархіві 
Тернопільської області, де, зокрема, атестація робочих місць не проводи-
лася з 1993 року.

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

колегія вирішує:
1. Керівникам Держкомархіву, державних архівних установ забезпе-

чити виконання у повному обсязі зобов’язань за розділом “Охорона пра-
ці” Галузевої угоди, укладеної між Держкомархівом та ЦК профспілки 
працівників державних установ України на 2009–2011 роки та колектив-
них договорів.

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

здійснювання заходів, спрямованих на приведення умов праці на робочих 
місцях у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм;

– передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо здійснен-
ня комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небез-
печних факторів, збільшення витрат на охорону праці;

– забезпечити підвищення кваліфікації працівників з питань охорони 
праці згідно з чинним законодавством.

3. Керівникам державних архівних установ УНДІАСД, ЦДКФФА 
ім. Г. С. Пшеничного, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, ЦДАЗУ, ДЕКС ЦДАУ, 
ДНАБ, м. Київ, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сум-
ської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей, 
Держархіва в Автономній Республіці Крим провести атестацію робочих 
місць за умовами праці у терміни, визначені “Порядком проведення атес-
тації робочих місць за умовами праці”, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 та звітувати про виконану 
роботу на спільному засіданні колегії Держкомархіву та Центрального 
комітету профспілки працівників державних установ України (квітень 
2011року).



166

4. Директору Держархіву Тернопільської області (Гумен Ю. Є.) звер-
нути увагу на низький рівень організації роботи з охорони праці в архіві, 
вжити невідкладних заходів щодо його поліпшення.

5. Заступнику Голови Держкомархіву (Музичук О. В.) забезпечити 
внесення до архітектурних креслень нових будівель комплексу споруд 
ЦДА України приміщення медичного пункту.

6. Управлінню фінансового та кадрового забезпечення Держкомар-
хіву (Тюрін О. О.) забезпечити навчання працівників Держкомархіву з 
питань охорони праці у 2010 році.

7. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
Держкомархіву (Богунова Н. К.) продовжити проведення моніторин-
гу стану охорони праці в державних архівних установах та підготувати 
проведення спільного засідання колегії Держкомархіву та Центрального 
комітету профспілки працівників державних установ України у квітні  
2011 року.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

Довідка
Про стан охорони праці в державних архівних установах

З метою дотримання вимог Закону України “Про охорону праці” в 
державних архівних установах Держкомархівом проводиться моніторинг 
стану охорони праці в державних архівних установах.

У всіх державних архівних установах (окрім ДНАБ м. Київ) укладе-
но колективні договори (у минулому році 3 центральні державні архівні 
установи не уклали договори, 7 – не зареєстрували).

Зросла кількість державних архівних установ (з 10 до 15), в яких 
створено служби охорони праці.

В УНДІАСД, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, ДЦЗД НАФ, держархівах Дніпро-
петровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Рівенської, 
Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей відповідальність за 
координацію та контроль роботи з питань охорони праці покладено на 
заступників директорів, у ДНАБ, м. Київ – на директора. В інших держав-
них архівних установах функції щодо дотримання законодавства з питань 
охорони праці покладено на відповідальних працівників.

До посадових інструкцій працівників усіх державних архівних уста-
нов уключено питання з охорони праці у межах покладених на них завдань 
та функціональних обов’язків відповідно до чинного законодавства.
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Протягом 2010 року атестацію робочих місць було проведено в 6 де-
ржавних архівних установах.

За результатами атестації робочих місць шкідливих умов не виявле-
но в держархівах Закарпатської області та м. Києва.

У всіх державних архівних установах, де було проведено атеста-
цію, видано накази за результатами атестації. Держархівами, де виявле-
но робочі місця зі шкідливими умовами праці, розроблено план заходів 
щодо покращення умов праці та усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров’я факторів.

У держархівах Запорізької та Івано-Франківської областей заплано-
вано проведення атестації робочих місць до кінця 2010 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
№ 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” в держархівах встанов-
лено доплату прибиральникам службових приміщень, в 20 державних 
архівних установах працівникам встановлено щорічні додаткові відпус-
тки у розмірі 4-7 календарних днів, пов’язанні з ненормованим робочим 
днем. Працівники Держархіву в Автономній Республіці Крим, держар-
хівів Одеської та Рівненської областей, робота яких пов’язана з роботою 
на комп’ютері, одержують по 4 дні додаткової оплачуваної відпустки.

Щорічно проводиться обстеження санітарно-гігієнічного стану ро-
бочих приміщень ДЦЗД НАФ районною СЕС.

Двічі на рік проводиться візуальне ентомологічне та мікологічне об-
стеження документів у Держархіві Запорізької області. 

Приватним підприємством “ППА”, яке обслуговує систему пожеж-
ної сигналізації в держархіві, у присутності представників держархіву 
15.09.2010 проведено технічне обстеження установок газового пожеже-
гасіння БАЕ та пожежної сигналізації ТОЛ 10/100, БЛК-2, за результата-
ми складено відповідний акт. У вересні цього року пожежно-технічною 
комісією було проведено перевірку технічного стану будівель архіву, у 
т.ч. дахів і покрівель, системи вентиляції, огляд протипожежного стану 
приміщень, перевірку пожежонебезпечних місць у приміщеннях, пере-
вірено систему внутрішнього протипожежного водогону.

УДСО при УМВС в Івано-Франківській області проводить щоквар-
тальні обстеження виробничих ділянок, робочих приміщень, систем сиг-
налізації держархіву (угода від 01.03.2010 № ІФМ-149).

У Держархіві Луганської області автоматична установка охорон-
но-пожежної сигналізації щомісяця проходить технічне обслуговування 
робітниками ТОВ “Пожнагляд”, остання дата обслуговування 06.09.2010, 
про що зроблено запис в журналі нагляду за установкою.
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Миколаївською міською санепідемстанцією проведено дослідження 
повітря робочих зон та метеорологічних факторів у Держархіві Мико-
лаївської області у вересні поточного року. За результатами роботи скла-
дені протоколи проведення метеорологічних досліджень повітря робочої 
зони.

У Держархіві Харківської області вибірково проведено мікологічне 
та ентомологічне обстеження документів, обладнання та архівосховищ.

У ЦДІАК проведено переговори та підготовлено договір з Націо-
нальним науково-дослідним реставраційним центром України щодо про-
ведення мікробіологічного обстеження архівосховищ та окремих справ 
ЦДІАК України.

У переважній більшості архівних установ питання дотримання зако-
нодавства з охорони праці виноситься на розгляд колегії, трудових зборів, 
виробничих нарад. Профспілковими органами здійснюється контроль за 
додержанням в державних архівних установах законодавства про працю, 
зобов’язань за колективними договорами.

Так, в ЦДІАЛ контроль здійснюється Львівською обласною органі-
зацією профспілки працівників держустанов. В ЦДЕА контроль за додер-
жанням законодавства про працю, зобов’язань за колективним договором 
здійснюється головою Ради трудового колективу.

Контроль за додержанням законодавства про працю та зобов’язань 
колективного договору у держархіві Волинської області ведеться пред-
ставниками обласної держадміністрації. 20.01.2010 відділенням вико-
навчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків в  
м. Луцьку було проведено перевірку стану охорони праці в держархіві. 
Рекомендації Фонду держархівом виконано.

У держархіві Миколаївської області громадський контроль за додер-
жанням законодавства про працю, зобов’язань за колективним договором 
і виконанням керівництвом постанов/приписів, згідно з колективним до-
говором, здійснює комісія з питань охорони праці.

У Держархіві Одеської області контроль за додержанням законодавс-
тва про працю здійснюється, Державною інспекцією промислової безпе-
ки, Держінспекцією з охорони праці та обласним комітетом профспілок 
державних установ.

У Держархіві Херсонської області щорічно наказом директора для 
перевірки виконання умов колективного договору утворюється комісія із 
працівників адміністрації і профкому, яка складає відповідний акт. Під-
сумки перевірки розглядаються на загальних зборах трудового колективу.

Згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціаль-
ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
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захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 24.03.2008  
№ 53, зареєстрованим у Мін’юсті України 21.05.2008 за № 446/15137 пра-
цівників 31 державної архівної установи повністю забезпечено засобами 
індивідуального захисту, 6 – частково, за відсутності фінансування.

13 державних архівних установ (ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, 
ДНАБ, ДЦЗД НАФ, держархіви Кіровоградської, Луганської, Мико-
лаївської, Одеської, Сумської, Хмельницької, Черкаської областей) при 
формуванні кошторисів передбачали видатки на охорону праці у розмірі 
не менше 0,2% від фонду оплати праці.

Продовжується робота зі створення нормативно-методичної бази 
щодо охорони праці в державних архівних установах. Так, Держкомар-
хівом було подано до Мiнiстерства праці та соціальної політики перелік 
видів робіт із шкідливими умовами праці, які включені до проекту пос-
танови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку робіт із 
особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умо-
вами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці”.

Відповідно до вимог Правил охорони праці в архівних установах 
України в державних архівних установах розроблено, затверджено та 
введено в дію інструкції з охорони праці, які відповідають Положенню 
про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом Держ-
наглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, наявні журнали реєстрації вступ-
ного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з 
питань охорони праці.

У 32 державних архівних установах затверджено порядки проход-
ження працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з питань 
охорони праці. Інструктажі проводяться за інструкціями, що відповіда-
ють нормативно-правовим актам з охорони праці. 

Також у 32 державних архівних установах створено постійно дію-
чу комісію для перевірки знань з питань охорони праці. Працівники  
7 державних архівних установ в 2010 році пройшли навчання та пере-
вірку знань законодавства з охорони праці, електро- та пожежної безпе-
ки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим. Так, директор 
та 3 працівники ЦДІАК в травні, жовтні 2010 року пройшли навчання та 
підвищення кваліфікації з питань охорони праці в ТОВ “ІНТЕРПРОФ”. 
Заступник директора та працівники держархіву Волинської області, від-
повідальні за охорону праці, пожежну безпеку, організацію експлуатації 
ліфтів, теплове господарство, пройшли чергове навчання та перевірку 
знань на базі Обласного навчально-курсового комбінату.

Відповідальний за охорону праці в Держархіві Житомирської облас-
ті пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у жовтні 
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2010 року у Житомирському експертно – технічному центрі. Члени ко-
місії для перевірки знань з питань охорони праці Держархіву Київської 
області у травні 2010 року пройшли відповідне навчання в учбовому ком-
бінаті “Славутич” та отримали посвідчення.

У Держархіві Черкаської області у березні 2010 року інженер І кате-
горії та в травні 2010 року архівіст І категорії відділу забезпечення збе-
реженості документів, обліку та довідкового апарату пройшли навчання 
та перевірку знань законодавства з охорони праці, електро- та пожежної 
безпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у Черкась-
кому експертно-технічному центрі.

Відповідальний за охорону праці Держархіву Чернігівської області 
пройшов навчання у липні 2010 року в Чернігівському обласному нав-
чально-курсовому комбінаті Чернігівської обласної ради. 

Відповідальний за охорону праці Держархіву м. Севастополь в трав-
ні 2010 року пройшов переатестацію знань з охорони праці в учбово-кур-
совому комбінаті м. Севастополя.

31 державна архівна установа має методичні матеріали для підготов-
ки лекцій з питань охорони праці, у 24 – є куточки з охорони праці.

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра від 
19.04.2010 № 19954/1/1-10 та відповідно до Плану заходів з підготовки 
та проведення у 2010 році Дня охорони праці в Україні, Держкомархівом 
було розроблено План заходів Держкомархіву з підготовки та проведення 
Тижня охорони праці (22-28 квітня 2010 року), який разом із зверненням 
Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні заходів з 
нагоди Дня охорони праці було оприлюднено на веб-порталі Держкомар-
хіву в рубриці “Інформуємо громадськість”.

У рамках “Тижня охорони праці” Держкомархівом та Федерацією 
профспілок України було організовано лекцію з питань охорони праці для 
працівників центральних архівних установ, під час якої було розглянуто 
питання стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, про-
філактики травматизму і професійних захворювань. 

Держархівами на засіданнях колегій було розглянуто стан дотриман-
ня пунктів колективних договорів стосовно охорони праці, проведено 
позапланову перевірку санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, ви-
робничих ділянок, робочих приміщень, оформлено (відновлено) куточки 
з охорони праці, в межах виділеного фінансування закуплено норматив-
но-правові акти та методичні матеріали з питань охорони праці. ДНАБ,  
м. Київ передплачує журнал “Все про охорону праці”, що допомагає знай-
ти відповіді на питання, які виникають у процесі роботи.
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У 12 державних архівних установах проведено конкурс на краще ро-
боче місце з визначенням та заохоченням переможців.

Тематичні семінари відбулися в усіх державних архівних установах 
за участю представників територіальних управлінь Держгірпромнагляду 
та членів профспілок.

Зокрема, в ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного проведено семінар “Ви-
користання знаків безпеки та захисту здоров’я працівників на робочих 
місцях” та лекцію “Законодавство України про охорону праці”. У ЦДНТА 
відкрито тематичну виставку з охорони праці для співробітників, відві-
дувачів та студентів гуманітарного факультету Національного аерокос-
мічного університету імені М.Є. Жуковського. У Держархіві Хмельниць-
кої області експонувалася тематична виставка “Моє життя, моя робота, 
моя безпечна праця”. Держархівом Черкаської області підготовлено і 
проведено тематичну виставку-презентацію з охорони праці, матеріали 
для якої були надані Черкаським державним центром науково-технічної 
і економічної інформації. Держархівом Запорозької області проведено 
тематичний семінар, на якому було розглянуто основні положення зако-
нодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки, актуальні питан-
ня колективного договору. Також проведено повторний інструктаж щодо 
дотримання заходів пожежної безпеки на території, в адміністративних 
будівлях і на робочих місцях.

У Держархіві Київської області під час семінару для новопризначе-
них начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та 
трудових архівів було прочитано лекції з питань охорони праці та роздано 
інструкції з охорони праці, методичні матеріали.

Під час навчання начальників архівних відділів Тернопільської об-
ласті у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
держархівом прочитано лекцію на тему: “Негативний вплив мікроскопіч-
них (пліснявих) грибів на стан збереженості документів та здоров’я лю-
дини”.

Систематично проходять медичні огляди працівники певних кате-
горій 24 державних архівних установ. У державних архівних установах, 
де проводяться періодичні медичні огляди, заведено журнал контролю 
за проходженням медичних оглядів. З метою профілактики профзахво-
рювань усі працівники Державного центру збереження документів НАФ  
та 15 працівників Держархіву Київської області пройшли щорічний ме-
догляд.

Водночас існують певні недоліки щодо виконання Закону України 
“Про охорону праці” в державних архівних установах.
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За підсумками проведених атестацій шкідливі умови праці виявлено 
в Держархіві Житомирської області (лабораторією Житомирського екс-
пертно-технічного центру умови праці 4 робочих місць віднесено до не-
безпечних і шкідливих для здоров’я), в Держархіві Хмельницької області 
(санітарно-епідеміологічною станцією за оцінкою усіх факторів шкідли-
вості та гігієнічною класифікацією віднесено 6 робочих місць до ІІІ класу 
2 ступеня та робочі місця провідних реставраторів до ІІІ класу І ступеня 
за трьома факторами шкідливості, у тому числі атестовано та визнано 
шкідливим робоче місце заступника начальника відділу зберігання, облі-
ку та довідкового апарату.

У Держархіві м. Севастополь Кримською басейновою санепідемс-
танцією в декілька етапів проведено атестацію 13 робочих місць, за під-
сумками якої на робочих місцях було виявлено шкідливі для здоров’я 
фактори.

Держархівами Кіровоградської та Львівської областей так і не про-
водяться обстеження санітарно-гігієнічного стану архівосховищ, вироб-
ничих ділянок, робочих приміщень, систем кондиціювання і вентиляції 
повітря, охоронно-пожежної сигналізації.

У Держархіві Миколаївської області результати проведеної у вересні 
2010 року атестації робочих місць наказом поки що не затверджено.

За 2010 рік зафіксовано один випадок виробничого травматизму в 
Держархіві Рівненської області (01.08.2010 стався нещасний випадок, 
пов’язаний з падінням працівниці на сходовій клітці між 3 і 2 поверхами 
корпусу № 1). Наказом від 31.08.2010 № 47-к створено комісію з розслі-
дування нещасного випадку, яка провела необхідну роботу і встановила, 
що нещасний випадок стався внаслідок поганого стану здоров’я потер-
пілої.

У ЦДАЗУ та ЦДІАК протягом звітного періоду зафіксовано 4 нещас-
них випадки невиробничого характеру. Згідно з чинним законодавством 
в цих держархівах створено комісію по розслідуванню нещасного випад-
ку невиробничого характеру, проведено робочі наради щодо запобігання 
травматизму.

У порушення пп. 2 п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.08.2004 № 1112 “Деякі питання розслідування та ведення обліку не-
щасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” ко-
місія з розслідування нещасних випадків створена і є постійно діючим 
органом в ДЕКС ЦДАУ, держархівах Вінницької, Волинської, Дніпропет-
ровської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей.
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Профспілковими органами держархівів Тернопільської та Харківсь-
кої областей не здійснюється контроль за додержанням законодавства про 
працю, зобов’язань за колективними договорами.

Не розроблено відповідно до вимог Правил охорони праці в архівних 
установах України інструкції з охорони праці в ДНАБ, м. Київ та Держар-
хіві Тернопільської області.

Держархів Тернопільської області – єдина архівна установа на Ук-
раїні, де відсутні журнали реєстрації інструктажів з питань охорони пра-
ці, не заведено журнал контролю за проходженням медичних оглядів.

Кількість державних архівних установ, у яких взагалі не проводила-
ся атестація робочих місць зменшено лише на одиницю (з 14 до 13).

Крім того, ще 12 державними архівними установами у порушення п. 
4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, не 
проведено атестації.

Не забезпечено засобами індивідуального захисту працівників Держ-
архіву Рівненської області, УНДІАСД, ЦДЕА.

У 8 державних архівних установах (ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, ДНАБ  
м. Київ, держархівах Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Рівненсь-
кої, Тернопільської областей) не видано наказу щодо порядку проходжен-
ня працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з питань охоро-
ни праці. 

Не враховано зауваження колегії Держкомархіву (протокол від 
15.12.2009 № 15) та не створено постійно діючі комісії для перевірки 
знань з питань охорони праці в 8 державних архівних установах: ЦДІАК, 
ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, ДНАБ м. Київ, держархівах Львівської, Одеської, 
Тернопільської областей, м. Севастополя. У 5 державних архівних ус-
тановах (ЦДАЗУ, ДЦЗД НАФ, держархівах Кіровоградської, Львівської 
областей, м. Севастополя) не придбано методичних матеріалів для підго-
товки лекцій з питань охорони праці.

Підвищення кваліфікації з питань охорони праці відбувається несис-
тематично, недостатня кількість працівників проходить відповідне нав-
чання.

Зокрема, з 5 членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці в 
Держкомархіві 4 не пройшли навчання. Не проходили навчання та підви-
щення кваліфікації з питань охорони праці працівники 14 державних ар-
хівних установ, серед яких: ЦДКФФА, держархіви Рівненської, Сумсь-
кої, Харківської областей. Такими державними архівними установами, як 
УНДІАСД, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, ЦДАЗУ, ДНАБ, ДЦЗД НАФ, держархівам 
Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Полтавської областей не усуну-
то цей недолік протягом року.
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У листопаді 2010 року (попередній договір укладено у 1998 році) 
підготовлено та подано на повідомну реєстрацію до Солом’янської район-
ної державної адміністрації м. Києва проект Колективного договору між 
адміністрацією Держкомархіву та профспілковим комітетом Державного 
комітету архівів України на 2011–2015 роки.

Про хід виконання Указу Президента України
від 09.12.2010 р. № 1085

від 14 грудня 2010 р. № 202

На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 
“Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, 

НАКАЗУЮ:
1. Першому заступнику Голови Держкомархіву, голові комісії з про-

ведення реорганізації Держкомархіву Матяш І. Б.:
затвердити персональний склад комісії з проведення реорганізації 

Держкомархіву (додаток 1);
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Держ-

комархіву (додаток 2);
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України  

про результати проведеної роботи.
2. Відділу кадрового забезпечення Держкомархіву (Баранова О. В.):
попередити працівників Держкомархіву про їхнє звільнення з робо-

ти у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі 
реорганізації Держкомархіву відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України та 
належне виконання протягом двох місяців своїх трудових обов‘язків, до-
тримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

повідомити про можливе вивільнення працівників Держкомархіву 
Солом’янський районний центр зайнятості.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава:  Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 “Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”; розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 року № 2219-р 
“Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких 
центральних органів виконавчої влади”.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник 
Голови Держкомархіву, 
голова комісії  І. Б. Матяш
від 14 грудня 2010 р. № 202

Персональний склад комісії з проведення 
реорганізації Держкомархіву

Прись    –
Тетяна Петрівна

Музичук   –
Ольга Володимирівна

Тюрін    –
Олександр Олександрович

Прилепішева   –
Юлія Анатоліївна

Стадник   –
Вікторія Анатоліївна

Швець    –
Ольга Іванівна

Баранова   –
Олена Вячеславівна

заступник Голови Держкомархіву

заступник Голови Держкомарїіву

начальник управління фінансового та кадро-
вого забезпечення

начальник управління інформації та міжна-
родного співробітництва, голова профспілки 
Держкомархіву

заступник начальника управління – началь-
ник фінансово-економічного відділу

головний спеціаліст-юрисконсульт

начальник відділу кадрового забезпечення 
(секретар комісії)
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держкомархіву 
О. П. Гінзбург
від 14 грудня 2010 р. № 202

ЗАХОДИ
з виконання Указу Президента України  

від 9 грудня 2010 р. № 1085 
“Про оптимізацію системи центральних органів  

виконавчої влади”
Положення акта 
законодавства

Зміст заходу з виконання 
відповідних завдань

Виконавець Строк 
вико- 
нання

1 2 � �
Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом  

на Кабінет Міністрів
1.1) До завершення 
реформування сис-
теми центральних 
органів виконавчої 
влади забезпечува-
ти належне вико-
нання функцій цен-
тральних органів 
виконавчої влади, 
що ліквідуються, 
реорганізуються

Забезпечити належне 
виконання функцій Держко-
мархіву

керівництво 
Держкомархіву

до 
завер-
шення 
процесу 
реорга- 
нізації

1.2) Забезпечити в 
процесі реоргані-
зації центральних 
органів виконавчої 
влади скорочен-
ня чисельності 
державних служ-
бовців, які працю-
ють у центральних 
органах виконавчої 
влади, не менше 
ніж на 30 відсотків

Внести пропозиції Мінфіну 
щодо граничної чисельності 
працівників

Тюрін О. О.
Стадник В. А.

17 груд-
ня 
2010 
року
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1 2 � �
1.3) Подати у 
двомісячний строк 
проекти положень 
про центральні 
органи виконавчої 
влади

Підготувати та подати в 
установленому поряд-
ку Кабінетові Міністрів 
проект Указу Президента 
України щодо затвердження 
положення про Державну 
архівну службу України і 
проект постанови Кабінету 
Міністрів щодо визнання 
таким, що втратила чин-
ність, постанова Кабінету 
Міністрів, якою затвердже-
но положення про Держко-
мархів

Прись Т. П.,
Богунова Н. К.

20 січня 
2011 
року

1.4) Опрацювати 
питання оптимі-
зації механізму 
реалізації держав-
ної політики на 
місцевому рівні, в 
тому числі щодо 
функціонування 
територіальних ор-
ганів центральних 
органів виконавчої 
влади

Внести Міністерству 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
пропозиції щодо оптимі-
зації механізму реалізації 
державної політики на 
місцевому рівні, в тому 
числі щодо функціонування 
територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої 
влади

Прись Т. П. 10 січня 
2011 
року

1.5) Подати у 
двомісячний строк 
в установленому 
порядку пропозиції 
про внесення змін 
до актів законодавс-
тва, що випливають 
із цього Указу

Підготувати та подати в ус-
тановленому порядку Кабі-
нетові Міністрів пропозиції 
щодо внесення змін до актів 
законодавства, що виплива-
ють із цього Указу

Прись Т. П.,
Богунова Н. К.,
керівники 
структурних 
підрозділів

20 січня 
2011 
року

1.6) Привести в 
місячний строк свої 
рішення у відповід-
ність із цим Указом

Підготувати та подати в 
установленому порядку Ка-
бінетові Міністрів проекти 
актів щодо приведення актів 
Кабінету Міністрів у від-
повідність із цим Указом

Прись Т. П.,
Богунова Н. К.

20 груд-
ня 
2010 
року
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1 2 � �
Здійснити наступні організаційні заходи:

Попередити профспілку 
Держкомархіву про вивіль-
нення працівників

Баранова О. В. 14 груд-
ня 
2010 
року

Видати наказ Держкомар-
хіву “Про розірвання тру-
дових договорів з праців-
никами Держкомархіву” з 
персональним попереджен-
ням усіх працівників про 
їхнє звільнення на підставі 
пункту 1 статті 40 КЗпП 
України

Баранова О. В. 14 груд-
ня 
2010 
року

Надіслати до 
Солом’янського центру зай-
нятості населення м. Києва 
інформацію про наступне 
вивільнення працівників 
Держкомархіву (статзвіт за 
формою № 4-ПН)

Баранова О. В. до 16 
грудня 
2010 
року

Подати для опублікування 
в “Урядовому кур’єрі” пові-
домлення про реорганізацію 
Держкомархіву

Баранова О. В. грудень
2010 
року

Оформити особові картки, 
закрити особові справи, 
зробити відповідні записи у 
трудових книжках звільне-
них працівників

Баранова О. В. 16 лю-
того 
2011 
року

Розрахувати звільнених 
працівників, видати їм наказ 
про звільнення і трудові 
книжки

Стадник В. А.
Баранова О. В.

16 
лютого
2011 
року
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1 2 � �
Забезпечити закриття 
відповідних фінансових 
реквізитів Держкомархіву в 
Держказначействі, органах 
статистики, податкових 
органах та відкриття рекві-
зитів Державної архівної 
служби України

Тюрін О. О. 
Стадник В. А.

січень 
2011 
року

Затвердити структуру і 
штатний розпис, кошторис 
доходів та видатків цент-
рального апарату Державної 
архівної служби України

Керівництво,
Тюрін О. О.,
Богунова Н. К.

до 1 
лютого
2011 
року

Скласти і подати Кабінету 
Міністрів звіт про ре-
зультати проведеної роботи 
комісією з проведення реор-
ганізації Держкомархіву

Матяш І. Б. травень 
2011 
року

Замінити в установленому 
порядку печатки, штампи 
Державної архівної служби 
України та центральних де-
ржавних архівних установ

Рибачук О. В., 
Чернега В. І.

лютий 
2011 
року

Перший заступник Голови Держкомархіву, 
голова комісії з проведення реорганізації Держкомархіву І. Б. Матяш

Про відзначення премією імені Василя Веретеннікова
від 16 грудня 2010 р. № 203

Згідно з Положенням про премію імені Василя Веретенникова та на 
підставі рішення Наукової ради Держкомархіву від 6 грудня 2010 року 
(протокол № 1)

НАКАЗУЮ:
1. Відзначити премією імені Василя Веретенникова 2010 року у но-

мінації археографія, архівна евристика в розмірі три тисячі гривень з 
врученням дипломів лауреатів директора Державного архіву Чернігівсь-
кої області Р.Б. Воробей, начальника відділу використання інформації 
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документів цього ж архіву Н.М. Полетун, головного спеціаліста відділу 
використання інформації документів цього ж архіву А.В. Морозову за 
підготовку збірника документів та матеріалів “М.В. Гоголь у документах 
Державного архіву Чернігівської області (до 200-річчя від дня народження)”.

2. Відзначити дипломами за кращу науково-методичну і науково-
інформаційну роботу заступника директора ЦДНТА М.А. Балишева, 
провідного спеціаліста відділу використання інформації документів  
ЦДНТА О. Є. Дождьову за підготовку довідника “Картографічні матеріа-
ли у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА Ук-
раїни)” та директора Державного архіву Волинської області В. М. Гику, 
начальника відділу обліку та довідкового апарату І. П. Вронську, про-
відних спеціалістів відділу обліку та довідкового апарату цього ж архіву  
О. О. Новосад,  Т. В. Положенцеву за підготовку спеціального довідника 
“Каталог метричних книг Державного архіву Волинської області (1600–
1933)”.

3. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику Держко-
мархіву  та на веб-сайті Держкомархіву.

4. Директорам державних архівних установ вжити заходів щодо за-
охочення наукових досліджень працівників у сфері архівознавства, доку-
ментознавства, археографії та активніше залучати до участі у конкурсі на 
здобуття премії імені Василя Веретенникова архівну та наукову громад-
ськість.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого за-
ступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 16.11.2010 р.

“Про забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду у процесі користування ними”

від 17 грудня 2010 р. № 204

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 16 листопада 2010 року „Про забезпечення збереже-
ності документів Національного архівного фонду у процесі користування 
ними” (додається).

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

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

АРХІВІВ УКРАЇНИ
м. Київ 16 листопада 2010 р.

Про забезпечення збереженості документів  
Національного архівного фонду у процесі користування ними

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника відділу збері-
гання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву Кисе-
льової Л. А. про забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду у процесі користування ними, колегія відзначає, що 
держархівами приділяється значна увага забезпеченню цілісності та нез-
мінності документів Національного архівного фонду, контролю за їх ста-
ном, зберіганню у спеціально обладнаних приміщеннях в оптимальних 
умовах світлового та санітарно-гігієнічного режимів, дотримання правил 
їх видавання та приймання, забезпечення їх охорони, пожежної безпеки, 
а також контролю наявності та стану документів на усіх етапах користу-
вання ними.

Кожен архів, який є відповідальним за збереження документів На-
ціонального архівного фонду, котрі зберігає, вживає заходів щодо забез-
печення їх гарантованої збереженості з одночасним ефективним вико-
ристанням інформації, яка міститься в цих документах. 

У той же час ще залишаються проблеми, які потребують невідклад-
ного вирішення.

Фонд користування створюється низькими темпами й існує лише 
на 2 % документів Національного архівного фонду. Не на всі унікальні 
документи створено фонд користування у порушення вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004 „Про проведення 
експертизи цінності документів” (ЦДІАЛ, держархіви Львівської та Сум-
ської областей).

Близько 77 % наявного в держархівах обладнання для перегляду 
мікрофільмів/мікрофіш застаріло. Існуюче обладнання не може повністю 
задовольнити потреби користувачів за умови видачі їм фонду користу-
вання у вигляді мікрофіш/мікрофільмів.

Створення фонду користування на цифрових носіях, що пожва-
вилося останнім часом, не вирішує проблему повністю, оскільки у 
половині держархівів читальні зали не обладнано автоматизованими 
робочими місцями користувачів. Залишається проблема відсутності необ-
хідного програмного забезпечення для здійснення пошуку інформації за  
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он-лайновими довідниками, базами даних та користування документами 
у цифровому вигляді.

Є випадки відсутності ведення облікової документації на фонд ко-
ристування у вигляді відсканованих копій.

Значною проблемою залишається те, що через відсутність фонду ко-
ристування зі сховищ видаються оригінали документів.

У порушення нормативних вимог у держархівах Луганської, Львівсь-
кої, Полтавської областей справи до читального залу видаються терміном 
до 1 місяця. 

Держархіви не завжди регулярно здійснюють контроль за термінами 
видачі та повернення справ з читальних залів і робочих кабінетів та їх 
станом.

Спостерігаються різні підходи до розміщення моніторів для здійс-
нення контролю за системами спостереження, встановленими у читаль-
них залах; призначення працівників, відповідальних за перегляд записів, 
терміну зберігання цих записів, що зумовлює потребу в підготовці реко-
мендацій.

Незважаючи на те, що виставкова діяльність в держархівах активі-
зується, виставкові зали у більшості з них відсутні. У деяких держар-
хівах відсутні спеціальні вітрини для експонування документів. Вимо-
ги збереженості при експонуванні оригіналів не завжди дотримуються.  
У більшості держархівів відсутні контрольно-вимірювальні прилади у 
приміщеннях, де відбуваються виставки, у половини держархівів від-
сутні системи відеоспостереження. Не у всіх держархівах дотримується 
протипожежний та охоронний режими у приміщеннях, де проводяться 
виставки. 

Через неузгодженість законодавчих актів трапляються випадки не-
дотримання термінів повернення до архіву документів, вилучених право-
охоронними органами. Станом на 1 серпня 2010 року загальна кількість 
документів, вилучених у держархівів та не повернутих правоохоронними 
органами, складає 165 справ та 26 аркушів.

У судовому порядку вирішується питання повернення незаконно ут-
римуваних Центральною синагогою м. Києва 18 од. зб. документів На-
ціонального архівного фонду (сувоїв Тори) Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ, виданих у тимчасове користування 
релігійній громаді на один рік відповідно до акту від 31.01.2009 № 18.

Останнім часом проблема збереженості архівних документів в умо-
вах інтенсивного користування ними набуває все більшої актуальності. 
Інтерес до архівних документів зростає, а отже, зростає і кількість до-
слідників у читальних залах, кількість запитів від громадян, які зверта-
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ються до архіву, активізується публікаційна і виставкова діяльність держ-
архівів.

У той же час фізичний стан документів погіршується. Це пов’язано 
як із природними факторами (старіння паперу, чорнил), так і з недофі-
нансуванням, що унеможливлює дотримання оптимального санітарно-
гігієнічного і температурно-вологісного режимів зберігання документів, 
та в свою чергу уможливлює їх біоураження.

Частина документів, що зберігаються у сховищах держархівів, пот-
ребує проведення ремонтно-відновлювальних та інших робіт з метою 
покращення фізичного стану, у деяких держархівах їх кількість сягає 
50%. На жаль, реставраційні лабораторії та майстерні більшості держар-
хівів не мають можливості задовольнити такі потреби. 

Відповідно до нормативних вимог справи, що знаходяться у погано-
му фізичному стані, до читального залу не видаються, а отже, частина з 
них є недоступною для дослідників.

Також згубно впливають на документи процеси ксерокопіювання, 
сканування, фотографування, попит на які останнім часом зростає. Щомі-
сячно до держархівів звертається більше 300 дослідників з метою копію-
вання документів Національного архівного фонду.

Вплив температури і ультрафіолетового випромінювання, якого за-
знають документи при розмноженні (хоча і короткочасно), прискорює 
процес старіння паперу, а з часом призводить і до згасання текстів. 

При копіюванні справи зазнають пошкодження оправлення, відста-
вання палітурки, випадання аркушів. У разі, якщо через великий обсяг 
документів у справі, її довелося розшити (як виняток), то при повторному 
оправленні вона знову зазнає пошкоджень. 

Відсутність документа, в якому б фіксувалися шифри справ/доку-
ментів, що підлягали копіюванню із зазначенням дати, ускладнює конт-
роль з цього питання.

Показовим є приклад Держархіву Тернопільської області, в якому 
копіювання 1 справи протягом трьох років відбулося 23 рази.

Зважаючи на викладене, слід обмежити копіювання без нагальної 
необхідності документів до 1917 року та таких, фізичний стан яких є не-
задовільним. А також з метою запобігання пошкодженню оригіналів за-
провадити підхід, при якому у разі створення страхового фонду має вод-
ночас створюватися копія фонду користування (мікрофільм/мікрофіша/ 
цифрова копія), та чітке ведення облікової документації на створені копії 
для обмеження видавання оригіналів справ.

У такому разі, наступне копіювання даного документу на замовлення 
користувача здійснюватиметься з копій фонду користування.
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Крім того, через постійний дефіцит фінансування частиною держар-
хівів не встановлено системи відеоспостереження, охоронної сигналізації 
у читальних залах, у більшості не обладнано окремі виставкові зали, що 
також уможливлює пошкодження і втрату документів у процесі користу-
вання ними.

Колегія вирішує:
1. Взяти до відома довідку про стан забезпечення збереженості доку-

ментів Національного архівного фонду у процесі користування ними.
2. Директорам державних архівів:
– включати до бюджетних запитів кошти на оснащення читальних 

залів системами відеоспостереження, охоронними сигналізаціями, апара-
тами для перегляду мікрофільмів, автоматизованими робочими місцями 
користувачів з підключенням до локальної мережі;

– активізувати виготовлення фонду користування на документи до 
1917 р.;

– запровадити ведення обліку фонду користування на документи/
справи, що копіюються/скануються, й не допускати повторного скану-
вання/копіювання оригіналів документів/справ без нагальної потреби;

– посилити контроль за дотриманням термінів видавання справ до 
читального залу, робочих кабінетів та у тимчасове користування за межі 
архіву;

– надавати перевагу експонуванню на виставках копій документів.
3. Директорам ЦДІАЛ, держархівів Львівської та Сумської областей 

(Пельц Д.І, Куцинда В.І.) до 30 січня 2011 року завершити виготовлення 
фонду користування на унікальні документи.

4. Директорам ЦДІАК, держархівів Запорізької, Київської, Мико-
лаївської, Рівненської, Тернопільської, Харківської областей (Кісіль І. М., 
Тедєєв О. С., Каменєва С. А., Левченко Л. Л., Григорук М. І., Гумен Ю. Є., 
Момот Л. М.) до 20 січня 2011 року призначити відповідальних за пере-
гляд записів відеоспостереження, внести відповідні зміни до посадових 
інструкцій.

5. Директорам держархівів Луганської, Львівської, Полтавської 
областей (Старовойтов М. М., Куцинда В. І., Білоус Г. П.) до 20 січня 
2011 року привести у відповідність до нормативних вимог термін вида-
вання до читального залу оригіналів документів.  

6. Директорам ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, де-
ржархівів Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Пол-
тавської, Сумської областей (Лозицький В. С., Кісіль І. М., Пельц Д. І., 
Топішко Н. О., Семенов Є. В., Легун Ю. В., Синицький С. М., Чвань Т. В., 
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Ніточко І. І., Білоус Г. П.) до 20 січня 2011 року привести у відповідність 
до нормативних вимог термін видавання до робочих кабінетів оригіналів 
документів.

7. Директорам держархівів про виконання завдань, визначених пун-
ктами 3-6 цього рішення, до 31 січня 2011 року поінформувати відділ 
зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву.

8. УНДІАСД (Гараніну О. Я.)  разом із ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) до 
1 січня 2012 року розробити методичні рекомендації щодо впливу копію-
вально-розмножувальної техніки на збереження архівних документів та 
методичні рекомендації з ремонту, реставрації, брошуровки і оправи до-
кументів на паперовій основі. 

9. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Держ-
комархіву (Кисельова Л. А.) до 1 жовтня 2011 року підготувати рекомен-
дації державним архівам з організації ведення відеоспостереження.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

ДОВІДКА
 про забезпечення збереженості документів Національного архівного 

фонду у процесі користування ними

Забезпечення збереженості документів Національного архівного 
фонду – це питання життєдіяльності кожного архіву незалежно від його 
профілю та відомчого підпорядкування. Збереження документів Націо-
нального архівного фонду передбачає цілісність та незмінність фізичного 
стану документів, їх зберігання у спеціально обладнаних приміщеннях, з 
оптимальними умовами світлового та санітарно-гігієнічного режимів, до-
тримання правил їх видавання та приймання, забезпечення їх пожежної 
безпеки та охорони, а також контроль наявності та стану документів на 
усіх етапах користування ними.

Фонд користування документами
Створення фонду користування документами. Центральними де-

ржавними архівами, Держархівом в Автономній Республіці Крим, де-
ржархівами областей виготовлено фонд користування на 925917 од. зб., 
що зберігаються у їх сховищах.

У вигляді мікрофільмів/мікрофіш - фонд користування виготовле-
но у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Авто-
номній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Волинської, Дніпро-
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петровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Хмельниць-
кої, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Се-
вастополя.

Крім того, у 16 державних архівах фонд користування створюється у 
вигляді цифрових копій: ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДКФФА, держархі-
вах Вінницької, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Одеської, Сум-
ської, Херсонської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей, 
міст  Києва та Севастополя. 

У ЦДКФФА на фотодокументи фонд користування створено на фо-
топлівці; на відео-, кінодокументи - на відеокасеті формату VNS, на кіно-
документи – також на відеокасетах формату Betakam SP/.

У вигляді ксерокопій фонд користування створено на частину справ 
у ЦДАГО, ЦДНТА, держархівах Закарпатської, Луганської, Херсонської 
областей, м. Севастополя.

У вигляді діафільмів є в наявності фонд користування у Держархіві 
Харківської області.

Створення фонду користування на унікальні документи. Із 237 
унікальних документів, що зберігаються в ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ,  
ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархівах Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавсь-
кої, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чер-
нівецької, Чернігівської областей та м. Києва, фонд користування створе-
но лише на 113 унікальних документів.

Змікрофільмовано 40 унікальних документів ЦДАВО, ЦДАГО, 
ЦДАМЛМ, держархівами Житомирської, Київської, Миколаївської, Чер-
каської, Чернівецької областей. Додатково фонд користування у цифрово-
му вигляді на унікальні документи створено у ЦДАВО, ЦДАГО, Держар-
хіві Житомирської області.

У вигляді цифрових копій фонд користування створено на 73 уні-
кальних документів ЦДІАЛ, ЦДКФФА, держархівів Дніпропетровської, 
Закарпатської, Одеської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чер-
нігівської областей, Держархіву м. Києва. 

Також у ЦДАВО та держархівах Дніпропетровської, Херсонської 
областей на унікальні документи створено фонд користування у вигляді 
ксерокопій, у ЦДКФФА друга копія фотодокумента - фотоплівка, кінодо-
кумента - відеокопія.

Отже фонд користування створено лише на 2 % документів Націо-
нального архівного фонду. Крім того, фонд користування відсутній на 
унікальні документи ЦДІАЛ (113), держархівів Львівської (6) та Сумської 
(2) областей.
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Обладнання для перегляду мікрофільмів у читальних залах. У чи-
тальних залах більшості держархівів встановлено апарати для пере-
гляду мікрофільмів, що дає змогу видавати дослідникам до читального 
залу фонд користування у вигляді мікрофільмів/мікрофіш. Крім того, 
за наявності коштів держархіви закупляють і встановлюють додаткове 
таке обладнання виготовлене за кордоном. Так у 2005 році у читальному 
залі ЦДІАК було додатково встановлено 1 такий апарат, у 2008 році по 
2 апарати встановлено у читальних залах ЦДАВО, ЦДІАЛ, по 1 апара-
ту у держархівах Волинської, Полтавської областей та м. Севастополя, у  
2009 році 1 апарат було встановлено у читальному залі Держархіву Хер-
сонської області.

На сьогодні, у читальному залі ЦДІАК функціонує 9 апаратів для пе-
регляду мікрофільмів, у Держархіві Черкаської області 5 таких апаратів.

Разом із тим, у ЦДАГО, держархівах Вінницької, Донецької, Жито-
мирської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Чернівецької областей відсутнє функціонуюче обладнання для перегля-
ду мікрофільмів у читальних залах. У читальних залах держархівів Во-
линської, Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Харківської, Хер-
сонської, Хмельницької областей встановлено лише по одному апарату, 
у ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Рес-
публіці Крим, держархівах Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, 
Миколаївської, Чернігівської областей та м. Київ - по два апарати, що, 
за умови видачі користувачам фонду користування у вигляді мікрофіш/
мікрофільмів, не може повністю задовольнити їх потреби.

Крім того, близько 77 % наявного в держархівах обладнання для пе-
регляду мікрофільмів/мікрофіш виготовлено у 70–80-х роках, а отже воно 
застаріло.

Створення фонду користування на цифрових носіях, що пожвави-
лося останнім часом не вирішує цю проблему повністю, оскільки у по-
ловині держархівів читальні зали не обладнано робочими місяцями з 
комп’ютерами для користувачів (ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДНТА, 
держархіви Вінницької (1 чит. зал), Волинської, Івано-Франківської, 
Київської Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одесь-
кої, Полтавської, Тернопільської, Чернівецької областей, міст Києва та 
Севастополя). Але й у тих держархівах, де встановлено комп’ютери, їх, 
як правило, небагато, що не задовольняє потреб користувачів.

До локальної мережі комп’ютери підключено лише у ЦДІАЛ, Держ-
архіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Донець-
кої, Житомирської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернігівської областей.



188

У ЦДІАК 2007 році створено локальну комп’ютерну мережу з під-
ключенням до мережі Інтернет на 4 робочих місця. У читальному залі 
корпусу № 1 Держархіву Запорізької області така мережа на 6 робочих 
місць була створена у 2008 році. Але доступ користувачів до баз даних та 
іншої довідкової інформації не впроваджено через відсутність необхідної 
кількості комп’ютерів. Проте однією з найголовніших, залишається про-
блема відсутності необхідного програмного забезпечення для здійснення 
пошуку інформації за он-лайновими довідниками, базами даних та ко-
ристування документами у цифровому вигляді.

Протягом 2006–2007 років у Держархіві Донецької області відповід-
но до наказу Держкомархіву від 24 липня 2006 р. № 100 проводився ек-
сперимент, в рамках якого до читального залу видавалися цифрові копії 
дореволюційних документів. 

Позитивними моментами експерименту є повне припинення руху 
документів за межі службової зони архіву (до публічної зони під час ек-
сперименту видавалися виключно копії), і, як результат – забезпечення 
збереженості оригіналів документів. До негативних моментів цього ек-
сперименту можна віднести супротив громадськості, скарги дослідників 
у зв’язку з тим, що замовлені справи видавалися на кілька днів пізніше, 
недостатня кількість техніки і штатних одиниць.

В рамках означеного експерименту на сьогодні відскановано близько 
30 % справ дореволюційного періоду Держархіву. 

Облік фонду користування
Описи фонду користування створено у держархівах Житомирської, 

Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей та м. Севасто-
поля. 

У ЦДКФФА ведеться перелік фонду користування, у Держархіві 
Херсонської області – список фонду користування, у Держархіві Чер-
каської області – картотека обліку фонду користування, у держархівах 
Харківської, Чернівецької областей - книга обліку фонду користування, у 
ЦДІАК список відсканованих справ.

Фонд користування на мікрофішах/мікроплівках створюється па-
ралельно із страховим фондом, тому копіями описів страхового фонду 
користуються як довідковим апаратом на фонд користування. Держархів 
Волинської області в описах страхового фонду в примітках робить від-
повідні позначення.

Є випадки відсутності ведення облікової документації на фонд ко-
ристування у вигляді відсканованих копій.

На замовлення Держкомархіву Українським науково-дослідним інс-
титутом архівної справи та документознавства розроблюється Інструкція 
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з обліку документів у державних архівах України, яка регламентуватиме 
й облік фонду користування на різних носіях.

Видавання документів із сховищ
Відповідно до Порядку користування документами Національного 

архівного фонду України, що належать державі, територіальним гро-
мадам, затвердженим наказом Державного комітету архівів України № 
139 від 24.11.2005, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 
09.12.2005 за № 1473/11753, через відсутність фонду користування із схо-
вищ видаються оригінали документів.

Видавання документів до читального залу. Оригінали документів 
дорадянського періоду, на які не створено фонд користування, до читаль-
ного залу видаються майже всіма архівами (крім ЦДКФФА).

Порушуючи нормативні вимоги, за межі архіву видавалися унікальні 
документи ЦДАВО, ЦДІАЛ. Мали місце випадки видавання до читаль-
ного залу оригіналів унікальних документів ЦДАВО, ЦДІАЛ, Державно-
го архіву Херсонської області. 

Видавання документів до робочих кабінетів. У ЦДАВО, ЦДАМЛМ, 
ЦДАЗУ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Во-
линської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатсь-
кої, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, 
Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст 
Києва та Севастополя оригінали справ до робочих кабінетів, у тому числі 
і для виконання довідок, видаються терміном до 10 днів.

У ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархівах Кіровоградської, Одеської, 
Полтавської, Сумської областей справи до робочих кабінетів видаються 
терміном на 1 місяць. У ЦДКФФА оригінали справ фото-, фонодокумен-
тів видаються до робочих кабінетів терміном до 10 днів, оригінали справ 
кіно-, відеодокументів – терміном на 1 місяць.

Разом із тим, можуть бути наступні виключення. До лабораторій для 
проведення реставраційно-відновлювальних робіт оригінали документів 
держархівів Миколаївської, Рівненської, Черкаської областей також мо-
жуть видаватися терміном на 1 місяць, Держархіву Харківської облас-
ті – на 2 місяці. 

У Держархіві Житомирської області до 1 місяця продовжені терміни 
видавання оригіналів справ працівникам архіву, які займаються науковою 
роботою, та 1 року може сягати термін видачі справ у Держархіві Він-
ницької області (у відділ інформації – оригінали документів довідкового 
характеру, до лабораторії – у зв’язку із складністю реставраційно-ремон-
тних робіт).



190

У ЦДНТА терміни видавання документів до робочих кабінетів обу-
мовлюються планами роботи і встановлюються директором архіву.

За інформацією ЦДАЗУ, держархівів Волинської, Донецької, За-
порізької, Тернопільської, Черкаської областей та м. Києва встановлені 
терміни не продовжуються. В інших державних архівах допускається 
продовження термінів видавання справ до робочих кабінетів з огляду на 
великий обсяг роботи з ними.

Видавання документів до читального залу
До читального залу оригінали документів видаються терміном до  

10 днів. Лише у держархівах Луганської, Львівської, Полтавської облас-
тей справи видаються терміном до 1 місяця, що не відповідає норматив-
ним вимогам.  

У ЦДНТА, ЦДАЗУ, через відсутність відокремлених читальних залів, 
справи дослідникам видаються у робочий кабінет відділу зберігання.

У ЦДКФФА фотоальбоми видаються на 1 день. За інформацією 
ЦДКФФА, Держархіву в Автономній Республіці Крим, держархівів Він-
ницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Львівської, Хмельницької, 
Черкаської областей, м. Києва терміни видавання не продовжуються, ко-
ристувачі повторно замовляють необхідні справи. Іншими держархівами 
здійснюється продовження термінів за умови поважної причини з дозво-
лу директора.

Держархівом Миколаївської області продовження термінів користу-
вання документами у читальному залі здійснюється за умови оплати ко-
ристувачем послуги збільшення термінів користування документами у 
читальному залі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть на-
даватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 трав-
ня 1998 р. N 639.

Видані документи у ЦДКФФА, Держархіві м. Севастополя після за-
кінчення робочого дня повертаються до сховищ. 

В інших архівах у кінці робочого дня видані справи зберігаються у 
спеціальних шафах. У ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, держархівах Волинсь-
кої, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, 
Луганської, Полтавської, Херсонської, Харківської областей та корпусі 
№ 1 Держархіву м. Києва такі шафи знаходяться у пристосованих для 
цього окремих приміщеннях при читальних залах. У ЦДАГО, ЦДІАК, 
держархівах Волинської, Київської, Луганської, Харківської (1 корпус), 
Херсонської областей означені приміщення обладнано охоронними сиг-
налізаціями. 
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У ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах 
Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької 
областей шафи для зберігання документів у позаробочий час замикають-
ся на ключ і опломбовуються.

Охоронна сигналізація у читальному залі. У більшості читальних 
залів держархівів встановлено охоронну сигналізацію. У держархівах 
Вінницької, Житомирської, Луганської, Одеської, Хмельницької облас-
тей наявні охоронні сигналізації не підключено до центрального пульту 
спостереження. 

Охоронна сигналізація відсутня у читальному залі ЦДАВО, ЦДКФ-
ФА, держархівах Закарпатської, Запорізької, Київської областей, по 1 чи-
тальному залу держархівів Сумської, Чернівецької областей та мм. Києва 
і Севастополя. 

Системи відеоспостереження у читальних залах. Такі системи вста-
новлено у читальних залах ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархі-
вах Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівсь-
кої, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської.  
А також означені системи встановлено в читальних залах окремих кор-
пусів Держархіву в Автономній Республіці Крим, держархівів Волинсь-
кої, Донецької, Миколаївської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької, 
Чернігівської областей. 

Системи відеоспостереження держархівів включають в себе від 1 ка-
мери на читальний зал (Держархів Запорізької області) до 9 (ЦДІАК). 

Зображення відеоспостереження у ЦДІАЛ, Держархіві в Автоном-
ній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Волинської, Київської, 
Львівської, Рівненської, Чернівецької, Чернігівської областей виходить 
на монітор, який знаходиться біля відповідального чергового. У Держар-
хіві Рівненської області зображення виходить також на монітор, встанов-
лений у кабінеті директора, у Держархіві Тернопільської області монітор 
виведено тільки до кабінету директора, у Держархіві Миколаївської об-
ласті – до кімнати зберігача фондів, у ЦДІАК – до кабінету директора, 
заступника директора, начальника відділу інформаційних технологій та 
працівника читального залу.

У решти держархівів монітори встановлено у працівників читальних 
залів чи у відділах використання інформації.

Проте, у більшості держархівів монітор системи відеоспостережен-
ня віддалений від робочого місця відповідальних за перегляд записів, що 
не сприяє своєчасному контролю.

Лише у ЦДІАК, держархівах Донецької, Одеської областей монітори 
встановлено на робочому місці працівників читальних залів, які відпові-
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дають за перегляд записів, і їх відповідальність відображена у посадових 
інструкціях.

У Держархіві Чернігівської області відповідальним призначено 
провідного-спеціаліста електротехніка, у Держархіві Львівської області 
обов’язки перегляду записів покладено на завідуючого відділу матеріаль-
но-технічного забезпечення, у ЦДАГО обов’язки переглядати записи 
покладено на завідуючого сектору інформаційних технологій, а у разі 
його відсутності - на архівіста І категорії сектору, що зафіксовано в їх 
посадових інструкціях.

Умови і періодичність перегляду записів у ЦДАВО, ЦДІАЛ, держар-
хівах Вінницької, Одеської, Чернівецької областей унормовано посадови-
ми інструкціями відповідальних за це, у Держархіві в Автономній Респуб-
ліці Крим, держархівах Волинської, Львівської, Сумської, Херсонської, 
Хмельницької областей - наказами директора, у Держархіві Чернігівської 
області – Інструкцією з експлуатації системи.

У ЦДІАК, держархівах Запорізької, Київської, Миколаївської, Рів-
ненської, Тернопільської областей обов’язки з перегляду записів систем 
відеоспостереження у посадових інструкціях відповідальних не відобра-
жено.

У Держархіві Харківської області такі записи не ведуться, їх пере-
гляд не передбачено.

Записи зберігаються від 4 днів (Держархіву Рівненської області) до 
1 року (ЦДІАЛ).

Копіювання документів
Відповідно до законодавства України державні архіви надають пос-

луги копіювання документів Національного архівного фонду для дослід-
ників. У більшості архівів у власних нормативних документах цей вид 
роботи не унормовано. У своїй роботі з цього питання вони керуються 
загальними документами галузі (Основними правилами роботи держав-
них архівів України, ГСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. 
Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги, Ти-
повими нормами часу і виробітку на основні види робіт, що виконують-
ся у державних архівних установах, затверджених наказом Державного 
комітету архівів України від 08.02.2008 № 22, та Порядком користуван-
ня документами Національного архівного фонду України, що належать 
державі, територіальним громадам, затвердженим наказом Державного 
комітету архівів України № 139 від 24.11.2005, зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України від 09.12.2005 за № 1473/11753.
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ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ, держархівами Івано-Франківської, Сумсь-
кої, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської, міст Києва і Севастополя 
унормовано цей вид роботи у власних порядках користування докумен-
тами, держархівами Одеської, Рівненської областей - порядком (прави-
лами) роботи читального залу. Держархівом Вінницької області норми 
ксерокопіювання регламентуються Прейскурантом на роботи (послуги), 
які надаються держархівом, Держархівом Одеської області - Положенням 
про проведення договірних робіт і платних послуг у держархіві. У решти 
архівів ці норми у власних нормативних документах відсутні.

У ЦДІАК документи ксерокопіюванню не підлягають, їх розмножен-
ня на замовлення дослідників здійснюються на спеціальному сканері.

У інших архівах займаються ксерокопіюванням документів різні від-
діли і спеціалісти.

Разом із тим, щомісячно до архівів звертається більше 300 дослідни-
ків з метою копіювання.

Серед обмежень при ксерокопіюванні документів на паперовій ос-
нові майже всі держархіви зазначили незадовільний фізичний стан доку-
мента, коли копіювання може призвести до його погіршення. 

У Держархіві Вінницької області не підлягають копіюванню спра-
ви до 1921 року, у Держархіві Миколаївської області – до 1917 року, у 
Держархіві Полтавської області – до 1945 року. Крім того, у ЦДКФФА, 
держархівах Черкаської, Чернівецької областей може бути відмовлено у 
копіюванні документів особових фондів та тих, на які встановлено особ-
ливі умови користування, якщо таке передбачено фондоутворювачем, 
власником, уповноваженими особами. У держархівах Вінницької, Волин-
ської областей не підлягають копіювання справи, у яких є конфіденційна 
інформація про особу.

Також документи Держархіву Івано-Франківської області не підляга-
ють копіюванню, якщо це порушує авторські і суміжні права, у ЦДІАЛ – 
якщо документ неодноразово публікувався.

Дослідникам ЦДНТА, Держархіву Львівської області може бути 
відмовлено у ксерокопіюванні через нестандартний розмір документів, 
у ЦДАВО, ЦДКФФА не підлягають копіюванню справи, які проходять 
науково-технічне опрацювання. 

Зазначено, що не підлягають копіюванню унікальні документи 
ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, держархівами Дніпропетровської, Закарпатської, 
Миколаївської, Херсонської областей, у Держархіві Житомирської об-
ласті не копіюються справи, які не відповідають тематиці дослідника. 
Відповідно листа Держархіву Запорізької області в архіві ксерокопіюван-
ня (сканування) документів на замовлення дослідників не проводиться:  
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користувачі після заповнення замовлення на копіювання фотографують 
документи самостійно. Будь-які обмеження щодо фотографування до-
кументів архівом не зазначено. Держархівом м. Севастополя обмеження 
щодо документів, що ксерокопіюються не вказані.

Лише у ЦДІАЛ та Держархіві Кіровоградської області не підлягають 
копіюванню документи, які уже копіювалися протягом року, що відпові-
дає нормативним вимогам.

Прослідкувати інтенсивність копіювання окремого документа мож-
на за заявами дослідників на проведення таких робіт, які після виконання 
зберігаються у справах дослідників. У Держархіві в Автономній Респуб-
ліці Крим, держархівах Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Чер-
нігівської областей, м. Севастополя ксерокопіювання справ фіксується 
в аркуші користування. У ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДНТА, Держархіві в Ав-
тономній Республіці Крим, держархівах Київської, Херсонської облас-
тей заведено журнали, у яких фіксуються замовлення на копіювання та 
справи, що підлягали копіюванню на замовлення дослідників. У ЦДІАК, 
держархівах Житомирської, Одеської областей такі журнали заведені з 
метою обліку сканованих документів.

Разом із тим, за інформацією держархівів протягом 2007–2010 року, 
одна окрема справа підлягала копіюванню не частіше 1 разу на рік. Лише 
Держархів Тернопільської області повідомив про копіювання 1 справи 
протягом трьох років 23 рази, що могло значно погіршити фізичний стан 
цієї справи, та Держархів Полтавської області копіював окремі аркуші  
2 справ 5 разів. 

За інформацією держархівів, скарг з боку дослідників з питань ксе-
рокопіювання (сканування) документів протягом 2007–2010 років не 
було. Лише у Держархіві Полтавської області були нарікання стосовно 
обмеження щодо ксерокопіювання, а у ЦДАВО були нарікання стосовно 
цін. У ЦДАВО, ЦДІАК, Держархіві Херсонської області були випадки 
самовільного фотографування справ дослідниками у читальному залі, ар-
хів обмежився попередженням (у ЦДІАК досліднику виписано рахунок, 
який було своєчасно ним оплачено).

Відбір справ для проведення реставраційно- 
відновлювальних робіт

У державних архівах справи для ремонту, реставрації виявляються у 
плановому порядку під час перевіряння наявності та стану справ, а також 
підготовки до видавання до читального залу. 

У більшості архівів відбір справ, направлений на проведення робіт 
щодо забезпечення збереженості (ремонт, реставрацію, картонування, оп-
равлення і підшивка тощо), здійснюється відповідно до картотеки фізич-
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ного стану (окрім ЦДІАК, ЦДКФФА, держархівів Вінницької, Донецької, 
Житомирської, Київської, Львівської, Полтавської областей).

У держархівах Житомирської, Київської і Полтавської областей цей 
відбір проводиться відповідно до книги обліку фізичного стану справ. 

У Держархіві Сумської області відбір справ здійснюється відповідно 
до перспективних планів з реставрації, ремонту, підшивки та картонуван-
ня. У ЦДКФФА відбір фотодокументів для проведення робіт направлених 
на забезпечення збереженості проводяться в процесі контролю технічно-
го стану та перевіряння наявності документів, відеодокументів в процесі 
консерваційно-профілактичного оброблення, кінодокументів - планово, 
за елементами комплекту в порядку зростання номерів, а також у процесі 
контролю технічного стану.

У зв’язку з порушенням температурно-вологісного режиму, що зумо-
влено відсутністю функціонуючих систем кондиціювання та вентиляції 
повітря, в архівах трапляються випадки біоураження документів, крім 
того, постає необхідність проведення дезинсекції та дезинфекції. Части-
на документів потребує проведення робіт з метою покращення фізичного 
стану (реставрації, ремонту, оправлення та підшивки та ін.).

Продовжується створення страхового фонду на документи Націо-
нального архівного фонду. Відбір справ для мікрофільмування  здійс-
нюється відповідно до списків унікальних та інших справ, на які має бути 
створено страховий фонд.

ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви Дніпропетровської, Донецької, Закар-
патської, Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, Сумської, Чер-
нівецької, Чернігівської областей, які продовжують співпрацю з Генеа-
логічним товариством Штату Юта (США), на виконання умов договору 
отримують копії страхового фонду на документи генеалогічного характе-
ру. ЦДНТА страховий фонд створюється відповідно до свого перспектив-
ного плану. ЦДКФФА створює страховий фонд лише на фотодокументи.

За інформацією держархівів, наявність і стан справ, виданих до ро-
бочих кабінетів, та книги видачі перевіряються профільними відділами  
1 раз на квартал у ЦДНТА, ЦДАМЛМ, держархівів Житомирської, Мико-
лаївської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкась-
кої, Чернівецької областей; 1 раз на місяць – у ЦДАГО, ЦДІАЛ, держар-
хівах Вінницької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської, Полтавської, 
Харківської областей, 1 раз на тиждень – у ЦДКФФА, держархівах Во-
линської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Севастополя. Ра-
зом із тим, Держархів в Автономній Республіці Крим таку перевірку здій-
снює 2 рази на місяць, ЦДАЗУ, держархіви Донецької, Кіровоградської, 
Чернігівської областей та м. Києва – 1 раз на 10 днів, Державний архів 
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Львівської області – 1 раз на рік, держархіви Закарпатської, Рівненської 
областей – при поверненні до сховищ, і ЦДАВО – епізодично.

Видавання документів у тимчасове користування  
за межі архіву 

Протягом 2007–2010 років за межі архівів видавалися 13581 од. зб. 
та 2637 документів на паперовій основі, 81 книга, 21 листівка, 2027 од.зб. 
на плівкових носіях (фото-, фоно-, кінодокументів) 

У тимчасове користування за межі архіву справи надавалися  
ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, держархівами Житомирської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чер-
нігівської областей, міст Києва і Севастополя.

За інформацією держархівів оригінали документів держархівів Дніп-
ропетровської, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Чернівецької 
областей за межі архіву не видавалися. 

Протягом звітного періоду слідчим органам видавалася за кордон  
1 справа та 6 документів 1 справи держархівами Львівської, Рівненської 
областей.

У Держархіві Львівської області 05.06.2006-09.06.2006 у супроводі 
директора 6 документів 1 справи вивозилися у Вашингтон для проведен-
ня судової експертизи. Державна гарантія надавалася. 

У Держархіві Рівненської області 26.07.2007-28.11.2007 для прове-
дення слідчих дій до Прокуратури Оренбурзької області Російської Феде-
рації видавалася 1 справа. Транспортування здійснювалося через режим-
но-секретну службу, спецзв’язком.

Більшістю архівів не проводилося страхування документів. Лише 
ЦДІАК (61 документ), ЦДАМЛМ (14 документів), Держархівом Мико-
лаївської області (27 од.зб.) при видаванні справ за межі архіву проведено 
грошову оцінку та страхування, у ЦДІАЛ грошову оцінку проведено на 
27 од.зб., застраховано 13 од.зб. Держархівом Херсонської області прове-
дено грошову оцінку 22 од. зб., що експонувалися.

Страховий фонд на момент видавання документів у тимчасове ко-
ристування за межі архіву був створений у ЦДІАК, Держархіві Черкась-
кої області повністю, у ЦДАВО, ЦДНТА, держархівах Вінницької, Івано-
Франківської, Чернігівської областей частково. Держархівами м. Києва, 
Одеської області (89 справ із 610) та ЦДАГО (189 справ із 323) документи 
видавалися для створення страхового фонду. У інших архівах на період 
видавання страховий фонд на ці документи також був відсутній.
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На цей час у судовому порядку вирішується питання повернен-
ня незаконно утримуваних Центральною синагогою м. Києва 18 од. зб. 
документів Національного архівного фонду (сувоїв Тори) Центрально-
го державного історичного архіву України, м. Київ, виданих у тимчасо-
ве користування релігійній громаді на один рік відповідно до акту від 
31.01.2009 № 18.

Експонування документів
Протягом звітного періоду ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДН-

ТА, ЦДАМЛМ, держархіви Вінницької, Донецької, Івано-Франківської, 
Одеської, Харківської, Херсонської, Хмельницької областей видавали за 
межі архіву для експонування 1574 справ, 630 документів на паперовій 
основі та 21 листівку, що зберігаються у їх сховищах.

Транспортування справ здійснювалося в легковому автомобілі, у ко-
робках та у супроводі працівника архіву. Умови експонування, за інфор-
мацією держархівів, в цілому задовільні.

Але, на виставках за межами архіву не завжди приміщення, де вони 
відбувалися, було обладнано спеціальними заскленими вітринами, охо-
ронною сигналізацією та системою відеоспостереження.

У приміщеннях, де відбуваються виставки ЦДНТА, держархівів 
Одеської, Херсонської, Хмельницької областей не у повній мірі дотри-
мується охоронний та протипожежний режими.

Протягом звітного періоду за кордон для експонування видавалися  
1 справа, 5 окремих документів 2 справ ЦДІАК та 7 справ ЦДІАЛ.

Для експонування в Музеї прикладного мистецтва (Литва) ЦДІАК з 
30.06.2009 по 06.10.2009, ЦДІАЛ з 17.06.2009 по 06.10.2009 видавалися  
2 справи. Справи повернуто. 

Для експонування в Українському музеї у Нью-Йорку (США) ЦДІАК 
з 02.04.2010 видавалося 5 документів 2 справ, ЦДІАЛ з 30.01.2010 вида-
валося 6 справ. Документи та справи повернуто.

Проведено грошову оцінку на всі документи, що видавалися за кор-
дон, проведено страхування. ЦДІАЛ при видаванні справ на всі докумен-
ти надавалася державна гарантія країн, що приймають, у ЦДІАК така га-
рантія не надавалася.

Незважаючи на те, що виставкова діяльність, в тому числі і в при-
міщеннях архівів активізується, виставкові зали обладнано лише у 
ЦДАМЛМ, держархівах Волинської, Дніпропетровської, Хмельниць-
кої областей. Разом із тим, у виставкових залах ЦДАМЛМ, Держар-
хіву Дніпропетровської області відсутні системи відеоспостереження, у 
Держархіві Дніпропетровської області відсутня пожежна сигналізація;  
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у виставковій залі Держархіву Хмельницької області відсутні контроль-
но-вимірювальні прилади. У ЦДНТА, Держархіві в Автономній Респуб-
ліці Крим, держархівах Житомирської, Київської, Миколаївської облас-
тей відсутні спеціальні засклені вітрини для експонування документів. 
Документи експонуються як у вигляді копій, так і у вигляді оригіналів.

У ЦДНТА документи експонуються в кабінеті директора, у ЦДІАК, 
Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Сумської, Харківської, Черкась-
кої областей виставки проходять у читальних залах, у ЦДАВО, ЦДАГО, 
держархівах Житомирської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Рів-
ненської, Херсонської областей, м. Севастополя виставки, крім читальних 
залів, проходять у коридорах та вестибюлях. У Держархіві Луганської об-
ласті документи експонуються в актовому залі, у Держархіві Донецької 
області – в методкабінеті, у решти архівів – в коридорах корпусів. У Держ-
архіві Одеської області виставки в приміщенні архіву не проводяться.

Вилучення справ правоохоронними органами
Разом із тим, через неузгодженість законодавчих актів трапляють-

ся випадки недотримання термінів повернення до архіву документів, 
вилучених правоохоронними органами. Так у держархівів на підставі 
постанов, протоколів про вилучення, ухвали суддів, правоохоронними 
органами вилучено і досі не повернуто 165 справ та 26 аркушів 7 справ: 
Держархів в Автономній Республіці Крим (6 справ від 20.03.2006 року), 
держархіви Вінницької (4 арк. 1 справи від 02.09.2008 року), Київської  
(1 справа від 27.03.2008 року), Львівської (157 справ та 18 аркушів із 
5 справ від 29.01.2007, 01.02.2007, 23.05.2007, 20.08.2008, 24.06.2008, 
17.11.2008, 25.11.2008, 18.03.2009, 20.05.2009, 17.02.2010 років), Пол-
тавської (4 аркуші 1 справи від 20.10.2008 року), Чернівецької (1 справа 
від 13.07.2000 року) областей та м. Севастополя (178 документів із справ 
2 фондів від 22.10.2007 та 19.02.2010 років).

Останнім часом проблема збереженості архівних документів в умо-
вах інтенсивного користування ними набуває все більшої актуальності. 
Інтерес до архівних документів зростає, а отже, зростає і кількість до-
слідників у читальних залах, кількість запитів від громадян, які зверта-
ються до архіву, активізується публікаційна і виставкова діяльність де-
ржархівів.

У той же час фізичний стан документів погіршується. Це пов’язано 
як із природними факторами (старіння паперу, чорнил), так і з недофі-
нансуванням, що унеможливлює дотримання оптимального санітарно-
гігієнічного і температурно-вологісного режимів зберігання документів, 
та в свою чергу уможливлює їх біоураження.
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Частина документів, що зберігаються у сховищах держархівів, пот-
ребує проведення ремонтно-відновлювальних та інших робіт з метою 
покращення фізичного стану, у деяких держархівах їх кількість сягає 
50%. На жаль, реставраційні лабораторії та майстерні більшості держар-
хівів не мають можливості задовольнити такі потреби. 

Відповідно до нормативних вимог справи, що знаходяться у погано-
му фізичному стані, до читального залу не видаються, а отже, частина з 
них є недоступною для дослідників.

Також згубно впливають на документи процеси ксерокопіювання, 
сканування, фотографування, попит на які останнім часом зростає.

Вплив температури і ультрафіолетового випромінювання, якого за-
знають документи при копіюванні (хоча і короткочасно), прискорює про-
цес старіння паперу, а з часом призводить і до згасання текстів. Швид-
кість завдання пошкоджень документам при копіювання залежить від 
потужності копіювальних приладів (тобто, документ може отримати 
пошкодження як при разовому, але потужному впливу світла, так і при 
довготривалому, але менш інтенсивному).

При копіюванні справи зазнають пошкодження оправлення, відста-
вання палітурки, випадання листків. У разі, якщо через великий обсяг 
документу його довелося розшити (як виключення), то при повторному 
оправленні він знову зазнає пошкоджень. 

Разом із тим відсутність для кожного архіву єдиного документа, в 
якому б фіксувалися шифри справ/документів, що підлягали копіюванню 
із зазначенням дати, значно ускладнює контроль з цього питання.

Зважаючи на викладене, слід обмежити копіювання без нагальної 
необхідності документів до 1917 року та таких, фізичний стан яких є не-
задовільним.

А також з метою запобігання пошкодженню оригіналів запровади-
ти підхід, при якому у разі створення страхового фонду буде водночас 
створюватися копія фонду користування (мікрофільм/мікрофіша/цифро-
ва копія), та чітке ведення облікової документації на створені копії для 
обмеження видавання оригіналів справ.

У такому разі, наступне копіювання даного документу на замовлення 
користувача здійснюватиметься з копій фонду користування.

Разом із тим, через постійний дефіцит фінансування у частині ар-
хівів не встановлено системи відеоспостереження, охоронні сигналізації 
у читальних залах, у більшості не обладнано окремі виставкові зали, що 
також уможливлює пошкодження і втрату документів у процесі користу-
вання ними.
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Про Науково-видавничу раду Держкомархіву
від 20 грудня 2010 р. № 205

Відповідно до Положення про Держкомархів, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899 “Про затверджен-
ня Положення про Державний комітет архівів України” та на виконання 
Протоколу № 1 від 6.12.2010 засідання Наукової ради Держкомархіву, 

НАКАЗУЮ:
1. Реорганізувати Наукову раду та Редакційно-видавничу раду Держ-

комархіву шляхом злиття та утворити Науково-видавничу раду Держко-
мархіву.

2. Затвердити Положення про Науково-видавничу раду Держкомар-
хіву (Додаток № 1) та склад Науково-видавничої ради Держкомархіву 
(Додаток № 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву 
від 12.05.2000 № 21 “Про затвердження Положення про Науко-

ву раду Держкомархіву України і склад Наукової ради”, від 29.08.2006  
№ 113 “Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 12.05.2000  
№ 21”, від 07.11.2007 № 160 “Про внесення змін до складу Наукової ради 
Держкомархіву”, від 23.05.2008 № 104 “Про затвердження нового складу 
Наукової ради Держкомархіву”, 03.08.2010 № 108 “Про затвердження но-
вого складу Наукової ради Держкомархіву”, від 08.10.2010 № 159 “Про 
внесення змін до складу Наукової ради Держкомархіву”;

від 30.12.2009 № 231 “Про Редакційно-видавничу раду Державного 
комітету архівів України”, від 29.10.2010 № 176 “Про внесення змін до 
наказу Держкомархіву від 30.12.2009 № 231 “Про Редакційно-видавничу 
раду Державного комітету архівів України”.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступ-
ника Голови Державного комітету Матяш І. Б.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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Додаток № 1
до наказу Держкомархіву 
від 20 грудня 2010 р. № 205

ПОЛОЖЕННЯ 
про Науково-видавничу раду Державного комітету архівів

1. Науково-видавнича рада Державного комітету архівів (далі – Рада) 
є науково-дорадчим органом Держкомархіву, створеним для розгляду

наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів роз-
витку сфери архівної справи та діловодства, обговорення найважливіших 
програм та інших питань;

питань публікації документів Національного архівного фонду, ви-
дання наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової літератури, 
рекламно-інформаційних матеріалів з архівної справи, діловодства та ін-
ших питань діяльності архівних установ.

2. У своїй діяльності Рада керується Положенням про Держкомархів, 
наказами Держкомархіву та цим Положенням.

3. Рада розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань: 
удосконалення законодавства стосовно архівної справи та діловодс-

тва;
визначення основних напрямів наукових досліджень в галузі архі-

вознавства, документознавства, археографії та інших спеціальних істо-
ричних дисциплін;

діяльність державних архівів як науково-методичних центрів з пи-
тань архівної справи;

перспективне планування видавничої, науково-дослідної і методич-
ної роботи державних архівних установ у галузі архівознавства, докумен-
тознавства, археографії та інших спеціальних історичних дисциплін; 

поточні та річні плани науково-видавничої роботи архівних уста-
нов;

міжвідомча координація координація досліджень з проблем архівоз-
навства, документознавства й археографії;

створення та діяльність державних науково-дослідних установ у 
сфері архівної справи та документознавства;

економічні аспекти діяльності державних архівних установ;
вироблення концептуальних засад підготовки навчальних посібни-

ків, навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;
питання рекомендації до друку рукописів збірників архівних до-

кументів, путівників, довідників, каталогів, описів та іншої довідково- 
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інформаційної літератури про склад і зміст Національного архівного фон-
ду, документальних публікацій, монографій, видань, що продовжуються, 
а також іншої наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової рек-
ламно-інформаційної літератури, підготовленої працівниками державних 
архівних установ;

науково-організаційні питання публікації зазначених видань;
організація використання інформації документів державних архів-

них установ;
створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових 

систем на архівні документи та впровадження автоматизованих архівних 
технологій у діяльність державних архівних установ;

організація наукового співробітництва з іншими, в тому числі іно-
земними, архівними організаціями, а також інституціями культурологіч-
ного спрямування;

присудження заохочувальної премії імені Василя Веретеннікова за 
кращі наукові дослідження в галузі архівознавства і документознавства;

висунення профільних визначних наукових праць на здобуття дер-
жавних та інших нагород.

4. До Ради входять провідні працівники Держкомархіву, централь-
них державних архівів, представники науково-дослідних установ і вищих 
навчальних закладів відповідного профілю. 

Раду очолює Голова Держкомархіву.
Склад Ради затверджується наказом Держкомархіву.
5. Функції робочого апарату Ради виконує управління інформації та 

міжнародного співробітництва Держкомархіву. 
Управління попередньо розробляє і вивчає питання, що виносяться 

на розгляд Ради, залучаючи в разі потреби фахівців структурних підроз-
ділів Держкомархіву, державних архівних установ, наукових інституцій 
відповідного профілю як консультантів, експертів та рецензентів, що не 
входять до складу Ради.

6. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж 
раз на квартал.

7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх 
на засіданні членів Ради, оформлюються протоколом за підписами голови 
і секретаря Ради, проводяться в життя, як правило, наказами Держкомар-
хіву.

8. У разі прийняття Радою рішення про необхідність доопрацювання 
рукопису, винесеного на розгляд, його повертають авторам чи упорядни-
кам разом із зауваженнями і пропозиціями членів Ради.

9. Особливі думки членів Ради стосовно прийняття того чи іншого 
рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються до нього.
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10. Рада співпрацює з іншими дорадчими органами Держкомархіву, 
зокрема Громадською радою Держкомархіву, Нормативно-методичною 
комісією Держкомархіву.

11. Вирішення організаційних питань, пов’язаних з діяльністю Ради, 
покладено на секретаря.

12. При Раді можуть створюватися експертні комісії, групи консуль-
тантів, рецензентів.

13. Витрати, пов’язані з діяльністю Ради, зокрема оплата експертизи 
проектів нормативних документів, проводяться за рахунок асигнувань на 
науково-дослідну роботу, передбачених кошторисами Держкомархіву та 
центральних державних архівних установ.

Начальник управління інформації та міжнародного  
співробітництва Держкомархіву Ю. А. Прилепішева

Додаток № 2
до наказу Держкомархіву
від 20 грудня 2010 р. № 205

1. Гінзбург О. П. Голова Державного комітету архівів 
України (Голова науково-видавничої 
ради);

2. Брехуненко В. А. завідувач відділу історії і теорії 
археографії 
та споріднених джерелознавчих наук 
Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, доктор історичних наук, 
професор (за згодою);

3. Верстюк В. Ф. головний науковий співробітник відділу 
історії Української революції (1917– 
1921 рр.) Інституту історії України 
НАН України, доктор історичних наук, 
професор (за згодою);
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4. Гаранін О. Я. директор Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та 
документознавства України, кандидат 
історичних наук;

5. Даниленко Т. В. головний спеціаліст відділу 
міжнародного співробітництва та 
використання інформації Держкомархіву 
(секретар ради);

6. Демченко Л. Я. заступник директора Центрального 
державного історичного архіву України, 
м. Київ;

7. Железняк М. Г. в. о. директора Інституту 
енциклопедичних досліджень НАН 
України, кандидат філологічних наук  
(за згодою);

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

9. Маврін О. О. заступник директора з наукової роботи 
Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, кандидат історичних наук 
(за згодою);

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

11. Матяш І. Б. Перший заступник Голови Державного 
комітету архівів України, доктор 
історичних наук, професор (заступник 
Голови науково-видавничої ради);

12. Пиріг Р. Я. завідувач відділу історії української 
революції (1917–1921 рр.) Інституту 
історії України НАН України, доктор 
історичних наук, професор (за згодою);
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13. Прилепішева Ю. А. начальник управління інформації 
та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву, кандидат історичних 
наук;

14. Скрипка Л. В. директор Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва 
України, кандидат біологічних наук;

15. Топішко Н. О. директор Центрального державного 
кінофотофоноархіву України  
ім. Г. С. Пшеничного;

16. Щербак М. Г. Завідувач кафедри джерелознавства та 
спеціальних галузей історичної науки 
Київського Національного університету 
ім. Тараса Шевченка, доктор історичних 
наук, професор (за згодою);

17. Яценюк А. М. Директор Державного центру збереження 
документів НАФ

Начальник управління інформації та міжнародного  
співробітництва Держкомархіву Ю. А. Прилепішева

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України
від 21 грудня 2010 року “Про роботу із запитами та 

зверненнями громадян в державних архівах”
від 23 грудня 2010 р. № 206

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 21 грудня 2010 року “Про роботу із запитами та зверненнями 
громадян в державних архівах” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою.

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

АРХІВІВ УКРАЇНИ
м. Київ 21 грудня  2010 р.

Про роботу із запитами та зверненнями громадян 
в державних архівах

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника Управління інфор-
мації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів 
України Ю. А. Прилепішевої про роботу із запитами та зверненнями 
громадян в державних архівах, колегія відзначає, що зазначене питання 
перебуває під постійним контролем з боку керівництва Держкомархіву та 
держархівів, рівень  організації цієї роботи відповідає вимогам, установ-
леним законодавством. 

Питання роботи із зверненнями та запитами громадян розглядається 
на колегіях один або два рази на рік.

Наказами керівництва Держкомархіву та держархівів затверджено 
графіки особистого прийому громадян; при розгляді заяв та запитів гро-
мадян в першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених 
верств населення, колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, 
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, 
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, учас-
ників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Державні архіви постійно співпрацюють з комісіями по встановлен-
ню прав реабілітованих, надають допомогу з упорядкування їх докумен-
тів. Відповідно до вимог законодавства України родичам репресованих 
надається можливість ознайомитись з документами архівно-слідчих 
справ особисто.

Звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад ви-
конуються у десятиденний термін. Держкомархів та держархіви завчасно 
інформують народних депутатів та депутатів місцевих рад про подов-
ження термінів виконання їхніх звернень, яке пов’язано з витребуванням 
відомостей з відомчих архівів та архівних установ інших держав (феде-
ральних архівів та Центрального архіву Міноборони Російської Федера-
ції, інших).

Звернення центральних органів державної влади, судових органів 
та прокуратури розглядаються у строки, зазначені у запитах, та не пе-
ревищують п’ятнадцяти днів. Термін виконання запитів інших установ 
та організацій не перевищує 30 днів, якщо інший термін не зазначений 
у запиті.
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Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” держархі-
ви надають відповідь на звернення у місячний термін. В інших випадках, 
громадяни завчасно попереджаються про збільшення термінів виконання 
запитів.

Причинами порушення термінів виконання звернень та запитів гро-
мадян є відсутність пошукових даних у зверненнях, перегляд великої 
кількості справ з метою виявлення витребуваної інформації та помилкове 
надсилання запитів до архівів.

До довідкової роботи залучаються співробітники інших структурних 
підрозділів. Про необхідність збільшення штатної чисельності відділів 
використання інформації документів або створення секторів довідкової 
роботи наголошується в інформаціях більшості державних архівів. 

Аналіз інформації, отриманої від державних архівів дозволяє кон-
статувати, що архіви дотримуються у своїй діяльності вимог Методики 
оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах 
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2009 року № 630.

Внесено зміни до Порядку організації та проведення особистого 
прийому громадян у Державному комітеті архівів України, які затвердже-
но наказом Державного комітету від 17 серпня 2010 року № 125. 

Порядок організації та проведення особистого прийому розроблено 
та затверджено ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, 
ЦДАЗУ, держархівами Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградсь-
кої, Львівської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Хар-
ківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, 
мм. Києва та Севастополя. У ЦДАМЛМ розроблено та затверджено По-
ложення про організацію роботи із зверненнями громадян, у Держар-
хіві Вінницької області – Регламент та План заходів із вдосконалення 
цього напрямку роботи. Не розроблено такий Порядок держархівами в  
АР Крим, Донецької, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельниць-
кої областей.

Держкомархівом та держархівами забезпечується систематична пе-
ревірка стану організації роботи із зверненнями громадян, висвітлення в 
засобах масової інформації та на власних веб-сайтах результатів прове-
деної роботи.

На офіційному веб-порталі Держкомархіву у рубриці “Запобіган-
ня проявам корупції” розміщено наказ Держкомархіву від 16 грудня  
2009 року “Про запровадження щотижневої прямої телефонної лінії”. 
Постійно оновлюється інформація рубрик “Звернення громадян”,  
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“Громадянське суспільство і влада”, “Державні послуги”, “Інформує-
мо громадськість”, “Довідковий апарат”, “Розсекречення архівних ма-
теріалів”. На початку грудня поточного року проведено роботу з активіза-
ції розділу “Інтернет приймальня” рубрики “Звернення громадян”.

Консультативні сторінки “Звернення громадян” або “Інформуємо 
громадськість”, що містять інформацію про графік особистого прийо-
му громадян, номери телефонів “гарячої лінії” або рубрика “Зворот-
ній зв’язок”, переліки запитів, що виконуються державними архівами 
безкоштовно та на платній основі, інша довідкова інформація діють на 
веб-сайтах держархівів в АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Жи-
томирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хар-
ківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Севастополя.

Власні веб-сайти інших держархівів перебувають у стадії розробки, 
більшість з яких буде презентована 24 грудня поточного року, інші у січ-
ні-лютому 2011 року.

До цього часу на веб-сайтах обласних та Київської міської держав-
них адміністрацій сторінки з роз’ясненнями щодо порядку роботи із звер-
неннями громадян розміщено держархівами Вінницької, Волинської, За-
карпатської, Запорізької, Луганської, Черкаської, Чернівецької областей, 
м. Києва.

Усіма державними архівами здійснюється аналітична робота за звер-
неннями громадян, під час якої аналізуються кількісні та якісні показники. 

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявни-
ків з боку Держкомархіву та державних архівів не виявлено.

Щороку, двічі на рік до 1 липня та до 2 січня держархіви  інформу-
ють Держкомархів про стан роботи із зверненнями громадян. Узагальне-
на інформація подається до Адміністрації Президента України та Кабі-
нету Міністрів України. Систематично інформують про стан цієї роботи 
за Класифікатором звернень громадян місцеві державні адміністрації 
держархіви Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, За-
карпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Хер-
сонської, Черкаської, Чернівецької областей, м. Києва.

Усі директори держархівів областей, мм. Києва та Севастополя бе-
руть участь у прямих “гарячих лініях”, що працюють у місцевих держав-
них адміністраціях.

З метою поліпшення роботи із зверненнями громадян держархівами 
проводяться навчальні семінари. Слід відмітити роботу в цьому напрямку 
держархівів Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської 
областей.
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Активізовано роботу держархівів з надання у засобах масової інфор-
мації роз’яснень з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян. 
Найчастішою формою таких роз’яснень є інтерв’ю. Слід відмітити ро-
боту ЦДАГО, держархівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, 
Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Черні-
вецької областей, м. Києва.

Не висвітлюють в засобах масової інформації зазначене питання 
ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДІАК, ЦДНТА, держархіви Луганської, Тернопільсь-
кої областей.

Держархівами Запорізької, Закарпатської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської областей організовано проведення виїзних прийомів громадян.

У період з січня по жовтень 2010 року Держкомархівом отримано 
та надано відповіді на 212 звернень громадян України. На особистому 
прийомі керівництвом Державного комітету прийнято 42 громадянина, 
всі питання вирішені по суті.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
2009 року № 988 “Про взаємодію органів виконавчої влади та державної 
установи “Соціальний контактний центр” Держкомархівом організовано 
роботу з оперативного реагування на звернення громадян, що надходять 
на урядову “гарячу лінію” Кабінету Міністрів України (наказ від 7 вере-
сня 2009 року № 151). Станом на 12 листопада 2009 року Держкомархі-
вом та державними архівами надано відповіді на 19 таких звернень.

Відділом міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву розглянуто та надано роз’яснення на 518 звернень грома-
дян України та іноземних громадян, що надійшли на адресу відділу елек-
тронною поштою, а також на 1235 запитів іноземних громадян та осіб 
без громадянства, що надходять від МЗС України або безпосередньо від 
заявників.

Центральними держархівами надано відповіді на 3522 звернення та 
запита громадян, з них 963 становлять запити від іноземних громадян; 
держархівами областей, мм. Києва та Севастополя надано 71845 відпові-
дей на звернення та запити громадян, з них на 8377 запитів від іноземних 
громадян.

На особистому прийомі прийнято 29681 запит, який вирішено по 
суті.

Від героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та 
від ветеранів війни отримано1,5% звернень від загальної кількості.

Кількість скарг становить 0,2% від загальної кількості. За січень – 
жовтень поточного року Держкомархівом отримано 10 скарг від грома-
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дян України, що стосуються видачі архівних справ до читального залу, 
отримання архівних довідок про стаж роботи та розмір заробітної плати 
від трудових архівів, пошуку місця зберігання документів ліквідованих 
установ, підприємств та організацій, інших питань роботи державних ар-
хівів.

Основна тематика соціально-правових запитів 2010 року лишила-
ся без змін: підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати 
(25%), виділення земельних ділянок (30%), отримання нагород (2%), де-
путатської діяльності (2%), політичних репресії та розкуркулення (6%), 
актів громадян–ського стану (20%), родинних зв’язків (5%), участь у пар-
тизанському русі (1,5%), примусове перебування в Німеччині (1,5), про-
живання на окупованій території (2%), навчання (5%).

Запити тематичного характеру здебільшого стосуються виявлення 
відомостей біографічного характеру, підтвердження майнових прав на 
землю та нерухоме майно, історії установ та організацій, населених пун-
ктів. Їх кількість у порівнянні з попередніми роками щороку зростає і ста-
новить практично 35–40% від загальної кількості запитів, що отримують 
державні архіви.

У середньому працівником держархіву виконується від 3 до 4 запитів 
за день.

Проблемних питань у стосунках з місцевими органами ПФУ та РАЦС 
з виконання запитів соціально-правового характеру у більшості держав-
них архівних установ упродовж 2010 року не виникало. 

З метою запобігання виникненню непорозумінь з місцевими орга-
нами ПФУ та РАЦС держархівами проводяться спільні наради-семінари, 
на яких узгоджуються питання щодо наведення та оформлення довідок 
соціально-правового характеру та інші питання. Слід відмітити роботу в 
цьому напрямку Держархіву Вінницької області.

Упродовж поточного року проблеми з зазначеними установами з 
питань оформлення окремих довідок про заробітну плату виникали у 
держархівів Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Харківської, 
Хмельницької областей.

Комп’ютерну систему обліку звернень громадян та електронну реєст-
рацію запитів соціально-правового характеру та контролю за вирішенням 
порушених у них питань впроваджено ЦДІАК, ЦДНТА, держархівами 
Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізь-
кої, Кіровоградської, Луганської, Харківської, Херсонської, Черкаської 
областей, м. Севастополя. Держархівом Одеської області впроваджено 
комп’ютерну систему обліку тематичних запитів та звернень соціально-
правового характеру, поданих на особистому прийомі.
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З метою поліпшення організації роботи зі зверненнями та запитами 
громадян, зокрема пошуку витребуваних документів, держархівами про-
довжується робота зі створення баз даних (переліків), каталогів, інших 
довідково-пошукових засобів. Слід відмітити роботу ЦДАГО, ЦДІАК, 
держархівів Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Харківсь-
кої, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.

Держархівом Вінницької області запроваджено проведення Днів ін-
формування населення та розроблено відповідні методичні матеріали.

З метою поліпшення роботи з наповнення зведеної бази даних архів-
но-пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.” Держкомархі-
вом затверджено відповідний наказ від 28 серпня 2010 року № 128, на ви-
конання якого держархівами складено графіки роботи з наповнення бази 
даних на четвертий квартал 2010 – 2011 роки, визначено відповідальних 
виконавців, включено виконання цієї роботи до планів роботи. Станом на 
грудень 2010 року до бази даних внесено 17.019 записів.

З метою поліпшення роботи державних архівів з організації роботи 
із зверненнями громадян, колегія вирішує:

1. Керівникам державних архівів забезпечити:
рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідно до ви-

мог, установлених законодавством та Методикою оцінювання рівня ор-
ганізації роботи із зверненнями громадян;

розгляд на засіданнях колегій один чи два рази на рік питань про 
стан організації роботи із зверненнями громадян;

держархівам в АР Крим, Донецької, Рівненської, Сумської, Тернопіль-
ської, Хмельницької областей розроблення та затвердження 2011 року 
Порядку організації та проведення особистого прийому громадян;

ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДІАК, ЦДНТА, держархівам Луганської, Тер-
нопільської областей надання роз’яснень з найбільш актуальних питань, 
що хвилюють громадян у засобах масової інформації;

систематичне проведення перевірки стану організації із звернення-
ми громадян та висвітлення в засобах масової інформації та на власних 
веб-сайтах результатів відповідної роботи;

виконання абзацу 2 пункту 2 наказу Держкомархіву України від  
26 лютого 2008 року № 37 “Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права та звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування” у частині надання 
піврічних звітів;

приведення інформації у рубриках “Звернення громадян” або  
“Інформуємо громадськість” у відповідність до вимог пункту 13 Додатку до 
Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян.
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2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-
мархіву (Ю. А. Прилепішева) забезпечити: 

відділу міжнародного співробітництва та використання інформації 
(Ярошенко Д. В.) контроль за термінами та якістю виконання держар-
хівами звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та 
громадян, що надходять від Держкомархіву; 

постійне надання методичної допомоги держархівам з питань органі-
зації роботи із зверненнями та запитами громадян, зосередивши увагу на 
інформативності консультацій;

розроблення та затвердження в установленому порядку Порядку 
оформлення архівних довідок (до кінця 2011 року);

систематичне оприлюднення на веб-порталі Держкомархіву звітних 
матеріалів про стан роботи із зверненнями громадян в державних архі-
вах;

розгляд на засіданні колегії Держкомархіву питання про стан робо-
ти із запитами та зверненнями громадян у державних архівах у грудні  
2011 року;

співробітництво Держкомархіву із засобами масової інформації з ме-
тою поліпшення інформованості населення про стан роботи зі звернення-
ми громадян та надання правової допомоги з цих питань;

участь керівництва Держкомархіву у роботі “гарячої лінії” Кабінету 
Міністрів України (протягом 2011 року).

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Ю. І. Забенько) забезпечити виконання у 2011 році рішень колегій Держ-
комархіву від 19 серпня 2008 року “Про стан виконання соціально-право-
вих запитів держархівами України” та від 16 листопада 2009 року  “Про 
рівень організації роботи із зверненнями громадян в державних архівах” 
щодо розроблення технічного завдання до єдиної для всіх держархівів 
електронної інформаційно-пошукової системи обліку звернень грома-
дян і контролю за вирішенням порушених у них питань та визначення 
розробників програмного забезпечення.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька
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ДОВІДКА
про роботу із запитами та зверненнями громадян 

в державних архівах

Питання належної організації роботи із запитами та зверненнями 
громадян та її ефективність перебувають під постійним контролем з боку 
керівництва Держкомархіву та державних архівів. Вжиття конкретних за-
ходів сприяє оперативному вирішенню порушених у запитах та звернен-
нях проблем, забезпеченню конституційних прав громадян на отримання 
архівної інформації з метою захисту своїх законних прав та інтересів, ви-
коріненню всіх проявів бюрократичної тяганини при їх розгляді.

Поліпшенню діяльності Держкомархіву та державних архівів у цьо-
му напрямку сприяє розгляд питання роботи із зверненнями та запитами 
громадян на колегіях один або два рази на рік.

Наказами керівництва Держкомархіву та держархівів затверджено 
графіки особистого прийому громадян; при розгляді заяв та запитів гро-
мадян в першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених 
верств населення, колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, 
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, 
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, учас-
ників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Державні архіви постійно співпрацюють з комісіями по встановлен-
ню прав реабілітованих, надають допомогу з упорядкування їх докумен-
тів. У випадках звернення до керівництва державних архівних установ 
родичі репресованих відповідно до вимог законодавства України отри-
мують можливість ознайомитись з документами архівно-слідчих справ 
особисто.

Звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад 
виконуються у десятиденний термін відповідно до Закону України “Про 
статус народного депутата” та “Пам’ятки щодо порядку роботи з депу-
татськими запитами і зверненнями”. У разі неможливості надання повної 
відповіді у визначений термін, Держкомархів та держархіви інформують 
народних депутатів та депутатів місцевих рад про причину подовження 
термінів виконання їхніх звернень. У більшості випадків збільшення тер-
мінів пов’язано з необхідністю витребування необхідних відомостей за 
документами відомчих архівів та архівних установ інших держав (напри-
клад, федеральних архівів та Центрального архіву Міноборони Російсь-
кої Федерації).

Звернення центральних органів державної влади, судових органів 
та прокуратури розглядаються у строки, зазначені у запитах, та не  
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перевищують п’ятнадцяти днів. Термін виконання запитів інших установ 
та організацій не перевищує 30 днів, якщо інший термін не зазначений у 
запиті.

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” державні 
архіви, як правило, надають відповідь на звернення у місячний термін. У 
випадку порушення ними термінів виконання запитів громадяни завчасно 
попереджаються про збільшення термінів.

Причинами порушення термінів виконання звернень громадян є від-
сутність пошукових даних у зверненнях, перегляд великої кількості справ 
з метою виявлення витребуваної інформації та помилкове надсилання за-
питів до архівів.

Активізація роботи Держкомархіву та державних архівів у напрямку 
поширення серед населення інформації про склад і зміст документів, міс-
це збереження документів ліквідованих установ, іншої інформації довід-
кового характеру, сприяла зменшенню відсотку непрофільних запитів, що 
надходять від заявників на їх адреси. 

Як і у попередні роки до довідкової роботи у державних архівах за-
лучаються співробітники інших структурних підрозділів, оскільки наяв-
на кількість співробітників відділів використання інформації документів 
не дозволяє виконувати цю роботу вчасно і на належному рівні. Про не-
обхідність збільшення штатної чисельності цих відділів або створення 
секторів довідкової роботи йдеться у відповідях більшої половини де-
ржархівів. 

Минулого року на колегії Держкомархіву розглядалося питання ор-
ганізації цієї роботи відповідно до вимог Методики оцінювання рівня 
організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 
року № 630.

Аналіз інформації, отриманої від державних архівів дозволяє конс-
татувати, що архіви дотримуються у своїй діяльності вимог згаданої Ме-
тодики. 

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 16 листопада  
2009 року внесено зміни до Порядку організації та проведення особисто-
го прийому громадян у Державному комітеті архівів України, які затверд-
жено наказом Державного комітету від 17 серпня 2010 року № 125. 

Порядок організації та проведення особистого прийому розроблено 
та затверджено ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, 
ЦДАЗУ, держархівами Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоград-
ської, Львівської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,  
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Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської облас-
тей, мм. Києва та Севастополя. У ЦДАМЛМ розроблено та затверджено 
Положення про організацію роботи із зверненнями громадян, у Держар-
хіві Вінницької області – Регламент та План заходів із вдосконалення цьо-
го напрямку роботи. Не розроблено Порядок організації та проведення 
особистого прийому громадян держархівами в АР Крим, Донецької, Рів-
ненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької областей.

Держкомархівом та більшістю державних архівів забезпечується 
систематична перевірка стану організації роботи із зверненнями грома-
дян, висвітлення в засобах масової інформації та на власних веб-сайтах 
результатів проведеної роботи.

На офіційному веб-порталі Держкомархіву у рубриці “Запобігання 
проявам корупції” розміщено наказ Держкомархіву від 16 грудня 2009 
року “Про запровадження щотижневої прямої телефонної лінії”. Постій-
но оновлюється інформація рубрик “Звернення громадян”, “Громадянське 
суспільство і влада”, “Державні послуги”, “Інформуємо громадськість”, 
“Довідковий апарат”, “Розсекречення архівних матеріалів”. На початку 
грудня поточного року проведено роботу з активізації розділу “Інтернет 
приймальня” рубрики “Звернення громадян”.

Консультативні сторінки “Звернення громадян” або “Інформуємо 
громадськість”, що містять інформацію про графік особистого прийо-
му громадян, номери телефонів “гарячої лінії” або рубрика “Зворот-
ній зв’язок”, переліки запитів, що виконуються державними архівами 
безкоштовно та на платній основі, інша довідкова інформація діють на 
веб-сайтах держархівів в АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Жи-
томирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хар-
ківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Севастополя.

Власні веб-сайти інших державних архівів перебувають у стадії 
розробки, більшість з них буде презентована 24 грудня поточного року, 
інші у січні-лютому 2011 року.

До цього часу на веб-сайтах обласних та Київської міської держав-
них адміністрацій сторінки з роз’ясненнями щодо порядку роботи із звер-
неннями громадян розміщено держархівами Вінницької, Волинської, За-
карпатської, Запорізької, Луганської, Черкаської, Чернівецької областей, 
м. Києва.

На веб-сайті Держархіву Рівненської області діє рубрика “Стіл дові-
док”, яка, на жаль, містить виключно інформацію про платні послуги, що 
надаються архівом. На власному веб-сайті Державного архіву Одеської 
області не розміщено інформацію про результати роботи із зверненнями 



216

громадян. Держархіву Львівської області слід виокремити з рубрики “Ін-
формація” відомості, що мають увійти до окремої рубрики “Інформуємо 
громадськість” і стосуються звернень громадян. Держархівам в АР Крим 
та Івано-Франківської області слід згрупувати розпорошену по різних 
рубриках інформацію цієї тематики в окрему рубрику “Звернення грома-
дян” або “Інформуємо громадськість”.

Усіма державними архівами здійснюється аналітична робота за звер-
неннями громадян, під час якої аналізуються кількісні та якісні показники. 

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявни-
ків з боку Держкомархіву та державних архівів не виявлено.

Щороку двічі на рік до 1 липня та до 2 січня державні архіви ін-
формують Держкомархів про стан роботи із зверненнями громадян. Уза-
гальнена інформація подається відділом міжнародного співробітництва 
та використання інформації Держкомархіву до Адміністрації Президента 
України та Кабінету Міністрів України. Систематично інформують про 
стан цієї роботи за Класифікатором звернень громадян місцеві державні 
адміністрації держархіви Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, За-
порізької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківсь-
кої, Херсонської, Черкаської, Чернівецької областей, м. Києва.

Усі директори державних архівів беруть участь у прямих “гарячих 
лініях”, що працюють у місцевих державних адміністраціях.

У жовтні 2010 року у Держархіві Хмельницької області Хмельниць-
кою обласною державною адміністрацією перевірялося питання реєстра-
ції запитів громадян, дотримання термінів їх розгляду та виконання.

Відповідно до вимог Системи управління якістю (СУЯ) у Держархіві 
Полтавської області впроваджено методику “Організація використання 
документів НАФ (виконання запитів)”; з 2008 року у держархіві області 
проводяться внутрішні (двічі на рік) і зовнішні(один раз на рік) аудити.

Держархівом м. Києва 2010 року розроблено “Інструкцію по роботі 
із зверненнями (запитами) фізичних та юридичних осіб у Державному 
архіві м. Києва”, робочу інструкцію з наведення довідок про обрання де-
путатами місцевих рад, затверджено накази “Про реєстрацію звернень 
(запитів) фізичних та юридичних осіб, службової кореспонденції у Де-
ржавному архіві м. Києва” від 7 вересня 2010 року № 57 та “Про вида-
вання копій архівних документів, витягів з них, архівних довідок” від 16 
вересня 2010 року № 60.

З метою поліпшення роботи із зверненнями громадян державними 
архівами проводяться навчальні семінари. Особливо слід відмітити ро-
боту в цьому напрямку держархівів Вінницької, Дніпропетровської, За-
порізької та Полтавської областей.
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2010 року Держархівом Полтавської області проведено семінар з 
начальниками архівних відділів міських рад та райдержадміністрацій з 
питань застосування “Класифікатора звернень громадян” та “Про вико-
нання інструкції з діловодства за зверненнями громадян”; проведено нав-
чання з працівниками відділу інформації та використання архіву за тема-
ми: “Про методику оцінювання рівня організації роботи із зверненнями 
громадян”, “Про дотримання вимог Основних правил роботи державних 
архівів України при виконанні довідок соціально-правового характеру”, 
“Про порядок витребування документів соціально-правового характеру 
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства”.

Держархівом Запорізької області на базі Запорізького центру пе-
репідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-
ємств, установ та організацій проведено короткотерміновий тематичний 
семінар “Управління архівною справою та діловодством. Організація 
виконання запитів громадян соціально-правового характеру в місцевих 
архівних установах”.

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників діловод-
них, архівних та експертних служб установ та організацій області пра-
цівниками Держархіву Дніпропетровської області прочитано лекцію про 
організацію роботи із зверненнями громадян.

Державними архівами активізовано роботу з надання роз’яснень з 
найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян у засобах масо-
вої інформації. Найчастішою формою таких роз’яснень є інтерв’ю. Слід 
відмітити роботу в цьому напрямку ЦДАГО, держархівів Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Київської, 
Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей, м. Києва.

Не висвітлюють в засобах масової інформації дане питання ЦДАВО, 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархіви Луганської, Тернопільської областей.

Організовано проведення виїзних прийомів громадян держархівами За-
порізької, Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей.

У період з січня по жовтень 2010 року Держкомархівом отримано 
та надано відповіді на 212 звернень громадян України. На особистому 
прийомі керівництвом Державного комітету прийнято 42 громадянина, 
всі питання вирішені по суті.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
2009 року № 988 “Про взаємодію органів виконавчої влади та державної 
установи “Соціальний контактний центр” Держкомархівом організовано 
роботу з оперативного реагування на звернення громадян, що надходять 
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на урядову “гарячу лінію” Кабінету Міністрів України (наказ від 7 вере-
сня 2009 року № 151). Станом на 12 листопада 2009 року Держкомархі-
вом та державними архівами надано відповіді на 19 таких звернень.

Відділом міжнародного співробітництва та використання інформації 
Держкомархіву розглянуто та надано роз’яснення на 518 звернень грома-
дян України та іноземних громадян, що надійшли на адресу відділу елек-
тронною поштою, а також на 1235 запитів іноземних громадян та осіб 
без громадянства, що надходять від МЗС України або безпосередньо від 
заявників.

Центральними держархівами у зазначений період надано відповіді 
на 3522 звернення та запита громадян, з них 963 становлять запити від 
іноземних громадян; держархівами областей, мм. Києва та Севастополя 
надано 71845 відповідей на звернення та запити громадян, з них на 8377 
запитів від іноземних громадян.

Серед цих запитів на особистому прийомі керівництвом та праців-
никами столів довідок державних архівів прийнято 29681 запит, який ви-
рішено по суті.

1,5% від загальної кількості звернень та запитів, отриманих Держ-
комархівом та державними архівами у вищезазначений період, станов-
лять звернення від героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років та від ветеранів війни становить.

Наявність скарг на роботу Держкомархіву та державних архівів з 
виконання звернень та запитів громадян становить 0,2% від загальної 
кількості. За січень – жовтень поточного року Держкомархівом отримано  
10 скарг від громадян України, що стосуються видачі архівних справ до 
читального залу, отримання архівних довідок про стаж роботи та розмір 
заробітної плати від трудових архівів, пошуку місця зберігання докумен-
тів ліквідованих установ, підприємств та організацій, інших питань робо-
ти державних архівів.

Це, наприклад скарга гр. Скрипниченка В. І. на відмову ЦДАВО ви-
дати архівну довідку, хоча документів організації в якій він працював на 
зберіганні в архіві не має. З метою вирішення зазначеного питання архі-
вом проводиться додатковий пошук витребуваної заявником інформації.

Основна тематика соціально-правових запитів 2010 року лишила-
ся без змін: підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати  
(25 %), виділення земельних ділянок (30%), отримання нагород (2%),  
депутатської діяльності (2%), політичних репресії та розкуркулення 
(6%), актів громадянського стану (20%), родинних зв’язків (5%), участь 
у партизанському русі (1,5%), примусове перебування в Німеччині (1,5), 
проживання на окупованій території (2%), навчання (5%).
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Запити тематичного характеру здебільшого стосуються виявлення 
відомостей біографічного характеру, підтвердження майнових прав на 
землю та нерухоме майно, історії установ та організацій, населених пун-
ктів. Їх кількість у порівнянні з попередніми роками щороку зростає і 
становить практично 35–40% від загальної кількості запитів, що отриму-
ють держархіви.

У середньому працівником державного архіву виконується від 3 до 
4 запитів за день.

Проблемних питань у стосунках з місцевими органами ПФУ та РАЦС 
з виконання запитів соціально-правового характеру у більшості держав-
них архівів у 2010 році не виникало. 

З метою запобігання виникненню непорозумінь з місцевими орга-
нами ПФУ та РАЦС держархівами проводяться спільні наради-семінари, 
на яких узгоджуються питання щодо наведення та оформлення довідок 
соціально-правового характеру та інші питання. Слід відмітити роботу в 
цьому напрямку Держархіву Вінницької області.

В інформації ЦДІАК відмічено, що в архіву виникають непорозумін-
ня з органами РАЦС та нотаріальними конторами через непоінформо-
ваність останніх про хронологічні рамки документів метричного харак-
теру, що зберігаються в архіві. Архів має самостійно виправити ситуацію, 
що склалася, шляхом проведення відповідної роз’яснювальної роботи та 
здійснення ініціативного інформування зазначених установ про докумен-
ти архіву.

Упродовж поточного року проблеми з зазначеними установами з 
питань оформлення окремих довідок про заробітну плату виникали у 
держархівів Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Харківської, 
Хмельницької областей.

Комп’ютерну систему обліку звернень громадян, електронну реєст-
рацію запитів соціально-правового характеру та контролю за вирішенням 
порушених у них питань впроваджено ЦДІАК, ЦДНТА, держархівами 
Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізь-
кої, Кіровоградської, Луганської, Харківської, Херсонської, Черкаської 
областей, м. Севастополя. Держархівом Одеської області впроваджено 
комп’ютерну систему обліку тематичних запитів та звернень соціально-
правового характеру, поданих на особистому прийомі.

З метою поліпшення організації роботи зі зверненнями та запитами 
громадян, зокрема пошуку витребуваних документів, держархівами про-
довжується робота зі створення баз даних (переліків), каталогів, інших 
довідково-пошукових засобів. Так, ЦДАГО постійно поповнюється база 
даних за документами фонду 263 “Колекція позасудових справ реабілі-
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тованих”, ЦДІАК продовжується наповнення електронної бази даних за 
метричними книгами православних церков м. Києва (опрацьовуються 
метричні книги за 1919 рік), Держархівом Донецької області розробле-
но тематичний “каталог-пошук”, Держархівом Житомирської області у 
2009–2010 роках створено електронну довідково-пошукову іменну базу 
даних паспортизації військових поховань за документами переданими на 
зберігання до архіву облвійськкоматом, Держархівом Київської області 
створено бази даних на документи, що стосуються аварії на ЧАЕС (міс-
це знаходження документів, участь у ліквідації аварії, ін.), Держархівом 
Черкаської області створено понад 20 довідкових картотек.

Державним архівом Вінницької області запроваджено проведення 
Днів інформування населення. 30 березня 2010 року такий захід прове-
дено спільно з Вінницькою міською радою в м. Вінниці, 15–17 червня на 
базі Жданівської сільської ради Хмільницького району спільно з Хміль-
ницькою райдержадміністрацією та Хмільницькою районною радою. Ар-
хівом розроблено Методичні матеріали для проведення Дня інформуван-
ня населення “Документи державних архівних установ області, трудових 
архівів, як джерело задоволення потреб громадян соціально-правового та 
майнового характеру”.

Державним архівом Закарпатської області підготовлено Перелік до-
кументів з особового складу ліквідованих установ, організацій, підпри-
ємств, які зберігаються в архівних установах області та розіслано до ар-
хівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів для 
використання в довідковій роботі.

Державним архівом Харківської області удосконалено програму 
електронної реєстрації запитів, передбачено нові графи: “термін виконан-
ня”, “дата фактичного виконання”, “результат”.

Державним архівом Чернівецької області укладено Перелік фондів 
промислових, малих, приватних та інших підприємств, прийнятих до ар-
хіву у 1994–2010 роках.

Державним архівом Чернігівської області підготовлено Методичні 
рекомендації щодо організації роботи із зверненнями громадян та вико-
нання запитів соціально-правового характеру, які схвалено науково-мето-
дичною радою архіву 21 червня 2010 року.

З метою поліпшення роботи з наповнення зведеної бази даних ар-
хівно-пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.” Держкомар-
хівом затверджено відповідний наказ від 28 серпня 2010 року № 128. На 
виконання цього наказу державними архівами складено графіки роботи з 
наповнення бази даних на четвертий квартал 2010–2011 роки, визначено 
відповідальних виконавців, включено виконання цієї роботи до планів 
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роботи. Станом на грудень 2010 року до бази даних внесено 17.019 за-
писів.

Державні архіви щоквартально звітуються Держкомархіву про стан 
виконання роботи з наповнення бази даних. Державний комітет постійно 
надає методичну та практичну допомогу держархівам в організації на-
повнення цієї бази даних, забезпечує її постійний супровід.

Перспективним планом підготовки методичних посібників у ЦДН-
ТА на 2011–2013 роки у наступному році передбачено розробку Інструк-
ції “Організація роботи за зверненнями громадян”.

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що у порівняні з поперед-
нім роком робота державних архівів з організації виконання звернень та 
запитів громадян значно поліпшилася, проте лишаються питання, котрі 
потребують вирішення:

необхідно розробити єдину для всіх держархівів електронну інфор-
маційно-пошукову систему обліку звернень громадян і контролю за ви-
рішенням порушених у них питань (рішення колегій Держкомархіву від  
19 серпня 2008 року, від 16 листопада 2009 року).

Враховуючи те, що 2010 року від Кабінету Міністрів України не 
надійшли рекомендації щодо створення такої системи в центральних ор-
ганах виконавчої влади, відділу інформаційних технологій Держкомар-
хіву потрібно розробити таку систему у 2011 році самостійно;

з метою зменшення кількості скарг, що надходять до Державного ко-
мітету від громадян відділу міжнародного співробітництва та використан-
ня інформації Держкомархіву слід посилити контроль за термінами та 
якістю виконання держархівами звернень народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад, звернень та запитів громадян, звернувши особли-
ву увагу на інформативність консультацій, що надаються працівниками 
відділу громадянам та працівникам державних архівів, зосередитись на 
забезпеченні методичного керівництва цією роботою;

управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-
мархіву упродовж 2011 року необхідно:

розробити та затвердити в установленому порядку Порядок оформ-
лення архівних довідок, що сприятиме уніфікації оформлення відповідей 
державних архівів на звернення та запити громадян;

забезпечити систематичне оприлюднення на веб-порталі Держко-
мархіву звітних матеріалів про стан роботи із зверненнями громадян в 
державних архівах;

підготувати на розгляд на засіданні колегії Держкомархіву питання 
про стан роботи із запитами та зверненнями громадян у державних архі-
вах у 2011 році (грудень 2011 року);
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активізувати співробітництво Держкомархіву із засобами масової ін-
формації з метою поліпшення інформованості населення про стан роботи 
зі зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань;

забезпечити у 2011 році участь керівництва Держкомархіву у роботі 
“гарячої лінії” Кабінету Міністрів України;

керівникам державних архівів слід забезпечити:
рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідно до ви-

мог, установлених законодавством та Методикою оцінювання рівня ор-
ганізації роботи із зверненнями громадян;

держархівами в АР Крим, Донецької, Рівненської, Сумської, Тер-
нопільської, Хмельницької областей розроблення та затвердження  
2011 року Порядку організації та проведення особистого прийому гро-
мадян;

ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДІАК, ЦДНТА, держархівам Луганської, Тер-
нопільської областей активізацію роботи з надання роз’яснень з найбільш 
актуальних питань, що хвилюють громадян у засобах масової інформа-
ції;

розгляд на засіданнях колегій один чи два рази на рік питань про 
стан організації роботи із зверненнями громадян;

систематичне проведення перевірки стану організації із звернення-
ми громадян та висвітлення в засобах масової інформації та на власних 
веб-сайтах результатів відповідної роботи;

виконання абзацу 2 пункту 2 наказу Держкомархіву України від  
26 лютого 2008 року № 37 “Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права та звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування” у частині надання 
піврічних звітів;

приведення інформації у рубриках “Звернення громадян” або “Ін-
формуємо громадськість” у відповідність до вимог пункту 13 Додатку 
до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями гро-
мадян.

Начальник управління інформації та міжнародного  
співробітництва Держкомархіву Ю. А. Прилепішева
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Про внесення змін до положень
про структурні підрозділи Держкомархіву

від 24 грудня 2010 р. № 209

З метою приведення положень про структурні підрозділи Держко-
мархіву у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:
1. Абзац 4 пункту 13 Положення про управління інформації та між-

народного співробітництва Державного комітету архівів України, затвер-
дженого наказом Держкомархіву від 16.03.2009 № 44 викласти у такій 
редакції: “безпосередньо розробляє нормативно-правові акти, державні 
програми, що належать до компетенції управління;”.

2. У Положенні про відділ організаційно-аналітичного та правово-
го забезпечення, затвердженого наказом Держкомархіву від 27.10.2010  
№ 174:

абзац 6 пункту 6 викласти у такій редакції: “розробка нормативно-
правових актів;”,

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: “проводить юридичну екс-
пертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурни-
ми підрозділами, за результатами якої готує висновки”,

у абзаці 22 пункту 7 слова “нормативно-правових актів та” вилучити.
3. Абзац 5 пункту 11 Положення про фінансово-економічний відділ 

управління фінансового та кадрового забезпечення Державного коміте-
ту архівів України, затвердженого наказом Держкомархіву від 27.10.2010 
№ 174 викласти у такій редакції: “безпосередньо розробляє нормативно-
правові акти, що належать до компетенції відділу;”.

4. Абзац 8 пункту 7 Положення про управління фінансового та кадро-
вого забезпечення, затвердженого наказом Держкомархіву від 27.10.2010 
№ 174 викласти у такій редакції: “розробка нормативно-правових актів, 
що належать до компетенції управління;”.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург
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Про додаткові заходи щодо посилення
збереження архівних документів

від 28 грудня 2010 р. № 210

У зв’язку з надзвичайною ситуацією у ЦДІАЛ та Держархіві 
Львівської області, яка сталася внаслідок неналежного виконання своїх 
посадових обов’язків працівниками, відповідальними за контроль за фун-
кціонуванням систем життєзабезпечення приміщень архівів та з метою 
надійного збереження документів Національного архівного фонду та за-
побігання надзвичайним ситуаціям в архівних установах,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДІАЛ (Пельц Д.І.) та Держархіву Львівської області 

(Куцинда В.І.):
1.1. Договір купівлі-продажу теплової енергії привести у відповід-

ність до вимог чинного законодавства. 
1.2. Щорічно укладати акт готовності приміщень до опалювального 

сезону.
2. Директору ЦДІАЛ Пельц Д. І.:
2.1. Усі договори погоджувати з Держкомархівом.
2.2. Невідкладно укласти договір оренди на приміщення з Львівсь-

кою обласною радою та договір про відшкодування витрат балансоутри-
мувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання кому-
нальних послуг орендарю.

2.3. Роботу працівників у вихідний день оформлювати згідно з вимо-
гами чинного законодавства.

2.4. Дотримуватися методичних рекомендацій “Консерваційно-про-
філактичне і реставраційне оброблення документів Національного архів-
ного фонду, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій” на час каран-
тину для постраждалих документів Національного архівного фонду.

3. Директорам Держархіву в Автономній Республіці Крим, держав-
них архівів областей, міст Києва та Севастополя:

– невідкладно організувати перевіряння систем життєзабезпечення 
та протипожежного режиму в архівних установах низової ланки;

– провести додаткові інструктажі з керівниками архівних установ 
щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

4. Директорам державних архівів:
– вжити додаткових заходів щодо суворого контролю за функціону-

ванням систем життєзабезпечення архівних приміщень, дотримання нор-
мативних вимог їх пожежної безпеки;
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– посилити персональну відповідальність осіб, на яких покладено 
обов’язки забезпечення збереженості архівних фондів, контроль за фун-
кціонуванням систем життєзабезпечення приміщень архівів, організацію 
протипожежних заходів;

– проаналізувати дієвість заходів, спрямованих на попередження 
виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій, на проведення робіт із 
забезпечення оперативного на них реагування, а також ліквідацію їх на-
слідків в архівах;

– давати принципову оцінку працівникам, дії яких призвели до пору-
шення роботи систем життєзабезпечення архівних приміщень.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Державного комітету архівів України Музичук О. В.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 21.12.2010 року

“Про стан архівної справи в ЦДАМЛМ України”
від 30 грудня 2010 р. № 213

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від 
21.12.2010 “Про стан архівної справи в ЦДАМЛМ України” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 21 грудня 2010 р.

Про стан архівної справи у Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України

Розглянувши результати перевірки діяльності Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ), колегія 
зазначає, що архівом проведено певну роботу щодо забезпечення фун-
кціонування архіву, виконання основних показників розвитку архівної 
справи.
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Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про 
ЦДАМЛМ, затвердженого наказом Держкомархіву від 25.04.2002 № 31. 
Затверджено структуру архіву, встановлено розподіл обов’язків між ди-
ректором і його заступниками, розроблено і затверджено положення про 
структурні підрозділи, посадові інструкції працівників архіву, регламент 
роботи ЦДАМЛМ, графік проведення особистого прийому громадян 
керівництвом, правила внутрішнього трудового розпорядку для праців-
ників ЦДАМЛМ. Діють положення про дорадчі органи (колегію, ЕПК, 
науково-методичну раду).

Продовжується поповнення джерельної бази ЦДАМЛМ, який за ос-
танні три роки прийняв на зберігання понад 39 тис. документів особового 
походження видатних діячів літератури і мистецтва України.

Держархів працює з фондоутворювачами відповідно до списків дже-
рел формування НАФ, затвердженими Головою Держкомархіву і схвале-
ними ЦЕПК.

ЦДАМЛМ має найнижчий показник в Україні щодо зберігання доку-
ментів понад встановлені строки в архівних підрозділах установ.

За 2008-2009 роки у відділі Архівно-музейного комплексу “Літера-
турно-мистецькі Плюти” проведено капітальний ремонт будівель і спо-
руд, силових електромереж, збудовано нове господарське приміщення. 

Архівосховища держархіву обладнано металевими та дерев’яними 
дверима, які оббиті металом. Усі архівосховища опечатуються. Вікна всіх 
сховищ, читального залу та робочих приміщень захищено ґратами.

Здійснено консерваційно-профілактичне оброблення страхового 
фонду, який зберігається у металевих шафах, що опечатуються.

Складено пофондові топографічні покажчики, схему розміщення до-
кументів, паспорти архівосховищ.

Справи в сховищах закартоновано, вони зберігаються на металевих 
стелажах.

Проводяться роботи щодо поліпшення фізичного стану документів, 
перевіряння наявності та стану документів.

Унікальні документи зберігаються у сейфі, який опечатується. 
При видаванні документів у тимчасове користування за межі архіву 

проводиться їх грошова оцінка та страхування.
Список фондів складено у трьох томах, підсумковий запис ведеться 

з 1985 р.
Протягом 2007–2009 років з 87 справ, що перебувають у розшуку, 

знайдено 26.
Музейні предмети, що містять дорогоцінні метали і камені, зберіга-

ються у сейфі.
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Вестибюль архіву обладнано інформаційною дошкою, на якій розта-
шовано інформацію про графік особистого прийому громадян керівниц-
твом архіву, зразки заяв на наведення довідок, на роботу в читальному 
залі архіву, замовлень на копіювання документів.

Запити виконуються своєчасно, архівні довідки складаються якісно.
За 2007–2010 роки підготовлено 140 ініціативних інформувань,  

24 радіопередачі, 27 телепередач, 22 публікації, 98 виставок, організовано 
та проведено 141 екскурсію для студентської та учнівської молоді, пред-
ставників установ і організацій.

Читальний зал архіву оснащено охоронною сигналізацією, в наяв-
ності комп’ютер, ксерокс та два сканери. 

Опрацьовано та переглянуто всі секретні документи, які знаходяться 
на державному зберіганні в архіві. 

Робота з кадрами проводиться згідно з чинним законодавством.
Упродовж 2007–2010 років оголошено 17 конкурсів на заміщен-

ня посад державних службовців. За результатами конкурсу призначено  
19 осіб.

Сформовано списки кадрового резерву на посади директора, його 
заступників, керівників структурних підрозділів, головних та провідних 
спеціалістів. З кадрового резерву упродовж 2007–2010 років призначено 
трьох осіб.

Особові справи зберігаються у шафі, яка опечатується.
За результатами атестації державних службовців, проведеної у  

2010 році, усі держслужбовці відповідають займаним посадам. 
На засіданнях колегії архіву щороку розглядаються питання стану 

виконання антикорупційного законодавства.
Водночас в організації роботи архіву існують невирішені проблеми 

і недоліки.
Потребують доопрацювання розподіл обов’язків між керівництвом, 

положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.
Мають місце недоліки у плануванні роботи ЦДАМЛМ.
Потребує більш чіткої організації робота колегії та науково-методич-

ної ради.
Кошти, отримані за рахунок надання платних послуг ЦДАМЛМ ста-

новлять лише 0,5 % від коштів загального фонду.
Залишається також невирішеною низка проблем щодо формування 

НАФ.
У 40% установ та організацій не проводилися перевіряння понад  

5 років.
Зведені номенклатури справ, погоджених ЕПК, мають лише 52% ус-

танов та організацій – джерел формування НАФ.
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Існують недоліки в проведенні упорядкування документів установ і 
організацій.

Потребує особливої уваги з боку керівництва архіву стан збереже-
ності та обліку документів НАФ та музейних предметів.

Покрівля будівлі ЦДАМЛМ потребує капітального ремонту.
Залишається невирішеною проблема розміщення архіву в приміщенні 

колишньої бурси, оскільки керівництво Національного заповідника “Со-
фія Київська” вимагає звільнення цього приміщення. Водночас, у зв’язку 
з невиконанням ЦДАМЛМ умов договору по відшкодуванню сплати по-
датку за землю у розмірі понад 90 000 грн. заборгованість ЦДАМЛМ по 
відшкодуванню сплати земельного податку продовжує збільшуватися.

Температурно-вологісний режим порушується, оскільки система 
кондиціювання повітря ЦДАМЛМ не експлуатується і потребує заміни.

Потребують заміни застарілі прилади для вимірювання температури 
і вологості в сховищах.

Не відповідає нормативним вимогам сховище, де зберігається стра-
ховий фонд.

Фонд користування на плівці підлягає відокремленому зберіганню.
Порушення вимог щодо зберігання нестандартних справ призвело 

до їх деформування.
Рекомендації мікробіологічного обстеження документів, проведено-

го у 2000 році, не виконано.
Обладнання для мікрофільмування застаріле і потребує заміни, стра-

ховий фонд не створювався з 2002 року. 
Не дотримуються нормативні вимоги складання та оформлення ак-

тів перевіряння наявності і стану справ, знайдених справ, які знаходились 
у розшуку. 

Порушуються терміни повернення документів, виданих зі сховищ. 
При оформленні актів видавання документів у тимчасове користу-

вання допускаються порушення.
Не усунуто недоліки, виявлені в ході перевірки ЦДАМЛМ Держав-

ною пробірною службою при перевірці обліку та забезпечення збереже-
ності музейних предметів, які містять дорогоцінні метали.

Кінодокументи зберігаються без дотримання належних умов.
Облік децентралізовано. 
Журнал реєстрації відвідувачів сховища музейних предметів від-

сутній.
Умови зберігання у сховищах музейних предметів не відповідають 

нормативним вимогам. Музейний фонд ЦДАМЛМ потребує перевіряння 
наявності.
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Існують розбіжності показників форм планово-звітної документації 
з аналогічними показниками документації архіву, даними книги обліку, 
описами страхового фонду тощо.

Викликає занепокоєність стан справ у відділі Архівно-музейний ком-
плекс “Літературно-мистецькі Плюти”, де відсутня автоматична система 
пожежегасіння, у будинку № 4 – охоронна сигналізація. Облік документів 
і музейних предметів є незадовільним.

Невирішені питання і недоліки є в роботі архіву з питань використан-
ня інформації.

У читальному залі відсутня система відео спостереження, апарати 
для перегляду мікрофільмів не працюють.

ЦДАМЛМ – єдиний державний центральний архів, що не має влас-
ного веб-сайту. Локальна мережа відсутня.

Мають місце випадки порушення термінів повернення справ з чи-
тального залу до архівосховищ.

Існують недоліки у плануванні виставкової роботи, роботи зі ЗМІ.
Працівника, відповідального за взаємодію зі ЗМІ, не визначено.
Роботу з перегляду грифів секретності деяких документів призупи-

нено.
Атестація робочих місць працівників не проводилася, пропозиції до 

бюджетного запиту на її проведення не подавалися.
Працівники архіву не проходять медичні огляди.
Кошти фонду оплати праці відповідно до статті 19 Закону України 

“Про охорону праці” архівом не перераховувалися.
Плинність кадрів у ЦДАМЛМ перевищує середньостатистичний по-

казник по Україні. Водночас в архіві існують довготривалі вакансії.
Мають місце порушення вимог порядку проведення конкурсу на за-

міщення вакантних посад державних службовців, положення про ранги 
державних службовців, порядку обчислення стажу державної служби. 

Не проходили підвищення кваліфікації працівники відділу “Літера-
турно-мистецькі Плюти”.

Потребує удосконалення керівництво та контроль за поточним діло-
водством в архіві.

Існують певні порушення норм цивільного та господарського зако-
нодавства стосовно підготовки договорів.

Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем в архівній справі 
ЦДАМЛМ, колегія вирішує:

1. Визнати роботу ЦДАМЛМ щодо організації обліку документів 
НАФ та музейних предметів недостатньою.
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2. За неналежне виконання своїх посадових обов’язків оголосити 
догани директору ЦДАМЛМ Скрипці Л. М., заступнику директора-го-
ловному зберігачеві фондів Ходоровському М. Д., заступнику директора 
Авраменку В. С..

3. Керівництву ЦДАМЛМ (Скрипка Л. М.):
– до 30 грудня 2010 р. розглянути результати комплексної перевірки 

діяльності архіву та це рішення на засіданні колегії ЦДАМЛМ, розроби-
ти план заходів щодо усунення наявних порушень і недоліків у діяльності 
держархіву та подати його до Держкомархіву;

– забезпечити виконання у повному обсязі заходів щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених робочою групою Держкомархіву під час 
перевірки;

– до 31 грудня 2010 року в установленому порядку ліквідувати наяв-
ні порушення у веденні кадрової роботи, виявлені у ході перевірки, зок-
рема щодо обчислення стажу державної служби;

– вжити невідкладних заходів щодо проведення перевіряння наяв-
ності та стану документів та експонатів в архівному та музейному фон-
дах відділу Архівно-музейний комплекс “Літературно-мистецькі Плюти” 
з подальшим переданням усіх документів НАФ на постійне зберігання до 
архівосховищ ЦДАМЛМ.

4. Структурним підрозділам Держкомархіву надати необхідну допо-
могу ЦДАМЛМ в організації здійснення заходів щодо усунення недоліків 
у його діяльності.

5. У третьому кварталі 2011 р. заслухати на колегії Держкомархіву 
інформацію ЦДАМЛМ щодо усунення недоліків, виявлених комплекс-
ною перевіркою.

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

Секретар колегії  Т. В. Галицька

Довідка
про стан архівної справи у Центральному державному архіві-музеї

літератури і мистецтва України

Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на 
ІV квартал 2010 року робочою групою фахівців Держкомархіву здійснено 
комплексну перевірку діяльності Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) шляхом вивчення наявних в 
ЦДАМЛМ документів із основних напрямків його діяльності, візуального 
обстеження архівосховищ, співбесід з керівниками та фахівцями архіву.
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1. Організаційне забезпечення роботи архіву
ЦДАМЛМ створено відповідно до постанови Ради Міністрів Ук-

раїнської РСР від 04.05.1966 № 357. 
Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про 

ЦДАМЛМ, затвердженого наказом Держкомархіву від 25.04.2002 № 31.
Структура архіву, затверджена Держкомархівом у листопаді 2009 

року, складається з 8 відділів, 6 секторів, що входять до складу відділів та 
одного самостійного сектору.

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступника-
ми (наказ від 24.02.2006 № 17), розроблено і затверджено положення про 
структурні підрозділи, посадові інструкції працівників архіву.

Розроблено та затверджено Регламент роботи ЦДАМЛМ (наказ від 
17.08.2009 № 142), графік проведення особистого прийому громадян 
керівництвом ЦДАМЛМ (наказ від 09.02.2009 р. № 19), Правила внут-
рішнього трудового розпорядку для працівників ЦДАМЛМ (протокол від 
16.011.2007 № 1). Діють положення про дорадчі органи (колегію, ЕПК, 
науково-методичну раду).

Положення про колегію архіву розроблено на підставі Примірного 
положення про колегію держархіву (наказ Держкомархіву від 12.12.2005 
№ 150) та затверджено наказом від 10.04.2006 № 37, персональний 
склад колегії архіву затверджено наказами Держкомархіву від 26.07.2005  
№ 102, від 09.11.2005 № 136.

План роботи колегії є складовою частиною ф. 105 планово-звітної 
документації держархіву, яка затверджується директором ЦДАЛМ щоріч-
но. Усі засідання колегії оформлено протоколами.

Протягом 2007–2010 років відбулося  15 засідань колегії, на яких 
розглянуто 30 питань, видано 11 наказів з оголошенням  рішень коле-
гії. Щорічно розглядаються питання про підсумки роботи структурних 
підрозділів ЦДАМЛМ, планування та звітність ЦДАМЛМ, боротьбу з 
корупцією, стан охорони праці.

Науково-методична рада здійснює свою діяльність відповідно до 
річних планів роботи ради ЦДАМЛМ, які також є складовою частиною 
ф. 105 планово-звітної документації держархіву. Згідно Положення про 
науково-методичну раду (затверджено директором 01.03.2001 р.), її за-
сідання проводяться щоквартально. Щорічно відбувається 4 засідання. 
Протоколи засвідчено підписами голови та секретаря ради.

За розподілом функціональних обов’язків НМР очолює заступник 
директора-головний зберігач фондів. 

За три роки НМР розглянуто проекти методичних рекомендацій 
“Виставкова робота ЦДАМЛМ” (протокол від 21.02.2007 № 2), “Комп-
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лектування, облік, забезпечення збереженості та використання бібліо-
течних фондів” (протокол від 11.12.2008 № 3), “Особливості обліку при 
роботі з документами особового походження” (протокол від 26.12.2008 
№ 4), “Формування НАФ документами особового походження” (прото-
кол від 23.12.2009 № 4). Крім цього, на її засіданнях було розглянуто те-
матичні огляди особових фондів письменників (протокол від 18.01.2009  
№ 1), документи про життя та творчість О. Вишні, драматурга і актора  
М. Кропивницького, художників К. Піскорського, С. Григор’єва, перекла-
дача М. Зерова, письменника М. Чабанівського (протоколи від 27.11.2009 
№ 2, від 17.09.2010 №4).

Щорічно (січень) на засіданнях науково-методичної ради заслухо-
вується звіт про її роботу та плани роботи на наступний рік.

ЦДАМЛМ користується цінами на роботи (послуги), затвердженими 
відповідним наказом Держкомархіву від 06.05. 2008 № 82 (зареєстровано 
у Міністерстві юстиції України 08.08.2009 за № 730/15421).

За рахунок надання платних послуг архів отримав:
Власні надходження (грн.) 2007 2008 2009 2010
науково-технічне упорядкування 
документів

6 394 2 200 10 454 3 500

виготовлення копій документів 5 847 3 346 4 394 5 447
надання документів для експону-
вання на виставках, у телепере-
дачах, для кінозйомок та інших 
засобів використання за межами 
архівної установи

505 1 450 0 8 432

благодійна допомога 2 711 560 21 948 430
всього: 15 457 7 556 36 796 17 809

Використання власних надходжень: 2007 2008 2009 2010
оплату праці працівників 5 900
придбання комп’ютерної техніки 
(3 принтера, 3 монітора, жорсткий 
диск, системний блок)

9 900 6 385

придбання витратних матеріалів 9 423 5 456
ремонт комп’ютерної техніки 1 870
оплата тепла та електроенергії 20 993
послуги зв’язку 1 554 6 064
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Водночас в організації роботи архіву існують невирішені проблеми 
і недоліки.

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

Зокрема, у наказі про розподіл обов’язків між керівництвом поса-
ду одного з керівників зазначено як головний зберігач фондів. Водночас, 
структурою ЦДАМЛМ передбачено посаду заступника директора-голо-
вного зберігача фондів.

Наказом про розподіл обов’язків на заступника директора (Авраменко 
В. С.) покладено організацію контролю за цільовим витрачанням бюджет-
них коштів, забезпечення фінансування працівників, здійснення функцій 
управління майном та фінансового контролю, затвердження фінансових 
планів архіву, організація підбору та розстановки кадрів в архіві.

У тексті наказу про розподіл обов’язків між керівництвом та поса-
довій інструкції заступника директора зустрічається посада “перший за-
ступник директора”, водночас зазначену посада структурою ЦДАМЛМ 
не передбачено.

Цим же наказом здійснення управління цивільною обороною покла-
дається на директора, за посадовою інструкцією – на заступника дирек-
тора Авраменка В. С.

Посадовою інструкцією заступника директора-головного охоронця 
фондів передбачено організацію роботи щодо державної реєстрації доку-
ментів. Зазначену функцію відмінено у 2007 році.

Посадовою інструкцією заступника директора (Авраменко В. С.) пе-
редбачено здійснення контролю за роботою сектору збереження друко-
ваних видань, що входить до складу відділу забезпечення збереженості 
документів. Водночас, роботу відділу забезпечення збереженості доку-
ментів контролює заступник директора-головний зберігач фондів (Ходо-
ровський М. Д.)

Обов’язки секретаря колегії та науково-методичної ради покладено 
на головного наукового співробітника відділу інформаційних технологій. 
Водночас, положенням про відділ інформаційних технологій не передба-
чено функції щодо організації роботи цих дорадчих органів.

Положення про відділ використання інформації документів не охоп-
лює всіх функцій сектору просвітньої та виставкової роботи, який вхо-
дить до його складу.

Положенням про сектор організаційно-кадрової роботи не передба-
чено функції організації діловодства в архіві, які за посадовою інструк-
цією закріплені за працівником цього сектору.
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Планово-звітна документація архіву ведеться з порушеннями вста-
новлених вимог. Зокрема, архівом не складається план-звіт роботи де-
ржавного архіву на рік (ф. 110). Планами-звітами роботи структурних 
підрозділів (ф.111) та працівників (ф.112) не передбачено планування на 
IV квартал. Обсяги робіт складено без урахування норм виробітку та бюд-
жету робочого часу. Звітні показники відсутні, тому проведення аналізу 
виконання планових показників неможливе.

Аналіз планів роботи колегії ЦДАМЛМ та протоколів її засідань, 
свідчить про незадовільний стан організації роботи колегії держархіву.

Значна частина засідань колегії не було правомочним. Хоча до скла-
ду колегії уключено представників громадськості, вони не були присутні 
на жодному її засіданні. До складу колегії не внесено змін у зв’язку з кад-
ровими змінами. Так, за наказом до складу колегії входить Кущ С. Г., яка в 
архіві вже не працює. Натомість, у протоколах, як член колегії, зазначено 
Ловчинську О.В., яку не затверджено як члена колегії.

Згідно з положенням про колегію ЦДАМЛМ її засідання проводять-
ся щоквартально. Планами роботи колегії щорічно передбачається про-
ведення 9 засідань. Водночас, у 2007 році проведено лише 3 засідання 
колегії.

З 30 питань, які розглянуто на засіданнях колегії у 2007–2010 роках, 
лише три стосувалися питань забезпечення збереженості: про створення 
страхового фонду унікальних і особливо цінних документів (2007), про 
стан збереженості архівних документів в ЦДАМЛМ (2008), про розгляд 
та затвердження паспортів архівосховищ ЦДАМЛМ (2009) та одне – ста-
ну роботи з джерелами формування НАФ (2008). 

Плани роботи колегії  на 2007, 2008 та 2010 роки ідентичні. План 
на 2009 рік відрізняється додатковими питаннями про стан роботи трьох 
відділів: використання інформації документів; інформаційних техноло-
гій; довідкового апарату та обліку документів (хоча дані питання на засі-
даннях колегії так і не розглядалися).

З 38 питань, що передбачено планом, розглянуто 16.
У протоколах не відображено заплановані питання про заходи щодо 

дотримання нормативних вимог зберігання архівних документів, поси-
лення охорони архівних приміщень, їх пожежної безпеки, про підготовку 
архіву до опалювального сезону. 

Причини, за яких не було розглянуто питання не зазначено, коректи-
ви до плану засідань колегії не внесено.

Питання створення фонду користування, удосконалення обліку до-
кументів, стану протипожежної безпеки, виставкової роботи, виконавсь-
кої дисципліни, виконання законодавства про державну службу, надання 
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платних послуг, співпраця із засобами масової інформації, роботи дорад-
чих органів архіву, на засіданнях колегії за останні чотири роки не обго-
ворювалися.

Рішення колегії носять формальний характер, не містять аналізу з 
обговорюваного питання, чітких та обґрунтованих оцінок стану питання, 
чинників, що забезпечили досягнення, причин встановлених недоліків, 
не зазначають заходи щодо виправлення ситуації. Подані рекомендації 
носять абстрактний характер. При обговоренні питань виникають пропо-
зиції, які не завжди уключено до рішень колегії. Існують випадки, коли 
текст та висновки рішення не пов’язані між собою. У рішеннях колегії не 
завжди зазначено конкретних виконавців та терміни виконання. 

Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється несистема-
тично. Зокрема, наказом з оголошенням рішення колегії від 03.07.2009 
№ 108 доручено заступнику директора підготувати до 10.07.2009 наказ 
щодо питань цивільного захисту, доручення не виконано. Не виконано рі-
шення колегії щодо створення веб-сайту держархіву (наказ від 04.11.2010 
№ 59).

Повторний розгляд питань у порядку контролю не проводиться. Зві-
ти про стан виконання планів роботи колегії не складаються.

Не зважаючи на зміни, що відбулися у складі науково-методичної 
ради, до наказу від 04.04.2005 № 45, яким затверджено її склад, змін не 
внесено.

Аналіз протоколів засідань науково-методичної ради показав, що за 
період 2007 – 2009 рік з 18 питань, внесених до плану її роботи, обговоре-
но 11. З 6 методичних рекомендацій, запланованих до розгляду, розгляну-
то 5. Методичні рекомендації “Основні види робіт у відділі використання 
інформації документів” подано до звіту про виконання плану науково-до-
слідної та методичної роботи архіву за 2009 рік (ф. 203) як підготовлені, 
але на розгляд науково-методичної ради вони не виносилися.

Крім того, п. 8 Положення передбачено затвердження протоколів за-
сідань ради директором архіву. Водночас, протоколи № 2, 4 за 2007 рік, 
№ 1-4 за 2008 рік, № 1-4 за 2009, № 1-4 за 2010 рік не затверджено, а отже 
рішення ради не набули чинності.

2. Формування Національного архівного фонду, 
науково-методичне керівництво архівними установами, 

контроль за їх діяльністю, організація роботи з підприємствами, 
установами та організаціями

Останнє перевіряння роботи з джерелами формування НАФ 
ЦДАМЛМ фахівцями Держкомархіву проводилося у жовтні 2008 року.
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За 2008–2010 роки ЦДАМЛМ прийняв понад 39 тис. документів 
особового походження видатних діячів літератури і мистецтва України, 
серед яких документальні пам’ятки, пов’язані з життям і творчістю ком-
позиторів М. Вериківського та Ж. Колодуб, письменника М. Кравчука , 
літературознавців, лауреатів Національної премії України ім. Т. Шевчен-
ка М. Жулинського та Л. Череватенка, М. Коцюбинської, художника, ла-
уреата Національної премії України ім. Т. Шевченка М. Глущенка, хоро-
вого диригента, лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка  
Г. Верьовки, кінорежисера О. Муратова, письменника В. П’янова, теат-
рознавця П. Перепилиці. 

На постійне зберігання до ЦДАМЛМ за встановлені роки переда-
ли документи 95% установ та організацій, що є одним з найкращих по-
казників серед держархівів України. Так, за останні два роки надійшли 
документи Національного театру російської драми ім. Л. Українки, На-
ціонального науково-дослідного реставраційного центру України, Націо-
нальної Спілки кобзарів України, Національного заслуженого академіч-
ного ансамблю танцю України ім. П. Вірського, Національної спілки 
письменників України, Національної спілки кінематографістів України, 
Національної Всеукраїнської музичної спілки України, Київської органі-
зації Національної спілки письменників України, Національного оркест-
ру народних інструментів тощо.

Приймання та формування документами особового походження ве-
деться згідно з Методичними рекомендаціями “Формування НАФ доку-
ментами особового походження”, які схвалено Науково-методичною ра-
дою ЦДАМЛМ (протокол від 23.12.2009 № 4).

ЦДАМЛМ працює з фондоутворювачами відповідно до списків дже-
рел формування НАФ, затверджених Головою Держкомархіву і схвалених 
ЦЕПК (протокол від 21.12.2007 № 5).

Зміни до списків протягом 2008-2010 років не вносилися.
У ЦДАМЛМ ведуться наступні облікові документи: картотека облі-

ку роботи з юридичними особами – джерелами формування НАФ списку 
№ 1 і № 2, картотека обліку роботи з фізичними особами – джерелами 
формування НАФ, електронна база даних по роботі з юридичними та фі-
зичними особами джерелами комплектування ЦДАМЛМ, настінні відо-
мості обліку роботи з установами, наглядові справи. 

ЕПК держархіву діє відповідно до Положення, затвердженого нака-
зом від 28.12.2007 № 187. Склад ЕПК протягом останніх років не змі-
нювався. Роботу ЕПК організовано відповідно до затверджених річних 
планів роботи, які розглядаються на засіданнях ЕПК. Складаються звіти 
про їх виконання.
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За 2008–2010 роки було проведено 34 засідання ЕПК, на яких роз-
глянуто описи справ постійного зберігання та з особового складу ДП 
“Цирковий творчий колектив “Зірки України”, Національного академіч-
ного театру російської драми ім. Лесі Українки, Національної заслуженої 
капели бандуристів України ім. Г. Майбороди, Національного заслужено-
го академічного хору України ім. Г. Верьовки, Національної філармонії 
України та діячів української культури Михайліва Ю. С., Федоренка Г. К., 
Черіня Г. І., Ющенка О. Я., Білкуна М. В., Золотаревського І. Я., Нятко-
Табачникової П. М., Вериківського М. І. та інших; акти про вилучення 
для знищення документів підприємств, установ і організацій, акти прий-
мання-передавання документів, музейних предметів, друкованих видань 
особового походження діячів літератури та мистецтва з описами первин-
ного розбирання.

Номенклатури справ, подані на розгляд ЕПК (Національна опера Ук-
раїни, Національна філармонія України, Національна спілка архітекторів 
України, Національна спілка письменників України, Українська студія 
хронікально-документальних фільмів тощо), укладено відповідно до 
встановлених вимог.

На засідання ЕПК запрошувалися особи, відповідальні за діловодс-
тво та архівний підолзділ Київського академічного національного театру 
оперети, Національної філармонії України, Національного академічного 
народного хору ім. Г. Верьовки, Національного оркестру народних інс-
трументів тощо для погодження номенклатур справ, схвалення та погод-
ження описів справ.

Фактів нестачі архівних документів в установах, підприємствах та 
організаціях протягом останніх двох років не виявлено.

За 2009–2010 роки погоджено 16 номенклатур справ, 4 інструкції з 
діловодства, 17 положень про ЕК, 17 положень про архівний підрозділ 
підконтрольних установ.

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 23.12.2008 було 
проведено цільову експертизу цінності документів видавництва “Ук-
раїнський письменник” (ф. Р–212), результати якої було розглянуто на 
засіданні ЕПК (протокол від 10.11.2010 № 10). Рішенням ЕПК було вирі-
шено не вилучати 70 од.зб. за 1953–1987 роки і провести додаткову екс-
пертизу цінності із залученням експертів Національної спілки письмен-
ників України.

Акти приймання-передавання документів особового походження 
діячів літератури та мистецтва, що розглядаються на засіданнях ЕПК, 
оформляються відповідно до встановлених вимог.
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ЦДАМЛМ має найнижчий показник в Україні щодо зберігання 
документів понад встановлені строки в архівних підрозділах установ  
(794 од. зб.).

Упорядкування документів на договірних засадах установ та ор-
ганізацій здійснюється сектором комплектування та діловодства відділу 
формування НАФ та діловодства ЦДАМЛМ (70%) та власними силами 
установ (30%).

Упорядкування ф. Р-1128 Національного оркестру народних інстру-
ментів України за 1987–2005 роки, яке перевірено з виходом на місце, ви-
конано якісно (крім декількох випадків включення до наказів з основної 
діяльності наказів про преміювання).

У 2008–2010 роках держархівом проведено 3 семінари з підвищення 
кваліфікації працівників діловодних служб та осіб з питань укладання 
номенклатур справ, забезпечення збереженості документів постійного 
зберігання та особового складу в архівних підрозділах установ.

Разом з тим залишаються деякі невирішені проблеми у питанні фор-
мування НАФ.

Незважаючи на активізацію роботи працівників відділу формування 
НАФ та діловодства в 40% установ, підприємств та організацій не прово-
дилися перевіряння понад 5 років.

Довідки з проведення перевірянь потребують більш детального ви-
світлення результатів перевіряння (Київський академічний театр юного 
глядача на Липках, Національна опера України, Національна ліга ук-
раїнських композиторів, Національна спілка художників України, видав-
ництво “Український письменник”).

Лише 52% установ та організацій – джерел формування НАФ ма-
ють зведені номенклатури справ, погоджені ЕПК протягом п’яти останніх 
років, 55% справ постійного зберігання включено до описів, схвалених 
ЕПК.

Недостатньо приділяється увага з боку держархіву під час упоряд-
кування документів установ і організацій, зокрема з проведення експер-
тизи цінності наказів з основної діяльності, з яких часом не вилучаються 
накази про преміювання та матеріальну допомогу (перевіряння якості 
упорядкування ф. Р-1128 Національного оркестру народних інструментів 
України за 1987-2005, ф. Р-673 ЦДАМЛМ за 1999-2006 роки).

Також, при перевірянні якості упорядкування фондів держархіву ви-
явлено, що обкладинки справ оформлено з деякими порушеннями вимог 
пп. 5.1.25-5.1.26 Правил роботи архівних підрозділів органів державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 
затверджених наказом Держкомархіву від 16.03.2001 № 16 і зареєстрова-
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ним в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із зміна-
ми), щодо написів на обкладинках справ синім чорнилом і наклеювання 
титульного аркуша на обкладинку. 

Описи справ фондів видатних діячів літератури та мистецтва  (Вин-
ниченка В. К., Перепелиці П. П., Золотаревського І. Я., Сидоренка Г. К.), 
надруковано з обох сторін і без нумерації сторінок, що є порушенням 
пунктів 7.11 і 7.12 ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система ор-
ганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання доку-
ментів”.

3. Забезпечення збереженості та облік документів Національного 
архівного фонду та музейних предметів

Держархів розміщено у 2 корпусах. Основний корпус архіву (вул. 
Володимирська, 22 а) – орендоване приміщення колишньої бурси, яке 
входить до комплексу Національного заповідника “Софія Київська” , є 
пам’яткою архітектури ХVІІІ ст., що у 1967 році було пристосоване для 
зберігання документів. Останній договір на оренду приміщення було ук-
ладено 29.09.2008 № 4087, який у жовтні 2010 року було продовжено з 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву 
(лист від 26.10.2010 № 30-04/16253). Також заключено охоронний договір 
на пам’ятку культурної спадщини від 29.10.2008 № 22-2258/35 та договір 
добровільного страхування архіву-музею зі страховою компанією “Рока-
да” від 03.10.2008 № 831/08. У 2009 році укладено договір зі страховою 
компанією “Рідна” від 01.01.2009 № 085/09. У 2010 році з цією ж ком-
панією укладено договір від 30.08.2010 № 720/10. 

Другий корпус ЦДАМЛМ – відділ “Літературно-мистецькі Плюти”, 
що розташовано в с. Плюти Обухівського району Київської області. 

Загальна місткість приміщень архіву складає 358850 од. зб.
Об’єм архівосховищ: – 4174 куб. м. 
Площа архівосховищ: – 716,3 кв. м. 
Площа музейних сховищ: – 156,5 кв. м. 
Площа бібліотечних сховищ: – 304,7 кв. м. 
Площа відокремлених архівосховищ страхового фонду - 17 кв. м.
Протяжність стелажного обладнання – 8865 пог. м. 
Ступінь заповнення стелажного обладнання – 86,3 %.
Площа робочих приміщень – 540 кв. м. (29 кімнат).
Читальний зал розраховано на 13 місць і розміщено в 2-ох кімнатах 

загальною площею 71 кв. м.
Лабораторія реставрації документів займає 5 кімнат площею 110 кв. м.
Загальна кількість архівосховищ – 9. 
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Бібліотечний фонд розміщено в книгосховищі № 1 (2 поверх), газет-
ний фонд у сховищі № 5 (2 поверх) поряд з фондами видавництв, жур-
нальний фонд – у цокольному приміщенні (кім. № 13,14,16-20). 

Музейні предмети розміщено у сховищах № 1-4 (кім. 64,65,66),  
11 меморіальних кабінетах (2 поверх) та в приміщенні будинку-музею  
О. Є. Корнійчука в с. Плюти.

Усі архівосховища основного корпусу забезпечено охоронною та 
пожежною сигналізацією, в архівосховищі № 1 є автоматична система 
пожежегасіння. 

Охорона ЦДАМЛМ у 2007-2009 роках здійснювалася приватними 
охоронними підприємствами ДП АПБ “Сокіл” та ПП “Атлант”. З початку 
2010 року – постом позавідомчої державної охорони відповідно до дого-
вору № 2Д про надання послуг підрозділом ДСО при МВС України від 
22 02.2010. 

Охоронна сигналізація функціонує відповідно до договору № 001-01-10 з 
товариством з обмеженою відповідальністю “Системи безпеки – К”. Ос-
таннє технічне обстеження системи охоронної сигналізації проведено в 
листопаді 2010 року.

У 2009 році замінено замки на дверях архівосховищ. Вікна всіх схо-
вищ, приміщень читального залу та робочих приміщень захищено ґра-
тами. Доступ до приміщень ЦДАМЛМ регламентує наказ від 30.01.2009 
№ 8, яким визначено список осіб, відповідальних за збереження ключів 
та опечатування робочих кімнат, архівосховищ, бібліотечних та музей-
них сховищ. Ключі від дверей сховищ і робочих кімнат у позаробочий 
час зберігаються на посту охорони, де ведеться окремий журнал прийому 
та здачі ключів. Також на посту охорони ведеться книга обліку зняття 
охоронної сигналізації, журнал реєстрації відвідувачів ЦДАМЛМ, книги 
приходу і виходу з роботи працівників архіву, реєстрації місцевих відряд-
жень працівників архіву

У 2008 році проведено капітальний ремонт майстерні-гаражу, при-
дбано комп’ютерну техніку з комплектуючими та дзеркальну цифрову 
фотокамеру.

Пожежну сигналізацію встановлено в листопаді 2005 року, остання 
планова перевірка її технічного стану проводилася 05.12.2008 року. Від-
повідно до наказу від 15.07.2009 № 119 в архіві створено протипожежну 
групу. Відповідальний за пожежну безпеку в архіві – заступник директо-
ра. Ведеться книга обліку вогнегасників, журнал реєстрації інструктажів 
з пожежної безпеки. Інструктаж з пожежної безпеки з працівниками від-
ділу проводиться двічі на рік і фіксується у відповідному журналі (остан-
ній – у січні 2010 року). Інструкцію про пожежну безпеку у ЦДАМЛМ 
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затверджено директором архіву 02.06.2010 та розміщено в кожному схо-
вищі. У 2008 році закуплено 10 вогнегасників ОУ-7, 2 з яких передано у 
відділ “Літературно-мистецькі Плюти”.

Ремонт опалювальної системи ЦДАМЛМ проводився у 2004–2005 
роках. Перевірку лічильників опалювальної системи проведено у вересні 
2009 (свідоцтво від 21.09.2009 № 24-2/6944). Система знаходиться у за-
довільному стані.

У серпні 2010 р. здійснено заходи щодо підготовки архіву до робо-
ти в осінньо-зимовий період 2010–2011 року, а саме: підготовлено опа-
лювальну систему до експлуатації у період 2010–2011, здійснено оплату 
рахунків, замінено розбиті шибки у вікнах приміщень архіву, ущільнено 
двері та вікна, перевірено стан системи водопостачання, підготовлено 
електротехнічне обладнання. 

Охорона відділу “Літературно-мистецькі Плюти” здійснюється 
відповідно до договору з товариством “Охоронне об’єднання “Спрут”.  
У 2008 році проведено тендер та виконано роботи з капітального ремонту 
будівель і споруд у відділі. У 2009 році силами працівників цього відділу 
збудовано нове господарське приміщення. Відповідальний за пожежну 
безпеку у відділі – завідувач сектора матеріально-технічного забезпе-
чення. В наявності 6 вогнегасників. У 2008 році проведено капітальний 
ремонт силових електромереж. Протипожежний водогін працює під час 
весняно-осіннього періоду (постачання води з р. Козинки), а в інший пе-
ріод використовується насос і вода з криниці. Останнє обстеження справ-
ності внутрішнього і зовнішнього протипожежного водогону проводи-
лось у липні 2009 року (стан – задовільний). 

Ремонт опалювальної системи проводився в 2007 році зі зміною 
опалювального котла в приміщенні будинку-музею О. Є. Корнійчука.  
У серпні 2010 року проведено перевірку газових котлів, конвекторів та 
опалювальної системи. 

Архівосховища ЦДАМЛМ обладнано металевими та дерев’яними 
дверима, які оббиті металом. Усі архівосховища опечатуються. 

Сховище, де розміщено страховий фонд архіву, розташовано у цо-
кольному приміщенні основного корпусу. Вхід в це приміщення окремий 
від центрального входу архіву. Страховий фонд зберігається у 4-ох мета-
левих шафах, що опечатуються. 

З метою забезпечення пошуку документів у сховищах складено по-
фондові топографічні покажчики у картковій формі, Схема розміщення 
документів, яку схвалено науково-методичною радою ЦДАМЛМ (прото-
кол № 3 від 06.07.2010) і введено в дію наказом від 14.07.2010 № 34а, 
складено за фондовою ознакою.
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Щорічно складаються паспорти архівосховищ. 
Справи в сховищах закартоновано, вони зберігаються на металевих 

стелажах. 
Штучне освітлення забезпечується наявністю ламп в закритих пла-

фонах. 
У сховищах є баротермогігрометри БМ-2, ведеться журнал обліку 

температурно-вологісного режиму. Загалом в сховищах під час перевір-
ки зафіксована температура – від 17°С до 23°С, вологість – від 40 %до  
65 %. 

В архіві проводяться роботи щодо поліпшення фізичного стану до-
кументів. Так, у 2007-2009 роках: здійснено ремонт 25 295 арк. докумен-
тів з паперовою основою; оправлено і підшито 2829 од. зб. 

Щорічно спостерігається збільшення обсягів робіт з поліпшення фі-
зичного стану документів. так, за 2007–2009 роки відреставровано 6053 
арк. (середньостатистичний показник) документів з паперовою основою.

У 2009 році здійснено консерваційно-профілактичне оброблення 
страхового фонду 58276 од. зб./9 рулонів, у 2008 році – 36000 од. зб./4 ру-
лони (середньо статистичний показник). У 2007 році такі роботи не про-
водилися за відсутності спеціаліста.

Облікові документи – книга обліку надходжень документів на пос-
тійне зберігання, список фондів, аркуші фондів, реєстр описів, книга об-
ліку надходжень страхового фонду та фонду користування, опис страхо-
вого фонду та фонду користування зберігаються у металевій шафі, що 
опечатується, у кабінеті начальника відділу довідкового апарату та об-
ліку. Перший примірник описів справ зберігається у дерев’яних шафах 
цього ж відділу, другий примірник – у читальному залі, третій – у кабінеті 
начальника відділу забезпечення збереженості документів. Примірники 
опису страхового фонду зберігаються: перший – у сховищі, де зберігаєть-
ся страховий фонд, другий – у кабінеті начальника відділу довідково-
го апарату та обліку документів, третій – у кабінеті начальника відділу 
забезпечення збереженості документів. Справи фондів зберігаються у 
дерев’яних шафах у кабінеті начальника відділу довідкового апарату та 
обліку документів. 

В архіві ведуться окремо книги видавання документів зі сховища: до 
читального залу; співробітникам архіву, до лабораторії на ремонт і рес-
таврацію; у тимчасове користування за межі архіву. Також ведеться книга 
видачі описів, книга прийому-передачі документів на державне зберіган-
ня до архівосховищ ЦДАМЛМ.

Щоквартально перевіряються книги видавання документів, здійс-
нюється контроль за рухом, наявністю і станом виданих документів. Та-
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кож проводиться перевіряння наявності і стану справ, виданих протягом 
року із сховищ, яке оформлюється актами, що прошиваються і зберіга-
ються окремою справою. 

Щорічно проводиться планове перевіряння наявності та стану 
документів: у 2007 р. – 5609 справ, у 2008 р. – 7911 справ, у 2009 р. – 
11277 справ. Спостерігається щорічне збільшення обсягів робіт з плано-
вого перевіряння наявності і стану документів. Оформлення результатів 
здійснюється відразу після закінчення перевіряння; дані, що вносяться до 
аркушів і актів перевіряння, звіряються з обліковими документами.

Підсумки перевіряння наявності і стану справ в кінці року розгля-
даються комісією ЦДАМЛМ по підбиттю підсумків роботи з перевірян-
ня наявності та розшуку документів. Ведуться картотеки невиявлених 
справ, справ, що потребують ремонту та реставрації. 

Унікальні документи зберігаються у сейфі, який опечатується, і роз-
ташований у сховищі № 1. У 1983 році на унікальні документи створе-
но страховий фонд і фонд користування на плівці. У 2010 році створено 
фонд користування на унікальні документи у вигляді ксерокопій, який 
зберігається разом з унікальними документами.

При видаванні документів у тимчасове користування за межі архіву 
проводиться їх грошова оцінка та страхування. Так, 14 документів, що 
видавалися за межі архіву у 2010 році, пройшли грошову оцінку і були за-
страховані на підставі договору із страховою компанією “Інвестсервіс”.

В архіві розроблено Інструкцію з обліку ЦДАМЛМ, яку схвалено 
науково-методичною радою архіву 28.11.2009 і затверджено наказом від 
03.12.2009 № 193. Також розроблено методичні рекомендації “Особли-
вості обліку при роботі з документами особового походження”, схвалені 
науково-методичною радою архіву 27.11.2008. 

У своїй роботі ЦДАМЛМ користується Інструкцією з обліку й збері-
гання музейних цінностей, що знаходяться в державних музеях СРСР, за-
твердженої наказом Міністерства культури СРСР від 17.07.1985 № 290.

За паспортними даними станом на 01.01.2010 року в держархіві 
зберігається 1389 фондів 290779 од. зб. + 139934 док. + 983 арк. (з них 
управлінської документації – 116 фондів 115318 од. зб., документів осо-
бового походження – 1273 фондів 175461 од. зб. + 139934 док. + 983 арк.), 
а також 18926 од. обл. фотодокументів.

Список фондів складено у трьох томах, підсумковий запис ведеться з 
1985 року. За підсумковим записом списку фондів станом на 01.01.2010 в 
наявності 1389 фондів (з № 1 по № 1398, переданих – 5, приєднаних – 4, 
втрачених, пропущених – 0).
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За Відомостями про зміни у складі і обсязі фондів протягом 2009 
року надійшло 2 нових фонди 3786 справ, 14760 документів (у проміж-
не сховище) в т. ч. 1601 справа від установ. 154 справи – від громадян в 
результаті комплектування в проміжне сховище, 1730 справ – в резуль-
таті описання документів проміжного сховища, 301 справа – в результаті 
вдосконалення і переробки описів, фотодокументів – 8; вибуло 367 справ, 
7047 документів (з проміжного сховища) в т. ч. 85 справ – з проміжного 
сховища в результаті описання, 281 справа – з архівосховища в результаті 
вдосконалення і переробки описів, 1 справа – під час перевірки наявності 
фондів установ і організацій виявлена технічна помилка при підрахунках; 
зміни у складі і обсязі 40 фондів відображено в аркушах, картках, справах 
фондів, описах справ.

Облік страхового фонду здійснюється за описом страхового фонду 
та книгою обліку надходжень страхового фонду та фонду користування.

Опис страхового фонду містить підсумкові записи. Загалом за опи-
сами страхового фонду в архіві зберігається 524 од. обл. 1 809 526 кадрів 
мікрофотокопій страхового фонду на 49 780 справ. На ці справи також 
створено фонд користування на плівці.

За списками справ, що знаходяться у розшуку, та картотекою неви-
явлених справ станом на 01.01.2010 р. у розшуку перебуває 87 справ з 51 
фонду. Протягом 2007-2009 років знайдено 26 справ, що були в розшуку: 
у 2007 році – 4, у 2008 – 9, у 2009 році – 13 справ.

За анотованим переліком унікальних документів Національного ар-
хівного фонду до унікальних віднесено і погоджено ЦЕПК Держкомар-
хіву (протокол від 17.12.2009 № 4) 5 документів, які виявлено в 5 справах 
в 1 фонді № 506 “Тарас Григорович Шевченко, український письменник, 
художник”.

Облікові документи на фонди оформлені, в основному, з дотриман-
ням нормативних вимог. У вибірково перевірених справах фондів, пере-
віряння яких проводилось у 2007–2009 роках:

– № 585 Кооперативне видавниче товариство пролетарських пись-
менників “Гарт” м. Харків;

– № 586 Всеукраїнське товариство сприяння єврейській культурі 
“Гезкульт”;

– № 587 Редакція журналу “Мистецька трибуна” м. Харків;
– № 588 Українське об’єднання скульптури і спорудження пам’ятників 

при Управлінні в справах мистецтва РНК УРСР;
– № 663 Збанацький Ю. О. – український письменник;
– № 798 Косинка Григорій Михайлович – український письменник;
– № 806 Редакція журналу “Всесвіт”
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аркуші пронумеровані, внутрішній опис відповідає змісту; загальна 
кількість справ по кожному фонду співпадає з даними аркуша фонду та 
описами фонду. 

Бібліотечний фонд науково-довідкової бібліотеки архіву складає 103 
916 книг і брошур, 78 469 номерів журналів, 2 436 річних підшивок газет, 
1 408 од. спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо), 
та 5 669 річних комплектів журналів, що пройшли інвентаризацію. Облік 
бібліотечного фонду ведеться за інвентарними книгами. Також додатко-
во ведуться книга прийому-передачі літератури на державне зберігання 
ЦДАМЛМ та книга видачі літератури у відділи архіву. 

За даними звіту про діяльність музею за 2009 рік в архіві зберігаєть-
ся станом на 01.01.2010 року 21293 музейні предмети. Облік музейних 
предметів здійснюється за книгою надходжень музейних предметів та ін-
вентарними книгами обліку музейних предметів, які ведуться за видами 
матеріалу з якого виготовлено музейні предмети або видами мистецтва. 

В ЦДАМЛМ зберігається 185 музейних предметів, що містять доро-
гоцінні метали і камені, облік яких ведеться за спеціальною інвентарною 
книгою з обліку предметів, до яких дорогоцінні метали і камені входять 
як складові частини музейного фонду. Вони зберігаються у сейфі, на ці 
предмети зроблено фотокопії. 

Ведеться журнал тимчасового видавання-приймання музейних екс-
понатів з музейного фонду ЦДАМЛМ. З 1997 року ведеться книга облі-
ку музейних предметів, що знаходяться в меморіальних кабінетах. Облік 
друкованих видань, які зберігаються в меморіальних кабінетах, ведеть-
ся за топографічним описом друкованих видань, які зберігаються в ме-
моріальних кабінетах. 

У 2008 році проводилося перевіряння наявності і стану друкованих 
видань і музейних предметів у меморіальних кабінетах А. Малишка, П. 
Майбороди, про що складено відповідні акти.

Довідковий апарат. Загальна кількість описів станом на 01.01.2010 – 
2215 (у т. ч. на управлінську документацію – 213, на документи особового 
походження – 1976, на фотодокументи – 26). Протягом 2007–2009 років 
надійшло 35 описів: у 2007 – 12, у 2008 – 9, у 2009 – 14. Вибуло протягом 
2007-2009 років – 18 описів, в т. ч. у 2007 – 2, у 2008 – 9 описів, у 2009 –  
7 описів. Усі 3 примірники описів являють собою оправлений машинопис 
і комп’ютерний друк. Описів, виданих типографським способом немає.

Загальна кількість тематичних карток на 01.01.2010 – 49 731, всі 
їх включено до каталогів в т. ч. карток на управлінську документацію –  
2 555, на документи особового походження – 31 176, на фотодокумен-
ти – 16 000. 
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ЦДАМЛМ станом на 01.01.2010 року підготовлено 110 оглядів в т. ч. 
видано 57 оглядів, в т. ч. 36 тематичних 27 з яких видано, 74 фондових,  
30 з яких видано. Підготовлено 45 довідників, в т. ч. виданих – 30 при ць-
ому у 2009 році підготовлено і видано 18 довідкових видань за матеріала-
ми архіву. Протягом 2009 року підготовлено 17 оглядів, 14 з яких видано 
у т. ч. підготовлено і видано 6 тематичних оглядів, 11 фондових оглядів, 
8 з яких було видано. 

До електронних баз даних введено інформацію на рівні аркушів фон-
дів по всіх наявних фондах – 1389 (номер, назва, категорія, кількість од. 
зб. і описів, крайні дати документів), з яких 116 фондів установ і органі-
зацій, а 1273 фонди особового походження. 

Слід звернути особливу увагу на недоліки та проблеми щодо збере-
женості та обліку документів Національного архівного фонду та музей-
них предметів.

Потребує капітального ремонту покрівля будівлі ЦДАМЛМ (акт 
візуального обстеження та визначення технічного стану пам’ятки архі-
тектури 18 ст. – “Бурси”, охоронний № 1/5, Національного заповідника 
“Софія Київська” від 13.08.2008). 

В грудні 2009 року на виконання доручення Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 05.11.2009 № 30304/11/1-09 відбулася нарада робочої групи з 
представників центральних органів державної влади з вироблення узгод-
женого рішення щодо приміщення ЦДАМЛМ. Держкомархівом подано в 
січні 2010 року проект урядового рішення “Про передачу будівлі в опера-
тивне управління Державного комітету архівів України”. Але залишаєть-
ся невирішеною проблема розміщення держархіву в приміщенні колиш-
ньої бурси, адже протягом останніх років керівництво Національного 
заповідника “Софія Київська” вимагає звільнення цього приміщення з 
метою проведення реставраційно-ремонтних робіт, хоча договір оренди 
подовжено до 2011 року. 

Відсутня автоматична система пожежегасіння у відділі “Літератур-
но-мистецькі Плюти”. Встановлення пожежної сигналізації потребують 
будинки № 1, 2, 3. Будинок № 4 потребує встановлення охоронної та по-
жежної сигналізації.

Система кондиціювання повітря у сховищах держархіву застаріла, 
не експлуатується з 1992 року і потребує заміни.

Прилади для вимірювання температури і вологості в сховищах також 
застарілі і потребують заміни. 

Спостерігається коливання температури та вологості у сховищах 
протягом року: найменша температура, що зафіксована у грудні 2009 
року, складає +5°С, а найбільша – +29 С (серпень 2009 року), значне 
підвищення вологості до 100% (жовтень–грудень 2009 року).
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Сховище, де зберігається страховий фонд, не відповідає норматив-
ним вимогам: вхідні двері до нього дерев’яні. У сховищі зафіксовано тем-
пературу +25°С, вологість – 65 %.

Фонд користування на плівці, який розміщений у сховищі № 7 поряд з 
документами на паперовій основі, підлягає відокремленому зберіганню.

Порушуються вимоги щодо зберігання нестандартних справ, які 
зберігаються на стелажах у звисаючому вигляді, що призвело до їх де-
формації. 

У 2000 році в архівосховищах ЦДАМЛМ проводилося мікробіоло-
гічне обстеження документів Українським науково-дослідним інститу-
том архівної справи і документознавства (акт обстеження від 01.11.2000  
№ 4). Перевірено вибірково 383 справи в сховищах №№ 1-5. Комісією 
було виявлено спори грибів та бактерій – диструкторів. У висновках було 
зазначено, що стан документів незадовільний, архівосховище № 2 пот-
ребує негайного ремонту та налагодження роботи опалювальної систе-
ми, рекомендовано справи, на яких були знайдені гриби – дезінфікувати. 
Рекомендації не виконано, сховище перебуває в незадовільному стані. У 
сховищі, а також на сходовій площадці коло нього наявні вологи плями на 
стінах, що загострює загрозу зараження документів.

Жалюзі, що закривають вікна, потребують заміни, оскільки вони не 
захищають сховища від потрапляння природного освітлення. Вікна ма-
ють щілини, у журнальному сховищі (кім.13) вікно не зачиняється.

Всі архівосховища мають систему пожежної і охоронної сигналіза-
ції. В архівосховищі № 1 є система автоматичного пожежогасіння.

У сховищах шафи і полиці не пронумеровано.
Обладнання для мікрофільмування застаріле і потребує заміни, стра-

ховий фонд не створювався з 2002 року. 
Інструкція з пожежної безпеки ЦДАМЛМ потребує доопрацювання, 

погодження з органами пожежного нагляду. 
Створення та склад добровільної пожежної дружини не затверджено 

наказом.
Потребує доопрацювання наказ директора архіву від 30.01.2009 року 

№ 8 “Про порядок доступу до приміщень і на територію ЦДАМЛМ”. 
У книзі обліку вогнегасників не зазначено дату придбання, пере-

віряння чи перезарядження того чи іншого вогнегасника, а також серійні 
номери деяких вогнегасників.

Не дотримуються нормативні вимоги щодо складання та оформ-
лення актів перевіряння наявності і стану справ, оформлення знайдених 
справ, які знаходились у розшуку. Акти затверджуються не одразу після 
перевіряння фонду, а наступного року. Так, наприклад, фонд 640 пере-
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вірявся 11.08.-26.08.2008 року, а акт затверджено директором архіву лише 
16.03.2009 року.

Про знайденні справи не складається довідка про виявлення справи, 
що є підставою для виключення справи з числа невиявлених.

При оформленні актів видавання документів у тимчасове користу-
вання допускаються порушення: прізвища осіб, які отримують докумен-
ти у користування в актах і книзі видачі справ у тимчасове користування 
не співпадають, відсутня додаткова інформація про те, що продовжується 
термін видачі документів, зустрічається відсутність підпису того, хто по-
вертає документи. 

Не усунуто недоліки, які виявлено в ході перевірки ЦДАМЛМ Дер-
жавною пробірною службою у 2009 році щодо обліку та забезпечення 
збереженості музейних предметів, які містять дорогоцінні метали, а саме: 
не забезпечено локальною охоронною сигналізацією сховище, де зберіга-
ються зазначені музейні предмети, не ведеться допоміжна форма обліку 
“Топографічний опис”.

Облік децентралізовано. 
Відповідно до книги надходжень та інвентарної книги “Архівів, до-

кументів, рукописів” у відділі “Літературно-мистецькі Плюти” облікова-
но і зберігається 816 од.зб. документів Національного архівного фонду, 
які видані відділу у тимчасове користування у 1977 році терміном на  
1 рік.

Відповідно до акту відділу “Літературно-мистецькі Плюти” від 
20.03.2007 № 1 за книгою надходжень обліковано 13 366 од.зб., але до-
кументи Національного архівного фонду не виділено. Акт та аркуш пе-
ревіряння наявності документів НАФ відсутній. У акті від 20.03.2007 
№ 1 зазначено, що із основного фонду після крадіжки у 2005 році  
141 предмету, до ЦДАМЛМ у тимчасове користування передано 576 му-
зейних предметів. В акті прийому-видачі від 05.12.2005 № 1  (затвердже-
но директором ЦДАМЛМ України 05.12.2005, (про що свідчить підпис 
директора та відтиск печатки) зазначено 18 предметів, які містять в собі 
дорогоцінні метали. 

Наявні й інші недоліки в обліку музейних предметів: зустрічаються 
однакові інвентарні номери під різними порядковими номерами у книзі 
надходжень; інвентарні номери на конвертах, у яких зберігаються фото, 
не відповідають фактичному вмісту, так у одному конверті зазначено, що 
зберігаються фото під інвентарними номерами 660-669, тоді як номери 
661, 662 зберігаються окремо.

Книга надходжень музейних предметів на тимчасове зберігання від-
сутня. Предмети, що надійшли на час проведення виставки, не мають об-
лікових позначень. 
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Архівний та музейний фонди відділу “Літературно-мистецькі Плю-
ти” потребує невідкладного перевіряння наявності та стану за участі 
працівників відділу обліку ЦДАМЛМ та передачі усіх документів На-
ціонального архівного фонду на постійне зберігання до архівосховищ 
ЦДАМЛМ.

Також потребує перевіряння наявності та стану музейний фонд 
ЦДАМЛМ, який зберігається по вул. Володимирській, 22 а. Потребують 
приведення у відповідність усі облікові позначення на музейних пред-
метах: шифр архіву-музею (його скорочена назва), № за книгою надход-
жень, № за інвентарною книгою та її шифр.

Відповідно до книги надходжень музейних предметів на обліку пе-
ребувають 82 картини М.Глущенка, але дві з цих картини обліковано під 
одним номером, одна картина не має інвентарного номера, деякі мають 
однакову назву.

Доцільним є передавання до ЦДКФФА ім. Пшеничного кінодоку-
ментів, які зберігаються в держархіві без дотримання належних умов у 
сховищі музейних предметів.

Журнал реєстрації відвідувачів сховища музейних предметів відсутній.
Умови зберігання у сховищах музейних предметів не відповідають 

нормативним вимогам.
На місцях зберігання музейних предметів відсутні топографічні описи.
У книгах надходжень музейних предметів та інвентарних книгах від-

сутні підсумкові записи, що значно ускладнює облік музейних предметів 
та архівних документів. Крім того, у книгах надходжень та інвентарних 
номерах музейних предметів відсутній номер фонду, до якого належать 
відповідні музейні предмети, що є необхідним, враховуючи специфіку 
архіву-музею.

Матеріально відповідальним за музейний фонд є начальник відділу 
використання інформації.

У зв’язку з цим доцільним є постановка питання про створення ок-
ремого структурного підрозділу для зберігання та обліку музейних пред-
метів, обладнання сховищ для їх належного зберігання. Ведення цент-
ралізованого обліку музейних предметів необхідно покласти на відділ 
довідкового апарату та обліку, із внесенням відповідних змін до назви та 
положення про відділ.

У книзі обліку надходжень документів ЦДАМЛМ на постійне збері-
гання не зазначаються справи, які надійшли в результаті виявлення не 
облікованих справ.

Інструкція з обліку ЦДАМЛМ потребує доопрацювання та узгод-
ження з нормативно-методичними документами Держкомархіву, що виз-
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начають основні вимоги щодо обліку документів Національного архівно-
го фонду. 

Книга обліку надходжень страхового фонду та фонду користування 
ведеться без підсумкових записів.

Є розбіжності у щорічних показниках кількості од. зб. та документів, 
які надійшли на зберігання до архіву, за даними книги обліку надходжень 
документів на постійне зберігання та даними пункту 3.1. форми 201 пла-
ново-звітної документації. 

Існують розходження паспортних показників з аналогічними показ-
никами технічної документації архіву щодо площ архівосховищ.

4. Використання інформації документів Національного архівного 
фонду та міжнародне співробітництво

Працівники ЦДАМЛМ організовують використання інформації 
документів НАФ шляхом ініціативного інформування, виконання тема-
тичних, соціально-правових запитів, що надходять від юридичних та 
фізичних осіб, організації виставок документів, оприлюднення ретрос-
пективної документної інформації через ЗМІ, читальний зал держархіву, 
проведення екскурсій, підготовки інформаційних видань.

У держархіві функціонує відділ використання інформації докумен-
тів, у складі якого створено сектор просвітньої та виставкової роботи.

Вестибюль держархіву обладнано інформаційною дошкою, на якій 
розташовано інформацію про графік особистого прийому громадян керів-
ництвом архіву (затверджено наказом від 09.02.2009 р. № 19), зразки заяв 
на наведення довідок, на роботу в читальному залі архіву, замовлень на 
копіювання документів.

Довідки оформлюються за підписом директора архіву та засвідчу-
ються 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 ор-
ганів місцевого самоврядування” та наказу Держкомархіву 26.02.2008 р. 
№ 37 “Про виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року 
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування” ЦДАМЛМ двічі на рік подає 
Держкомархіву інформацію щодо заходів з поліпшення роботи із звер-
неннями громадян. Питання стану роботи із зверненнями громадян роз-
глядалося на засіданні колегії архіву у ІІ кварталі 2009 року.
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У 2009 році на особистому прийомі керівництвом архіву прийнято 5 
громадян, за 11 місяців поточного року – 6.

Загалом до ЦДАМЛМ надходить невелика кількість запитів. Так, за 
2007–2010 роки надійшло 55 запитів соціально-правого характеру, з них 
із позитивним результатом виконано 41 запит.

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

Термін виконання запитів у ЦДАМЛМ не перевищує 30 днів. Запи-
ти, які не потребують проведення додаткового виявлення документів, ви-
конуються протягом 15 днів.

У роботі зі зверненнями громадян працівники керуються Положен-
ням про організацію роботи із зверненнями громадян в ЦДАМЛМ, за-
твердженим наказом від 18.12.2009 № 198.

За 2007–2010 роки держархівом виконано 105 тематичних запитів, з 
них 90 виконано із позитивним результатом.

Тематичні запити стосувалися життєдіяльності відомих архітекторів, 
художників, акторів, співаків, а також історії музеїв, театрів, інших уста-
нов та організацій.

Реєстрація соціально-правових та тематичних запитів ведеться сек-
ретарем у журналі. З 10 року ведеться також облік виконаних запитів со-
ціально-правового характеру в електронному вигляді.

Працівниками відділу використання інформації документів прово-
диться активна робота з ініціативного інформування. За 2007–2009 роки 
до музеїв, інститутів тощо направлено 110 спеціальних інформаційних 
документів (інформаційні листи, тематичні інформаційні переліки). 
За 11 місяців поточного року вже підготовлено 30 ініціативних інформу-
вань.

Читальний зал архіву, розрахований на 11 робочих місць, оснащено 
охоронною сигналізацією. У читальному залі є комп’ютер, ксерокс та два 
сканери. 

У позаробочий час замовлені дослідниками документи зберігаються 
у спеціальних шафах, доступ до яких мають лише працівники читального 
залу. Документи, що перебувають у незадовільному фізичному стані, ви-
даються дослідникам лише після проведення ремонтно-реставраційних 
робіт. 

У читальному залі ЦДАМЛМ за звітній період було зареєстровано 
648 користувачів (в т. ч. 41 іноземець) – один з найнижчих показників 
серед центральних державних архівів, що пояснюється специфікою до-
кументів архіву. Користувачі 4340 раз відвідали читальний зал архіву та 
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отримали для роботи 13589 од. зб. Видачею справ користувачам до чи-
тального залу займається одна особа – завідувач сектора користування 
документами та автоматизованої інформаційно-пошукової системи відді-
лу інформаційних технологій.

Основні категорії дослідників, що працюють у читальному залі 
ЦДАМЛМ становлять: науковці – 40%, студенти – 10%, представники 
установ та організацій – 20%, аспіранти – 25%.

Читальний зал архіву працює згідно з Основними правилами роботи 
державних архівів України, Порядку користування документами Націо-
нального архівного фонду України, що зберігаються в архівосховищах 
ЦДАМЛМ, який схвалено науково-методичною радою архіву (протокол 
від 15.04.2005 № 2).

Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів на кожного 
дослідника формується окрема справа, що містить анкету користувача, 
аркуші-замовлення на видавання документів, замовлення на копіювання 
документів тощо. Справи на дослідників зберігаються протягом 3 років 
у читальному залі, після чого формуються у справи та в упорядкованому 
стані передаються на зберігання до архіву. У читальному залі ведеться 
також електронна картотека користувачів “Картка дослідника”. Скарг та 
нарікань з боку користувачів на роботу читального залу не зафіксовано.

ЦДАМЛМ активно працює над підготовкою радіо та телепередач: 
за 2007–2009 роки підготовлено 24 радіо та 24 телепередачі. Показники з 
підготовки радіо та телепередач за цей період є одними з найвищих серед 
центральних державних архівів.

За 11 місяців цього року з використанням документів та музейних 
предметів, що зберігаються у ЦДАМЛМ підготовлено: 3 телепередачі 
циклу “В пошуках істини” (телеканал СТБ), телефільм “Історія з дідусевої 
папки” (ДТРК “Культура”). Надано інтерв’ю телеканалу “Академія ТВ” 
(м. Суми) про документи поета, художника Д. Бурлюка, низка інтерв’ю 
щодо забезпечення збереженості творів живопису М. Глущенка.

Серед інших форм інформаційної діяльності архіву – підготовка ста-
тей для ЗМІ, а також для науково-практичного журналу “Архіви України” 
та “Cтудій з архівної справи та документознавства”.

У 2007 році працівниками ЦДАМЛМ було підготовлено наступні 
статті: “До 100-річчя від дня народження перекладача Д. Бобиря”, “Пе-
реклади творів Р. М. Рільке в ЦДАМЛМ”, “Архівний фонд літературоз-
навця Ю. Івакіна щодо вивчення документальної спадщини поета, худож-
ника Д. Бурлюка”, “Софійська бурса в контексті історії архівної справи в 
Україні”, “Про документи діячів української культури, надіслані з Канади 
до ЦДАМЛМ України”.
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У 2008 році для публікацій було підготовлено огляди документів 
актриси театру і кіно Н. Ужвій, художника і поета В. Литвиненка, пись-
менника Г. Квітки-Основяненка, графіка Г. Малакова, історика В. Анто-
новича, поета О. Олеся (Кандиби), перекладача Г. Кочура, поета В. Стуса 
та інші.

У 2009 році було підготовлено наступні публікації: “Б. Антоненко-
Давидович в колі “шістдесятників” (до 110-річчя від дня народження); 
“Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура” (до 100-річчя від 
дня народження); “П. Саксаганський в архівних фондах ЦДАМЛМ Украї-
ни”; “З документальної спадщини Остапа Вишні” (до 120-річчя від дня 
народження); “Огляд документів про родину Косачів у фондах ЦДАМЛМ 
України” (до 160-річчя від дня народження Олени Пчілки); “Огляд доку-
ментів письменниці 3. Тулуб в ЦДАМЛМ України”; “З особових фондів 
діячів української діаспори в США, Бразилії, Канади, Австралії” (Р Рах-
манний, В. Вовк, О. Гай-Головко, Б. Подолянко); “Про архівні документи, 
присвячені 200-річчю від дня народження М. Гоголя”; “Огляд документів 
сходознавця Т. Кезми в ЦДАМЛМ України”.

Слід відзначити плідну роботу архіву щодо організації та проведення 
екскурсій для студентської та учнівської молоді, представників установ 
та організацій під час яких відбувається їх ознайомлення з історією ар-
хіву, складом та змістом документів, музейними експозиціями, роботою 
читального залу тощо. За 2007–2010 роки проведено 141 екскурсію.

Виставкова діяльність. 
ЦДАМЛМ проводиться активна робота з підготовки виставок доку-

ментів і музейних предметів. Виставки готуються і проводяться відповід-
но до плану роботи відділу використання інформації документів та секто-
ра просвітньої та виставкової роботи. Держархів забезпечено виставковим 
обладнанням – близько 60 планшетів, а також 16 експозиційних вітрин, 
які у 2004 році було передано архіву як гуманітарну допомогу Посольс-
твом Федеративної Республіки Німеччини в Україні. Сектор просвітньої 
та виставкової роботи забезпечено комп’ютерною та оргтехнікою для під-
готовки виставок. 

За 2007–2010 роки ЦДАМЛМ було підготовлено 98 виставок, що 
є одним з найвищих показників серед центральних державних архівів. 
Переважна більшість підготовлених ЦДАМЛМ виставок експонується у 
приміщенні архіву.

Зокрема, підготовлено фотодокументальні виставки до ювілеїв Леся 
Курбаса, В’ячеслава Липинського, Ірини Вільде, Вадима Модзалевсь-
кого, В’ячеслава Чорновола, Наталії Ужвій, Галини Яблонської, Тараса 
Шевченка, Остапа Вишні, Панаса Мирного, Антона Чехова, Івана Коз-
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ловського, Миколи Зерова, Володимира Винниченка, Івана Карпенка-Ка-
рого, Ванди Василевської, Ліни Костенко, до 90-річчя від дня заснування 
архівної служби в Україні.

Окремо слід згадати підготовлені держархівом на виконання розпо-
ряджень Кабінету Міністрів України та відповідних наказів Держкомар-
хіву виставки: до 100-річчя від дня народження українського перекладача 
Г. Кочура та 110-ї річниці від дня народження видатного українського ак-
тора театру та кіно Миколи Яковченка, що експонувалися у Національно-
му академічному драматичному театрі імені Івана Франка під час вечорів 
пам’яті; спільні українсько-російські документально-книжкові виставки 
“Гоголіана в архівних зібраннях. До 200-річчя від дня народження М. Го-
голя (1809–2009)” та “Повість полум’яних літ Олександра Довженка” (до 
115-ї річниці від дня народження О. П. Довженка), які експонувалися у 
приміщенні ЦДАМЛМ; а також документальну виставку до 150-річчю 
від дня народження класика єврейської літератури Шолом-Алейхема, яка 
експонувалася під час літературно-мистецького вечору пам’яті у при-
міщенні Національного музею літератури України.

Міжнародне співробітництво протягом 2007–2010 років здійснюва-
лося шляхом участі директора архіву у робочих засіданнях, що проходи-
ли в рамках щорічних зустрічей керівників державних архівних служб 
України, Росії та Білорусі за участі директорів центральних державних 
архівів України, федеральних архівів Росії, директорів національних та 
державних архівів Білорус. У ході засідань обговорювалися проблеми та 
перспективи поглиблення взаємовигідного співробітництва, обміну до-
свідом у сфері архівної справи.

У рамках програми “Зарубіжна україніка” протягом 2007–2010 років 
до ЦДАМЛМ на зберігання надійшли оригінали та копії документів з 
Росії, США, Бразилії, Німеччини, Канади, Білорусії літературознавця 
Юрія Барабаша, письменниці Ганни Черінь (Паньків), письменниці Віри 
Вовк, літературознавця Леоніда Хінкулов, письменників Івана Багряного, 
Михайла Классона, Яра Славутича, Володимира Іваненка.

У 2009 році в рамках підготовки на виконання Плану спільних за-
ходів Держкомархіву та Росархіву на 2008–2010 роки спільних українсь-
ко-російських документально-книжкових виставок до 200-річчя від дня 
народження М. Гоголя та 115-ї річниці від дня народження О. П. Довжен-
ка, ЦДАМЛМ активно співпрацював із Російським державним архівом 
літератури і мистецтва.

Відповідно до Плану спільних заходів Держкомархіву та Росар-
хіву архівом виявлено та складено перелік документів до спільного ук-
раїнсько-російського збірника “Повість полум’яних літ”, присвяченого  
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О. П. Довженку, ведуться консультації з Російським державним архівом 
літератури і мистецтва з приводу створення бази даних на виявленні до-
кументи.

Водночас у роботі архіву з питань використання інформації існують 
певні недоліки.

Трапляються випадки порушення термінів повернення справ з чи-
тального залу до архівосховищ.

Існують недоліки у плануванні виставкової роботи, роботи зі ЗМІ.
Не визначено працівника, відповідального за взаємодію зі ЗМІ.
Починаючи з минулого року видавнича діяльність архівом майже не 

ведеться. Ще 2006 року підготовлено до друку 3 том Путівника по фон-
дам архіву, однак його до цього часу не видано.

Система відеоспостереження у читальному залі відсутня. 2 апарати 
для перегляду мікрофільмів, які стоять в читальному залі, не працюють 
і підлягають ремонту. Через відсутність в архіві локальної мережі, у чи-
тальному залі, як майже в усьому архіві, відсутній доступ до мережі Ін-
тернет.

Систематичний та іменний каталоги, а також база “Архівні фонди 
ЦДАМЛМ України”, за допомогою якої можна здійснювати пошук за 
прізвищем, номером та назвою фонду доступні лише користувачам чи-
тального залу та працівникам відділу інформаційних технологій.

Журнал реєстрації особистого прийому громадян керівництвом роз-
почато лише у 2009 році.

Відділ “Літературно-мистецькі Плюти” також не складає плани 
виставкової роботи. В експозиціях виставок, що готуються цим відділом 
використовуються, переважно, експонати та документи, надані нащадка-
ми відомих діячів, що жили і працювали у Плютах.

5. Охорона праці
Питання охорони праці та створення належних умов праці в 

ЦДАМЛМ, відповідно до функціонального розподілу обов’язків між ди-
ректором та його заступниками, покладено на заступника директора.

В наявності: Правила охорони праці в архівних установах, Типове 
положення про службу охорони праці, Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструк-
ція з охорони праці, затверджена директором держархіву від 31.12.2009. 
“Инструкция по отопительной системе на 2010–2011 год охранникам 
ОГСО “Защита” УГСО при ГУ МВД Украины в г. Киеве”, засвідчена під-
писом заступника директора. 

Відповідно до посадових інструкцій на працівників ЦДАМЛМ пок-
ладено відповідальність за питання з охорони праці.
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Існує журнал обліку проведення інструктажів з охорони праці на ро-
бочому місці, вступного інструктажу з питань охорони праці для праців-
ників ЦДАМЛМ, у якому засвідчено щорічне проведення інструктажів. 
Інструктажі проводить заступник директора. Він пройшов відповідне 
навчання та отримав посвідчення Учбового центру акціонерної компанії 
“Київенерго” (протокол засідання комісії з перевірки знань від 11.10.2010 
№ 80).

Відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду-
ального захисту (наказ Держнаглядохоронпраці від 24.03.2008 № 53) пра-
цівники ЦДАМЛМ забезпечені засобами індивідуального захисту. 

Протягом останніх трьох років в ЦДАМЛМ не зафіксовано випадків 
аварій, нещасних випадків та професійних захворювань.

Атестація робочих місць працівників жодного разу не проводилася, 
пропозиції до бюджетного запиту на її проведення не подавалися.

В держархіві не створено службу охорони праці.
Не поновлено колективний договір між адміністрацією та профс-

пілковим комітетом ЦДАМЛМ, якій було укладено на три роки (від 
04.07.2007, реєстраційний номер 351). Згідно плану організації роботи 
ЦДАМЛМ (Ф. 105) на 2010 рік його укладання не було заплановане.

Накази щодо порядку проходження працівниками ЦДАМЛМ нав-
чань, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці та програми 
проведення інструктажів не видавалися, програми не розроблялися.

Постійно діючої комісії для перевірки знань з питань охорони праці 
в ЦДАМЛМ не створено.

У відділі “Літературно-мистецькі Плюти” журнали обліку прове-
дення інструктажів з охорони праці на робочому місці започатковано у 
листопаді 2010 року: завідувачем відділу (відповідного навчання не про-
ходив) проведено в один день вступний та повторний інструктажі.

Працівникам архіву не проходять медичні огляди.
Кошти фонду оплати праці не менше 0,2% відповідно до статті 19 

Закону України “Про охорону праці” архівом не перераховувалися.
Завідувачу сектором, посаду якого не уключено до списку вироб-

ництв, робіт, професій і посад, які дають право на зазначену додаткову 
відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17.11.1997 № 1290 надається додаткова щорічна, за особливий характер 
праці.

6. Охорона державної таємниці
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 

05.07.2010 № 1118-ДСК та наказу Держкомархіву від 09.07.2010 № 6/ДСК 
архівом проводиться робота з перегляду грифів секретності матеріальних 
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носіїв інформації колишнього СРСР та приведення їх у відповідність до 
вимог законодавства.

Станом на 01.12.2010 року загальна кількість секретних справ, які зна-
ходяться на державному зберіганні в ЦДАМЛМ, становить 710 одиниць 
зберігання (0,24 % від загальної кількості одиниць зберігання). З них секре-
ти колишнього СРСР становлять 563 справи (засекречені до 1992 року).

За 2010 рік опрацьовано та переглянуто всі секретні документи, які 
знаходяться на державному зберіганні в архіві.

Водночас, роботу з перегляду грифів секретності деяких документів 
призупинено, оскільки установи-фондоутворювачі (чи їх режимно-сек-
ретні органи) на даний час ліквідовано. Наприклад, ф. 212 Спілка радянсь-
ких письменників, ф. 504 Українське гастрольно-концертне об’єднання 
“Укрконцерт”, ф. 581 Спілка художників України, ф. 567 Київський дер-
жавний академічний російський драматичний театр ім. Лесі України, ф. 
631 Видавництво “Мистецтво” тощо. Документи зазначених фондів од-
нотипні та містять, в основному, інформацію щодо ведення секретного 
діловодства (акти перевірок, акти прийому-передачі, номенклатури сек-
ретних справ), цензури, листування.

Законодавством України, що регламентує режимно-секретну діяль-
ність, не передбачено процедуру розгляду грифів секретності матеріаль-
них носіїв інформації установ, які ліквідовано.

Для вирішення даного питання, Служба безпеки України рекомендує 
створювати експертні комісії, до складу яких залучати фахівців з різних сфер 
діяльності, що стосується інформації, яка міститься в цих документах.

7. Дотримання чинного законодавства з питань державної служби 
та протидії проявам корупції

Робота з кадрами у ЦДАМЛМ проводиться відповідно до вимог 
Конституції України, Кодексу законів про працю, законів України “Про 
державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та інших нормативно-
правових актів з питань трудового законодавства та державної служби.

Всього посад за штатним розкладом – 80 штатних одиниць, з них 30 
– державні службовці. Фактично працює – 72 особи, з них 30 – державні 
службовці. 

Для організації кадрової роботи в архіві створено сектор організа-
ційно-кадрової роботи.

Аналіз вікового складу працівників архіву засвідчує, що найчисель-
нішою залишається вікова група від 50 років – 43 працівники (59%). Мо-
лодь, до 28 років, становить 15%. Вікова група 29 – 35 років   10%. 36 –  
49 років – 16%. 
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Розподіл за стажем становить: відсоток (%)
до 1 року 8
1-5 років 48
6-10 років 4
11-15 років 4
16-29 років 25
більше 30 років 11

Плинність складає: прийнято звільнено %
2007 16 12 15
2008 15 6 7,5
2009 11 12 15

В основному звільнення відбувалося за власним бажанням.
Аналіз якісного складу кадрів показав, що 43 працівники архіву 

(59%) мають повну вищу освіту, історико-архівну та історичну освіту – 
14 працівників (19%), вищу іншу – 29 працівників (40%), що є середнь-
остатистичним показником серед центральних державних архівів.

У вищих навчальних закладах навчаються 6 працівників держар-
хіву. Упродовж 2007 – 2010 років 15 державних службовців підвищува-
ли кваліфікацію за професійними програмами в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України, брали участь в інших навчаннях та семіна-
рах, організованих Держкомархівом.

Прийом на державну службу та просування на більш високі посади 
здійснюється шляхом конкурсного відбору, за результатами успішного 
стажування та із кадрового резерву.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 
службовців регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців в ЦДАМЛМ та Порядком про-
ведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців в 
ЦДАМЛМ, затверджених наказом від 23.12.2009 № 204.

Створено конкурсну комісію, склад якої затверджено наказом від 
03.10.2005 № 129. Розроблено екзаменаційні білети, які затверджено го-
ловою конкурсної комісії, заступником директора-головним охоронцем 
фондів.
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Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають 
Присягу державного службовця. Текст присяги підписується державним 
службовцем і зберігається в особовій справі.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакант-
них посад державних службовців в ЦДАМЛМ:

публікуються оголошення про проведення конкурсу в газеті “Авізо” 
та одночасно надсилається лист-повідомлення до Держкомархіву про 
опублікування оголошення на веб-порталі Держкомархіву;

видаються накази про прийняття директором архіву рішення про 
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад;

приймаються документи від осіб, бажаючих взяти участь у конкурсі 
упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про кон-
курс;

в заявах кандидатів про участь у конкурсі зазначено про обмеження 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийнят-
тя на державну службу та її проходження;

сектором організаційно-кадрової роботи перевіряються подані до-
кументи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на 
державну службу, які завірено в установленому порядку.

Держархів дотримується Порядку проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантних посад державних службовців: при підготовці від-
повідей на питання білета кандидатом проставлені підпис та дата; на 
аркуші з відповідями кандидата виставлено окремо оцінки по кожному 
питанню.

Упродовж 2007 року оголошено 9 конкурсів на посади завідувача 
сектору використання інформації документів, головних та провідних спе-
ціалістів відділів формування НАФ, забезпечення збереженості докумен-
тів, довідкового апарату, інформаційних технологій, фінансово-еконо-
мічного відділу, сектору організаційно-кадрової роботи. За результатами 
конкурсу призначено 13 осіб.

Упродовж 2008 року оголошено 4 конкурси на посади головних та 
провідних спеціалістів відділів формування НАФ; довідкового апарату та 
обліку документів, фінансово-економічного відділу, сектору організацій-
но-кадрової роботи. За результатами конкурсу призначено 4 осіб.

Упродовж 2009 року оголошено 3 конкурси на посади начальника 
фінансово-економічного відділу, провідного спеціаліста відділу забез-
печення збереженості документів За результатами конкурсу призначено  
2 осіб.

Упродовж 2010 року оголошено конкурс на посаду головного спе-
ціаліста фінансово-економічного відділу.



260

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому дору-
чається, встановлювався випробувальний термін. Випробувальний термін 
встановлювався для незначної кількості державних службовців у зв’язку 
з тим, що при призначенні на посаду державних службовців перевага від-
давалася працівникам архіву, які мають достатній досвід роботи.

Так, упродовж 2007–2010 років випробувальний термін було вста-
новлено:

у 2007 році Бояркіній Ю. В. терміном 2 місяці при призначенні її на 
посаду провідного спеціаліста;

у 2010 році Кнапиш Г. Л. терміном 3 місяці при призначенні на поса-
ду начальника фінансово-економічного відділу.

Випробувальний термін встановлювався і для працівників, які зара-
ховуються на посади не державних службовців (Хряпа О. С., Майдано-
вич І. І., Мисик Н. І., Пашкін В. П., Процкова Н. В., Третяк С. П., Чепура 
М. Я., Золотопольський Є. О., Косенко К. П.). 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рів-
ня і ділових якостей працівників, які претендують на посади державних 
службовців, проводиться стажування. На період стажування за стажис-
том закріплявся державних службовець, відповідальний за стажування. 

В особових справах державних службовців, які проходили стажуван-
ня є індивідуальний план стажування, звіти про стажування, висновки 
керівників стажування щодо можливості використання стажиста на де-
ржавній службі.

Протягом 2007–2010 років за стажуванням призначено на посади го-
ловних спеціалістів чотирьох осіб.

У 2007 році двоє державних службовців (Агапітова І. В. та Сіпайло-
ва Н. А.) перед конкурсом пройшли й стажування.

Кадровий резерв на посади директора та його заступників щорічно 
затверджується наказом Держкомархіву. Сформовано списки кадрового 
резерву на керівників структурних підрозділів, головних та провідних 
спеціалістів, які щорічно затверджуються  наказами архіву. З кадрового 
резерву упродовж 2007 – 2010 років призначено:

у 2007 році Ловчинську О. В. на посаду начальника відділу довідко-
вого апарату та обліку документів;

у 2009 році Кирилюк Г. В. на посаду головного спеціаліста;
у 2010 році Давидову Л. Б. на посаду начальника фінансово-еконо-

мічного відділу.
Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному по-

рядку відповідно до займаної посади, одночасно з прийняттям їх на де-
ржавну службу, призначенням на вищу посаду та через два роки в межах 
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відповідної категорії посад. При встановлені випробувального терміну 
ранг присвоєно після закінчення випробувального терміну. 

На присвоєння чергового рангу працівнику є подання керівника 
структурного підрозділу. По закінченню випробувального терміну також 
є подання керівника про результати роботи та про присвоєння рангу.

Відповідно до Порядку ведення особових справ державних служ-
бовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.98 № 731, на кожного державного службовця 
архіву заведено особову справу. Особові справи заведено і на не держав-
них службовців. Всі особові справи зареєстровано в журналі ведення 
особових справ. Всі аркуші справи пронумеровано, складено опис доку-
ментів. При звільненні працівника з посади в книзі є відмітка про припи-
нення ведення справи. 

В особових справах державних службовців, уперше прийнятих на 
державну службу, є всі документи, визначені Порядком ведення особових 
справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №731. 

При прийнятті на посади державних службовців претенденти 
знайомляться з обмеженнями, пов‘язаними із проходженням державної 
служби, та засвідчують про це підписами. Вказані попередження зберіга-
ються в особовій справі. Кандидати також засвідчують підписами доку-
мент про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного 
службовця.

В особових картках (форма П-2ДС) заповнено всі розділи. Є візи пра-
цівників про ознайомлення з записами, що ведуться в особовій картці.

Особові справи зберігаються у шафі, яка опечатується.
Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок пра-

цівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 
29.07.93 № 58, трудові книжки, в яких зроблено записи про призначення, 
присвоєння рангів, прийняття присяги, нагородження, продовження тер-
міну перебування на державній службі зареєстровано в журналі обліку 
трудових книжок. При звільненні працівник отримує книжку та ставить 
свій підпис у книзі про її отримання. Трудові книжки зберігаються у ме-
талевому сейфі, який опечатується. 

У ЦДАМЛМ проведено роботу щодо атестації державних службов-
ців у 2010 році. З 30 державних службовців атестації підлягало 23, усі 
відповідають займаним посадам.

Сектором організаційно-кадрової роботи також проводиться робота 
щодо щорічного оцінювання виконання державними службовцями пок-
ладених на них обов’язків і завдань. Затверджено порядок про проведен-
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ня щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на 
них обов’язків і завдань, затверджено наказом від 10.02.2005 № 20.

Обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам коруп-
ції покладено на директора архіву Скрипку Л. В. та завідувача сектору 
організаційно-кадрової роботи Зарембу В. І. (наказ Держкомархіву від 
11.10.2010 № 161 “Про затвердження Списку осіб, на яких покладено 
обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Держ-
комархіві та центральних державних архівах”).

На засіданнях колегії архіву щороку розглядаються питання стану 
виконання антикорупційного законодавства.

Мають місце порушення вимог:
1. Пунктів 25, 30 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакан-

тних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.02 №169 (у протоколах засідань конкурсної 
комісії не зазначаються результати письмового іспиту та співбесіди з кан-
дидатами з зазначенням питань, що ставилися членами конкурсної ко-
місії до конкурсанта). 

2. Положення про ранги державних службовців, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 № 658:

З призначенням на посади державних службовців, спеціалістам, 
присвоєно найвищий 11 ранг у шостій категорії посад (Бояркіна Ю. В., 
Давидова Л. Б., Дайнецька А. В., Лолина С. М., Нестерчук Д. В., Рожкова 
Л. О., Самохатко Н. В., Сіпайлова Н. А., Терещенко Т. В.). 

Керівникам структурних підрозділів присвоєно середній 8 ранг чет-
вертої категорії посад (Ловчинська О. В., Давидова Л. Б.).

3. Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283, та доповнено-
го постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2002 № 1620 “Деякі 
питання центральних державних архівів”; від 04.03.2004 № 257 “Про за-
твердження переліку посад наукових працівників підприємств, установ, 
організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, пере-
бування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової 
допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”).

Зокрема, на засіданні колегії ЦДАМЛМ (протокол від 03.12.2003 № 
1) було розглянуто питання зарахування до стажу держслужби періоду 
роботи на посадах архівіста, архівіста 1-ої, 2-ої категорій, архівіста-біб-
ліотекаря 1 категорії, архівіста-бібліографа 1 категорії, завідувача архівос-
ховищем. (посадовими інструкціями працівників зазначено, що архівіст 
є науковим співробітником відділу). Відповідно до цього було прийнято 
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рішення, що перелічені посади є науковими і згідно з постановою від 
04.03.2004 № 257 було зараховано до стажу державної служби періоди 
роботи на цих посадах з 25.08.1991 по 02.01.2003 року. Станом на листо-
пад 2010 року встановлено надбавки за вислугу років Зарембі В. І.   40%, 
Хараламповій Л. Д. – 40%, Снєжковій Т. М. –  40%. Алєксєєнко О. С. – 
40%, Харадєвій Т. С. – 30%, Малярчук Т. М.  – 20%, Яциній Н. О. – 40%, 
Третяковій Л. І. – 25 %, Назаренко Т. В. –25%, Швайковській Л. Л. – 20%, 
Рачковській О. З. – 30%.

Посилання на лист Головдержслужби від 17.10.2003 № 31/7044 не є 
правомірним, оскільки він носить роз’яснювальний характер.

Особисті річні плани працівників, зарахованих до кадрового резерву, 
не затверджено керівником відповідного підрозділу.

В архіві існують довготривалі вакансії. Станом на 1 січня 2008, 2009 
та 2010 років кількість вакансій становила відповідно 14, 5 та 7 посад, на 
час перевірки існує 8 вакансій не державних службовців.

Водночас, плинність кадрів перевищує середньостатистичний показ-
ник по Україні.

Високий відсоток працівників зі стажем роботи від 1 до 5 років свід-
чить про відтік значної кількості підготовлених працівників. Основними 
причинами є низький рівень окремих посадових окладів та відсутність 
додаткових матеріальних заохочень.

Працівники відділу Архівно-музейний комплекс “Літературно-
мистецькі Плюти” підвищення кваліфікації не проходили.

9. Виконавська дисципліна
Організація виконання завдань, визначених актами законодавства, 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та Де-
ржавного комітету архівів України, в ЦДАМЛМ, в цілому, ведеться згідно 
з вимогами Примірної інструкцій з діловодства в центральних держав-
них архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і 
Севастополя, затвердженої наказом Головного архівного управління Ук-
раїни від 19.04.1999 р. № 30. 

Контроль за виконанням доручень та документів у ЦДАМЛМ пок-
ладено на головного спеціаліста-юрисконсульта сектора організаційно 
кадрової роботи.

Доручення вищих органів державної влади (законодавчі акти Украї-
ни, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України) 
архів отримував у вигляді доручень, наказів Держкомархіву.

Загалом аналіз виконання завдань, визначених законами України, ак-
тами Президента України, рішеннями і дорученнями Кабінету Міністрів 
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України, наказами та дорученнями Держкомархіву України, розгляду за-
питів та звернень народних депутатів України, характеризується таким 
чином:

За 2007 рік до архіву надійшло завдань зі строками виконання – 72, 
з них:

доручень – 50, наказів Держкомархіву – 22.
За 2008 року до архіву надійшло завдань зі строками виконання – 89, 

з них:
доручень – 53, наказів Держкомархіву – 36.
За 2009 року до архіву надійшло завдань зі строками виконання – 82, 

з них:
доручень – 49, наказів Держкомархіву – 33.
За 10 місяців 2010 р. до архіву надійшло завдань зі строками вико-

нання – 77, з них: доручень – 47, наказів Держкомархіву – 30.
Роботу зі зверненнями громадян організовано згідно з Інструкцією 

з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і міс-
цевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в ус-
тановах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 
інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
14.04.1997 № 348. Реєстрація запитів та звернень громадян, зокрема тих, 
що надійшли від вищих державних органів народних депутатів, які на-
правлено на виконання з Держкомархіву, ведеться в журналі реєстрації 
громадян. Терміни їх виконання контролюються за записами в журналі. 
Усі звернення та запити від вищих державних органів, народних депу-
татів виконано з дотриманням термінів.

Разом з тим, в організації виконання завдань, визначених актами за-
конодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів Ук-
раїни та Держкомархіву виявлено наступні недоліки.

Функції контролю за виконанням завдань, визначених законами Ук-
раїни, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 
рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-мініс-
тра України, запитів та звернень народних депутатів України та наказів 
і доручень Держкомархіву не передбачено в індивідуальній інструкції з 
діловодства ЦДМЛМ, що суперечить вимогам п. 6.1.4 Примірної інструк-
ції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах ви-
конавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
17.10.1997 № 1153.

Під час взяття документа на контроль у журналі реєстрації вхідних 
документів не ставиться позначка (“Контроль” або літера “К”), як наслі-
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док, не завжди є відмітки про виконання доручень, направлення докумен-
тів до справи.

Питання контролю за виконанням документів не розглядалося на за-
сіданнях колегії.

10. Організація діловодства та виконавська дисципліна
Розроблено Інструкцію з діловодства в ЦДАМЛМ, яку погоджено на 

засіданні ЕПК (протокол від 09.10.2001 № 11) та затверджено наказом від 
29.12.2001 № 35.

Функції організації діловодства в архіві покладено на головного спе-
ціаліста-юрисконсульта (сектор організаційно-кадрової роботи).

Документування управлінської діяльності архіву відбувається шля-
хом створення документів (доручень, наказів, листів, тощо). Документи, 
що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, 
мають посилання на них із зазначенням найменування цих документів, 
дат, номерів і заголовків.

Реєстрація документів здійснюється централізовано. Ведуться жур-
нали реєстрації: вхідних документів; вихідних документів; внутрішніх 
документів; звернень громадян; видачі справ з діловодства держархіву; 
скарг та пропозицій громадян; довідок, виданих працівникам архіву; пос-
відчень про відрядження працівників; журнал обліку особистого прийому 
громадян, а також реєстрації наказів: з основної діяльності; з особового 
складу; про надання відпусток; про стягнення, відрядження.

У 2007 році було зареєстровано 1680 документів, у 2008–1953, у 
2009–1891 документ. Станом на 17.11.2010 року зареєстровано 1597 до-
кументів.

Вихідні документи обробляються і надсилаються централізовано в 
день їх одержання від структурних підрозділів або наступного робочого 
дня. Під час приймання від виконавців вихідних документів обов’язково 
перевіряється: правильність оформлення документа і розміщення на ньо-
му всіх реквізитів, правильність зазначення адреси, наявність усіх необ-
хідних підписів на документі та додатках до нього, наявність віз на копії 
документа, що залишається у справі архіву.

Документи архіву у поточному діловодстві формуються у справи 
відповідно до зведеної номенклатури справ архіву. На корінцях обклади-
нок справ зазначаються назви справ та індекси за номенклатурою. Спра-
ви протягом діловодного року зберігаються у приймальні в спеціально 
відведеній шафі, що закривається на ключ.

Зведену номенклатуру справ архіву погоджено на засіданні ЕПК 
(протокол від 24.05.2006 № 5). У кінці діловодного року номенклатура 
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справ закривається підсумковим записом, у якому зазначається кількість 
справ, фактично заведених за рік.

З наказами ознайомлено працівників архіву, на яких поширюється 
дія наказу.

Водночас, в організаційно-правових документах архіву виявлено 
певні недоліки.

У порушення наказу Держкомархіву від 06.08.2002 № 58 “Про за-
твердження Типового положення про архівний підрозділ органу держав-
ної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального 
підприємства, установи та організації” в архіві відсутнє положення про 
архівний підрозділ, не призначено розпорядчим документом особу, що 
відповідає за архівний підрозділ архіву.

Потребує перегляду та актуалізації Інструкція з діловодства архіву, 
а саме: розділ 5 “Складання та оформлення службових документів” не 
приведено у відповідність до ДСТУ 4163-2003 “Уніфікована система ор-
ганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання доку-
ментів”.

Зведена номенклатура справ архіву також потребує доопрацювання, 
оскільки порушено систематизацію справ у межах структурних підроз-
ділів, деякі заголовки потребують перегляду. Строки зберігання докумен-
тів визначено всупереч Типовому переліку документів, що утворюються в 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших 
підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання 
документів, затвердженому наказом Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 № 41, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.09.1998 за № 576/3016 (із змінами).

Також допускалися порушення під час ведення журналів та оформ-
лення документів: 

у графі валової нумерації документів у журналах допускалася літер-
на нумерація;

за період з 2007 по 2009 роки в архіві велось тільки два журнали 
реєстрації наказів: з основної діяльності та з особового складу.

У справи наказів з основної діяльності включалися накази з особово-
го складу: (від 01.02.2007 № 17 “Про встановлення надбавки за вислугу 
років Павловій О. Ф.”, від 17.01.2008 № 8 “Про встановлення надбавок 
до посадових окладів працівникам”, від 03.07.2009 № 109 “Про надання 
матеріальної допомоги”); з адміністративно-господарських питань (від 
14.05.2007 № 55 “Про Озірную І. Г.”). Під час реєстрації зустрічалися 
випадки некоректного оформлення заголовків до наказів або взагалі їх 
відсутність (від 13.05.2009 № 5-а “Про штатний розпис”, від 02.02.2009 
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№ 9-а “Про призначення постійно діючої інвентаризаційної комісії”, від 
27.11.2008 № 171-а “Про внесення змін до наказу” від 27.02.2007 № 26 
(заголовок до наказу відсутній).

Загалом, за 2007 рік зареєстровано 198 наказів з основної діяльності, 
з них 9 літерних, за 2008 рік – 193 накази з основної діяльності, з них  
11 літерних, за 2009 рік – 214 наказів з основної діяльності, з них 10 лі-
терних.

Станом на 17.11.2010 зареєстровано 64 накази з основної діяльності, 
із них 4 літерних. Накази за 2007-2009 роки не сформовано у справи.

Лише з 2010 року журнали реєстрації наказів розмежовані за зміс-
том: журнал реєстрації наказів з основної діяльності, журнал реєстрації 
наказів з особового складу, журнал реєстрації наказів про надання відпус-
ток, журнал реєстрації наказів про стягнення, відрядження. 

У порушення п. 5.7. Примірної інструкції у журналі реєстрації вхід-
них документів не проставлено дати отримання виконавцем документа 
для виконання, дата та номер вихідного документа-відповіді, виконавець 
та номер справи, в якій буде зберігатися його копія.

Продовжується літерна валова нумерація в журналах реєстрації на-
казів та здійснюється реєстрація наказів з основної діяльності разом з 
наказами з особового складу та адміністративно-господарських питань, 
наприклад: від 02.08.2010 № 37-а “Про призначення постійно діючої ін-
вентаризаційної комісії” (літерна нумерація); від 30.06.2010 № 32 “Про 
преміювання Мисика Д. М.” (з особового складу); від 19.08.2010 № 38 
“Про перенесення робочого дня з понеділка 23 серпня на суботу 21 серп-
ня 2010 року” (з адміністративно-господарських питань).

Слід зазначити, що накази про преміювання та встановлення надба-
вок складають понад 78% наказів з основної діяльності.

Існують випадки створення наказів у двох примірниках: один знахо-
диться у папці з наказами з основної діяльності, другий – сформовано у 
справу з протоколами засідань дорадчого органу.

Крім цього, у справи з протоколами засідань дорадчих органів сфор-
мовано ксерокопії наказів, листів Держкомархіву, чернеток з підготовки 
до засідань.

Другий примірник документів, що виходять з держархіву (відпові-
дей), не ведеться, його замінює ксерокопія першого примірника.

11. Організація правової роботи
Правове забезпечення ЦДАМЛМ здійснює головний спеціаліст-

юрисконсульт сектора організаційно-кадрової роботи, якого призначено 
на посаду наказом № 141-к від 12.11.2010.
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Оригінали договорів зберігаються у фінансово-економічному від-
ділі.

Реєстр договірної роботи не ведеться. Журнал реєстрації договорів 
відсутній. Аналіз наданих для перевірки договорів свідчить, що вимоги 
законодавства стосовно форми і змісту дотриманні повністю. Порушення 
норм цивільного та господарського законодавства стосовно даної групи 
договорів є незначними. Зокрема, виявлено наступні недоліки: у специфі-
кації до договору від 11.09.2008 № 1109 не зазначено номер договору та 
дату укладення, відсутні підписи та печатки сторін. У деяких договорах 
зазначено, що директор ЦДАМЛМ діє на підставі статуту, у інших – на 
підставі Закону України чи довіреності Держкомархіву, хоча право на ук-
ладення договорів надається лише Положенням про ЦДАМЛМ, яке за-
тверджено наказом Держкомархіву від 25.04.2002 № 31. 

Крім того, 29 вересня 2008 року між Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по м. Києву та Центральним держав-
ним архівом-музеєм літератури і мистецтва України було укладено до-
говір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності за  
№ 4087. 

Відповідно до п. 5.10 вищезазначеного договору орендар (ЦДАМЛМ) 
повинен був укласти з Балансоутримувачем (Національний заповідник 
“Софія Київська”) договір про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг.

На виконання п. 5.10 зазначеного вище договору оренди, 9 жовтня 
2008 року між Національним заповідником “Софія Київська” та ЦДАМЛМ 
укладено Договір б/н про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого майна (далі – договір від 09.10.2008 ).

Предметом договору від 09.10.2008 є відшкодування податку на  
землю. 

На сьогоднішній день у ЦДАМЛМ існує заборгованість перед На-
ціональним заповідником “Софія Київська” по відшкодуванню сплати 
податку за землю у розмірі понад 90 000 грн. і вона продовжує збільшу-
ватися. 

Станом на 03.12.2010 року ЦДАМЛМ України приймає участь у двох 
судових справах, одна з яких – господарська справа за позовом ЦДАМЛМ 
до Національного заповідника “Софія Київська” про визнання договору 
б/н про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендо-
ваного майна від 09.10.2008, укладеного між Національним заповідником 
“Софія Київська” та ЦДАМЛМ, недійсним.

У березні 2010 року ЦДАМЛМ звернувся до Господарського суду 
м. Києва з позовом до Національного заповідника “Софія Київська” про 



269

визнання договору б/н про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого майна від 09.10.2008 недійсним. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 19.04.2010 по справі 
№ 36/116 за позовом ЦДАМЛМ до Національного заповідника “Софія 
Київська” про визнання договору недійсним в задоволенні позову відмо-
влено повністю.

У зв’язку з чим, у травні 2010 року ЦДАМЛМ звертається до Київсь-
кого апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішен-
ня Господарського суду м. Києва від 19.04.2010 по справі № 36/116 за 
позовом ЦДАМЛМ до Національного заповідника “Софія Київська” про 
визнання договору недійсним.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.05.2010 
прийнято до провадження апеляційну скаргу ЦДАМЛМ на рішення Гос-
подарського суду м. Києва від 19.04.2010 по справі № 36/116 за позовом 
ЦДАМЛМ до Національного заповідника “Софія Київська” про визнання 
договору недійсним.

27.07.2010 року Київський апеляційний господарський суд виносить 
постанову про залишення апеляційної скарги ЦДАМЛМ на рішення Гос-
подарського суду м. Києва від 19.04.2010 по справі № 36/116 без задово-
лення, а рішення Господарського суду м. Києва від 19.04.2010 – без змін.

27.08.2010 року ЦДАМЛМ подає до Вищого господарського суду 
України касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного  госпо-
дарського суду від 27.07.2010 по справі 36/116.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 18.11.2010 прий-
нято касаційну скаргу ЦДАМЛМ України на постанову Київського апе-
ляційного господарського суду від 27.07.2010 по справі 36/116 до касацій-
ного провадження.

Друга судова справа – за позовом Глущенко Лариси Олександрівни 
до ЦДАМЛМ про визнання права власності на картини Глущенка М.П. та 
зобов’язання вчинити дії.

У 2008 році Глущенко Л. О. звернулася до Шевченківського районно-
го суду м. Києва з позовом до ЦДАМЛМ про витребування майна із чужо-
го незаконного володіння. Під час розгляду зазначеної цивільної справи 
позивач уточнила свої позовні вимоги. 13.01.2010 року Шевченківський 
районний суд м. Києва приймає рішення, яким задовольняє позовні ви-
моги Глущенко Л. О. Оскільки, при винесенні рішення Шевченківським 
районним судом м. Києва було порушено процесуальні і матеріальні нор-
ми ЦПК України, ЦДАМЛМ подає через Шевченківський районний суд 
м. Києва до Апеляційного суду м. Києва заяву про апеляційне оскарження 
та апеляційну скаргу на зазначене рішення. Апеляційний суд м. Києва 
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09.04.2010 року виносить ухвалу про відмову у задоволенні вимог апеля-
ційної скарги ЦДАМЛМ у зв’язку з пропущенням строків на апеляційне 
оскарження рішення суду першої інстанції. 

У червні ЦДАМЛМ подає до Верховного Суду України касаційну 
скаргу на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 09.04.2010. 

У липні цього року Верховним Судом України було прийнято до 
провадження касаційну скаргу ЦДАМЛМ на ухвалу Апеляційного суду 
м. Києва. У серпні – відкрито виконавче провадження.

У зв’язку з порушенням старшим державним виконавцем процесуаль-
них та матеріальних норм Закону України “Про виконавче провадження” 
та з метою захисту інтересів держави, ЦДАМЛМ звертається зі скаргою 
на дії державного виконавця до начальника відділу державної виконавчої 
служби Шевченківського районного управління юстиції м.  Києва, Шев-
ченківського районного суду м. Києва та прокуратури м. Києва. 

З метою недопущення втрати культурних цінностей, а саме: картин 
художника Глущенка М. П., ЦДАМЛМ звертається з клопотанням про 
зупинення виконання вищезазначеного рішення суду першої інстанції до 
Верховного Суду України. 

У вересні поточного року Верховний Суд України виносить ухвалу, 
якою відмовляє у задоволенні клопотання ЦДАМЛМ про зупинення рі-
шення суду першої інстанції. 

У жовтні 2010 року Верховний Суд України виносить ухвалу про за-
доволення вимог касаційної скарги ЦДАМЛМ та передачу справи до суду 
апеляційної інстанції для вирішення питання про прийняття апеляційної 
скарги ЦДАМЛМ на рішення Шевченківського районного суду м. Києва 
від 13.01.2010.

З метою покращення договірної діяльності ЦДАМЛМ, усунення 
виявлених порушень та недопущення їх у подальшому вважаємо за не-
обхідне започаткувати ведення обліку господарських договорів, що ук-
ладаються архівом, та подавати їх на погодження головному спеціалісту-
юрисконсульту Держкомархіву.

З довідкою ознайомлено:

Директор Центрального державного архіву-музею  
літератури і мистецтва України Л. В. Скрипка
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Про оголошення рішення колегії Держкомархіву  
від 21.12.2010 “Про виконання доручення  
Кабінету Міністрів України від 15.11.2010

№ 63821/3/11-10 щодо стану виконання завдань, визначених 
актами і дорученнями Президента України,  

у сфері державної політики”
від 30 грудня 2010 р. № 214

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 21 грудня 2010 року “Про виконання доручення Кабі-
нету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/11-10 щодо стану вико-
нання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, у 
сфері державної кадрової політики” (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 21 грудня 2010 року

Про виконання доручення Кабінету Міністрів України 
від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 щодо стану виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України, 
у сфері державної кадрової політики”

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу кадрово-
го забезпечення Держкомархіву Баранової О. В., колегія констатує, що 
керівництвом Держкомархіву вживаються певні заходи щодо забезпечен-
ня безумовного виконання законодавчих та нормативно-правових актів у 
сфері архівної справи та здійснення систематичного контролю за їх ви-
конанням. 

На виконання резолюції Кабінету Міністрів України від 22.10.2010 
№ 63821/1/1-10 до листа Глави Адміністрації Президента України від 
21.10.2010 № 02-01/2203 проаналізовано результати комплексного вив-
чення стану виконання завдань у сфері державної кадрової політики, на-
ведених в Акті про результати комплексного вивчення стану виконання 
завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дору-
ченнями Президента України.
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Як засвідчує проведений аналіз результатів комплексного вивчення 
стану виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначе-
них актами і дорученнями Президента України, у Міністерстві аграрної 
політики, Державному комітеті рибного господарства України, Львівсь-
кій та Херсонській обласних державних адміністраціях; районних де-
ржавних адміністраціях Київської, Львівської та Херсонської областей 
мають місце ряд недоліків і проблем у сфері реалізації державної кадро-
вої політики, зокрема: 

1. Низька організуюча роль центральних та місцевих органів вико-
навчої влади в забезпеченні практичної реалізації доручень Президента 
України у сфері кадрової політики (питання щодо стану та шляхів пок-
ращення роботи з кадрами не розглядаються на колегіях, не видаються 
відповідні доручення та рекомендації підпорядкованим установам). 

2. Органами виконавчої влади не забезпечується надання якісних 
послуг громадян, зокрема, не всі питання, що порушуються у їх звернен-
нях розглядаються на належному рівні.

3. Не приділяється належна увага питанням працевлаштування ви-
пускників навчальних закладів, які закінчили навчання з відзнакою. Не 
дотримуються вимоги нормативно-правових актів у частині працевла-
штування випускників Національної академії державного управління при 
Президентові України.

4. Не вживаються заходи щодо залучення до державної служби обда-
рованої молоді та її подальшого професійного розвитку. 

5. У кадровій роботі відсутня система і стратегія, не діють механіз-
ми кадрового планування, формування і реалізації кадрового резерву, 
підвищення кваліфікації, не забезпечується оцінка результатів роботи 
державних службовців через здійснення щорічної оцінки та проведення 
атестації.

6. Потребує удосконалення практика формування кадрового резерву 
та робота з ним.

7. Низькою є дієвість кадрового резерву.
8. Порушуються вимоги чинного законодавства щодо прийому та 

звільнення державних службовців та керівників підпорядкованих уста-
нов і організацій, присвоєння рангів та ведення обліку кадрів.

9. Виявлено факти недотримання вимог статті 26 Закону України 
“Про державну службу” та Положення про ранги державних службов-
ців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 
1996 року № 658.

10. Високі показники плинності кадрів на державні службі, у тому 
числі керівних, призводять до розбалансованості в організації роботи ор-
ганів виконавчої влади.
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11. Залишається неефективною загальна система підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

12. Мають місце випадки призначення на посади державних служ-
бовців та керівників підпорядкованих установ осіб, освітньо-кваліфіка-
ційний рівень яких не відповідає займаним посадам, та які не мають від-
повідного досвіду роботи.

13. Безсистемно проводиться планування роботи з кадрами.
14. Мають місце випадки призначення на вакантні посади держав-

них службовців шляхом укладання трудової угоди.
15. Не вирішується належним чином питання якісного проведення 

конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.
16. Не створено цілісної і дієвої системи попередження і запобігання 

корупційним діянням з боку працівників і керівних кадрів, які перебува-
ють на державній службі.

17. Органами виконавчої влади не вживаються заходи щодо соціаль-
ного захисту державних службовців, морального та матеріального стиму-
лювання їх праці.

Колегія вирішує:
1. Керівникам центральних державних архівів, Держархіву в Авто-

номній Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва та Севасто-
поля, починаючи з 2011 року – не рідше як щопівроку, організувати на 
засіданнях колегій розгляд питання стану реалізації державної кадрової 
політики, прийняти необхідні рішення  щодо покращення ситуації із звер-
ненням особливої уваги на:

– вжиття дієвих заходів щодо практичної реалізації актів та дору-
чень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реаліза-
ції державної кадрової політики;

– забезпечення безумовного виконання законодавчих та норматив-
но-правових актів щодо: проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, формування кадрового резерву та роботи 
з ним, призначення на посади та звільнення з посад державних службов-
ців, керівників підпорядкованих установ, присвоєння державним служ-
бовцям рангів,ведення обліку кадрів за допомогою системи “Картка” 
ЄДКС “Кадри” та кадрової документації; працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 
замовленням, та випускників Національної академії державного управ-
ління при Президентові України; запобігання проявам корупції;

– залучення до державної служби обдарованої молоді та створення 
умов для її професійного зростання;

– підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації держав-
них службовців, особливо новопризначених працівників та осіб, які пе-
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ребувають у кадровому резерві, відшкодування витрат на відрядження, 
пов’язані з підвищенням кваліфікації;

– освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи кандидатів на 
зайняття посад при вирішенні питань призначення на посади державних 
службовців, керівників підпорядкованих установ;

– забезпечення виконання кадровими службами основних завдань, 
визначених Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої 
влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 
№ 912;

– розроблення системи заходів щодо покращення роботи з кадра-
ми, зменшення плинності кадрів та стабілізації трудових колективів ор-
ганів виконавчої влади, здійснення контролю за станом роботи з кадрами 
у підпорядкованих установах.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

ДОВІДКА
Про виконання доручення Кабінету Міністрів України 

від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 щодо стану виконання завдань, 
визначених актами і дорученнями Президента України, 

у сфері державної кадрової політики”

Зазначене питання винесено на розгляд колегії на виконання дору-
чення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 з метою 
вжиття невідкладних заходів до практичного виконання актів і доручень 
Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації 
державної кадрової політики, забезпечення безумовного виконання зако-
нодавчих та нормативно-правових актів в архівній сфері та здійснення 
систематичного контролю за зазначеним. 

Відповідно до розпорядження Глави Адміністрації Президента Ук-
раїни від 16.09.2010 № 128 з 20 вересня по 7 жовтня Головним контроль-
ним управлінням із залученням представників Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, апарату Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни, окремих міністерств і відомств (далі – Комісія) здійснено комплексне 
вивчення стану виконання завдань у сфері державної кадрової політики, 
визначених актами і дорученнями Президента України.

Перевірці підлягали:
Міністерство аграрної політики України;
Державний комітет рибного господарства України;
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Львівська та Херсонська обласні державні адміністрації;
Районні державні адміністрації Київської, Львівської та Херсонської 

областей.
Мета перевірки:
оцінити повноту та якість виконання центральними органами вико-

навчої влади та іншими установами вимог указів, розпоряджень і дору-
чень Президента України у сфері державної кадрової політики;

проаналізувати вплив кадрової політики на досягнення високої якості 
управлінських рішень у сфері державного управління;

вивчити стан організації громадського обговорення проекту Стратегії 
державної кадровї політики центральними та місцевими органами влади.

При вивченні ситуації на місцях виявлено ряд недоліків і проблем у 
сфері реалізації державної кадрової політики, зокрема: 

1. Низька організуюча роль центральних та місцевих органів вико-
навчої влади в забезпеченні практичної реалізації доручень Президента 
України у сфері кадрової політики (питання щодо стану та шляхів пок-
ращення роботи з кадрами не розглядаються на колегіях, не видаються 
відповідні розпорядження та рекомендації підпорядкованим установам). 

2. Органами виконавчої влади не забезпечується надання якісних 
послуг громадян, зокрема, не всі питання, що порушуються у їх звернен-
нях розглядаються на належному рівні.

3. Не приділяється належна увага питанням працевлаштування ви-
пускників навчальних закладів, які закінчили навчання з відзнакою.

Не дотримуються вимоги нормативно-правових актів у частині пра-
цевлаштування випускників Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України.

Довідково:  випускники Академії не включаються до кадрового резер-
ву, при реорганізації переводяться на нижчі посади, а деякі працюють на 
посадах нижчих від посад V категорії. 

4. Не вживаються заходи щодо залучення до державної служби обда-
рованої молоді та її подальшого професійного розвитку. 

Роботу щодо залучення молоді до державної служби фактично згор-
нуто у 2009 році з моменту визнання такої, що втратила чинність, поста-
нова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1444 “Про 
затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов 
для їх професійного зростання”. 

Внаслідок цього спостерігається тенденція до підвищення вікового 
рівня керівних кадрів державної служби.

Довідково:  на керівні посади призначаються особи, які мають вік 
понад 50 років.
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5. У кадровій роботі відсутня система і стратегія, не діють механіз-
ми кадрового планування, формування і реалізації кадрового резерву, 
підвищення кваліфікації, не забезпечується оцінка результатів роботи 
державних службовців через здійснення щорічної оцінки та проведення 
атестації.

Довідково:  у Державному комітеті рибного господарства щорічна 
оцінка діяльності державних службовців не проводилася з 2006, а атес-
тація з 2004 року.

Це означає, що працівники галузі тривалий час не отримували ін-
формацію про незалежну оцінку їх праці для корегування свого ставлен-
ня до роботи, а також поради щодо підвищення професійного рівня.

6. Потребує удосконалення практика формування кадрового резерву 
та робота з ним.

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, не проводиться 
відповідна робота, як це передбачено пунктом 8 Положення про форму-
вання кадрового резерву для державної служби, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.02.01 №199 (стажування терміном 
до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зарахо-
вано працівника; періодичне навчання і підвищення кваліфікації у від-
повідних навчальних закладах). Особисті річні плани осіб, зарахованих 
до кадрового резерву затверджені, але носять формальний характер.

7. Низькою є дієвість кадрового резерву.
Довідково: 37 осіб зарахованих до кадрового резерву у Міністерстві 

аграрної політики є особи пенсійного та передпенсійного віку.
8. Порушуються вимоги чинного законодавства щодо прийому та 

звільнення державних службовців та керівників підпорядкованих уста-
нов і організацій, присвоєння рангів та ведення обліку кадрів.

Довідково: на час перевірки протягом місяця не велася книга облі-
ку наказів з питань призначення та звільнення з посади працівників Де-
ржавного комітету рибного господарства. Колишній керівник підписав 
низку наказів вже після його звільнення з посади і з грубими порушеннями 
порядку призначення і звільнення державних службовців.

9. Виявлено факти недотримання вимог статті 26 Закону України 
“Про державну службу” та Положення про ранги державних службов-
ців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 
1996 року № 658.

Довідково: без відповідних обґрунтувань із затримкою (через 3, 8 мі-
сяців) присвоювалися чергові ранги державним службовцям. 

10. Високі показники плинності кадрів на державній службі, у тому 
числі керівних, призводять до розбалансованості в організації роботи ор-
ганів виконавчої влади.
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11. Залишається неефективною загальна система підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Довідково: так, 75% голів районних державних адміністрацій 
Львівської області закінчили вищі навчальні заклади у 70-80-х роках, по-
ловина з них перебувало на державній службі менше 5 років. В той же 
час, до призначення на посади жоден з них не проходив ні стажування, 
ні перепідготовку.

12. Мають місце випадки призначення на посади державних служ-
бовців та керівників підпорядкованих установ осіб, освітньо-кваліфіка-
ційний рівень яких не відповідає займаним посадам, та які не мають від-
повідного досвіду роботи.

13. Безсистемно проводиться планування роботи з кадрами.
Кадровим службами виконуються здебільшого технічні функції, 

пов’язані з документальним оформленням проходження державної служ-
би та трудових відносин  і виконання окремих доручень керівників, та не 
приділяється належна увага виконанню інших основних завдань, визна-
чених Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої вла-
ди, а саме: здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 
менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефек-
тивне використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення пра-
цівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

14. Мають місце випадки призначення на вакантні посади держав-
них службовців шляхом укладання трудової угоди.

15. Не вирішується належним чином питання якісного проведення 
конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Крім того, мають місце непоодинокі факти недотримання вимог По-
рядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15 лютого 2002 року № 169.

Довідково: під час підготовки та проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад було виявлено такі недоліки:

в оголошенні щодо проведення конкурсу не зазначається повна назва 
посади, на яку оголошується конкурс;

в протоколі конкурсної комісії не зазначається загальна сума балів, 
отриманих конкурсантами за підсумками письмового іспиту;

в оголошенні щодо проведення конкурсу вказуються обмеження у 
віці до 50 років, тоді як граничний вік перебування на державній службі 
становить 55 років для жінок та 60 років для чоловіків;

в оголошеннях про проведення конкурсу не зазначається термін при-
йняття документів.
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в оголошенні про проведення конкурсу не зазначаються вимоги до 
стажу роботи кандидатів на зайняття посад;

у заявах кандидатів про участь у конкурсі не зазначається про оз-
найомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на державну службу та її проходження;

у протоколах засідання конкурсної комісії не вказуються результа-
ти письмового іспиту та співбесіди з кандидатами;

на протоколах засідань конкурсної комісії відсутні підписи голови 
конкурсної комісії та окремих членів комісії.

16. Не створено цілісної і дієвої системи попередження і запобігання 
корупційним діянням з боку працівників і керівних кадрів, які перебува-
ють на державній службі.

Довідково:, не розроблено переліки посад працівників, які працюють 
у сферах, де існує високий ризик прояву корупції;

 не виконувалась постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 
2009 року № 1422 “Питання запобігання та протидії корупції в органах 
виконавчої влади”;

не встановлені робочі контакти з апаратом Урядового уповнова-
женого з питань антикорупційної політики.

17. Органами виконавчої влади не вживаються заходи щодо соціаль-
ного захисту державних службовців, морального та матеріального стиму-
лювання їх праці.

Основні причини виявлених недоліків:
1. Недосконалість нормативно-правової бази і невиконання у вста-

новлені строки Кабінетом Міністрів України актів і доручень Глави де-
ржави щодо видання базових керівних документів з питань кадрової полі-
тики, гальмує процеси покращення роботи з кадрами на місцевому рівні.

2. Низька ефективність і організуюча роль центральних та місцевих 
органів виконавчої влади у забезпеченні роз’яснення громадськості та 
впровадження у повсякденну практику вимог Президента України щодо 
реформування державної кадрової політики.

3. Відсутність стабільності в кадровій політиці, висока плинність 
кадрів через залежність працевлаштування державних службовців від 
політичної ситуації, або зміни керівників державних органів.

4. Низький рівень організаційного та фінансового забезпечення про-
цесів підвищення престижу державної служби, добору кадрів, організації 
їх стажування, підготовки і перепідготовки.

Начальник відділу кадрового забезпечення О. В. Баранова
21.12.2010
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

У Держкомархіві України

6 жовтня 2010 р. Голова Державного комітету архівів України О. П. 
Гінзбург виступила на парламентських слуханнях “Стратегія гуманітар-
ної політики сучасної України” з інформацією про головні тенденції роз-
витку архівної справи в Україні.

* * *
7 жовтня 2010 р. у конференц-залі Комплексу споруд центральних 

державних архівів проведено навчальний семінар для голів експертно-
перевірних комісій центральних та галузевих державних архівів, Націо-
нальної академії наук, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 
державних архівів областей, міст Києва і Севастополя з питань організа-
ції роботи з унікальними документами Національного архівного фонду.

* * *
28 жовтня 2010 р. у конференц-залі Комплексу споруд центральних 

державних архівів відбувся науково-практичний семінар на тему “Архів-
на україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів”, організова-
ний Держкомархівом спільно зі ЦДАЗУ та УНДІАСД.

Під час семінару розглянуто питання комплектування архівів доку-
ментами фізичних та юридичних осіб усіх форм власності, що були виве-
зені або утворені за кордоном та стосуються України і українців; пошук 
джерел комплектування ЦДАЗУ архівною українікою; форми реєстрації 
архівної україніки, що вже надійшла до України, та створення держав-
ного реєстру даних переданих в Україну архівів; багатосторонні спільні 
проекти щодо виявлення, реєстрації та передавання в Україну архівної 
україніки.

У рамках семінару відбулося підписання меморандуму про співпра-
цю ЦДАЗУ з Інститутом дослідження української діаспори Національно-
го університету “Острозька Академія”, Угоди між ЦДАЗУ та Фундацією 
імені Олега Ольжича про передачу на постійне зберігання до архіву ар-
хівної та бібліотечної колекції “Бібліотека ім. Олега Ольжича”.

На засіданні вирішено продовжити та поглибити роботу ЦДАЗУ 
з комплектування архіву документами архівної україніки, продовжи-
ти інформаційні дослідження щодо виявлення джерел комплектування  
ЦДАЗУ, активізувати роботу з МЗС України, Державною службою  
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контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кор-
дон України, а також іншими установами та організаціями щодо комплек-
тування архіву документами зарубіжної україніки.

У семінарі взяли участь Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург, пер-
ший заступник Голови Держкомархіву України І. Б. Матяш, директори 
центральних державних архівних установ України, відповідальні пра-
цівники Департаменту зв’язків із закордонним українством та культур-
но-гуманітарного співробітництва МЗС, керівництво Державної служби 
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кор-
дон, Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського, 
Інституту дослідження української діаспори Національного університету 
“Острозька Академія”, архіву Наукової бібліотеки Національного універ-
ситету “Києво-Могилянська Академія”, Бібліотеки ім. Олега Ольжича.

* * *
2 листопада 2010 р. відбулися звітно-виборчі збори первинної проф-

спілкової організації Державного комітету архівів України. На зборах 
представлено проект нового Колективного договору між адміністрацією 
Держкомархіву та профспілковим комітетом Державного комітету архівів 
України на 2011–2015 роки.

Обрано профспілковий комітет Держкомархіву у складі Ю. А. При-
лепішевої (голова профкому), Р. М. Семчук, В. І. Чернеги, Т. В. Галиць-
кої, Н. М. Гончарук та Ревізійну комісію профспілкової організації Де-
ржкомархіву у складі В. В. Горєвої (голова комісії), Ю. О. Приймаченко,  
А. О. Шамич.

* * *
6 грудня 2010 р. на засіданні Наукової ради Держкомархіву розгляну-

то та відзначено роботи, поданні на здобуття щорічної премії імені Васи-
ля Веретенникова за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства, 
документознавства, археографії. Результати конкурсу затверджено нака-
зом Держкомархіву від 16 грудня 2010 р. № 203.

Зокрема, премію у номінації археографія, архівна евристика з вру-
ченням дипломів лауреатів присуджено директору Державного архіву 
Чернігівської області Р. Б. Воробей, начальнику відділу використання ін-
формації документів цього ж архіву Н. М. Полетун, головному спеціаліс-
ту відділу використання інформації документів архіву А. В. Морозовій за 
підготовку збірника документів та матеріалів “М. В. Гоголь у документах Дер-
жавного архіву Чернігівської області (до 200-річчя від дня народження)”.

Дипломами за кращу науково-методичну і науково-інформацій-
ну роботу відзначено заступника директора ЦДНТА М. А. Балишева, 
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провідного спеціаліста відділу використання інформації документів  
ЦДНТА О. Є. Дождьову за підготовку довідника “Картографічні матеріа-
ли у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА Ук-
раїни)” та директора Державного архіву Волинської області В. М. Гику, 
начальника відділу обліку та довідкового апарату архіву І. П. Вронську, 
провідних спеціалістів відділу обліку та довідкового апарату цього ж ар-
хіву О. О. Новосад,  Т. В. Положенцеву за підготовку спеціального довід-
ника “Каталог метричних книг Державного архіву Волинської області 
(1600–1933)”.

* * *
9 грудня 2010 р. Громадською радою при Держкомархіві за погод-

женням з Головою Держкомархіву утворено ініціативну групу з під-
готовки установчих зборів для формування нового складу Громадської 
ради при Державній службі архівів України (Указ Президента України 
№ 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади”). Список членів ініціативної групи затверджено Головою Громад-
ської ради при Держкомархіві Р. Я. Пирогом та погоджено Головою Де-
ржкомархіву О. П. Гінзбург.

* * *
17 грудня 2010 р. перший заступник Голови Держкомархіву І. Б. Ма-

тяш взяла участь у презентації видання “Історія української дипломатії: 
перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 роки)” та ХІ випуску на-
укового щорічника “Україна дипломатична”, що відбулася у приміщенні 
Дипломатичної академії МЗС України.

До книги увійшли документи центральних державних установ та 
дипломатичних представництв УНР (1917–1918 рр., 1919–1924 рр.), а та-
кож Української Держави (квітень–грудень 1918 р.). Видання є спільною 
працею МЗС, Держкомархіву, УНДІАСД та ЦДАВО.

* * *
20 грудня 2010 р. у приміщенні ЦДАМЛМ України відкрито доку-

ментально-книжкову виставку, присвячену життю та творчості видатного 
українського письменника, правозахисника, громадського діяча М. Д. Ру-
денка. 

На виставці експонувалися документи ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА 
ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, Державного архіву Луганської 
області, Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Відвідувачів зацікавили машинописи творів М. Руденка, ілюстрації 
до них, його листування з письменниками П. Усенком, О. Корнійчуком, 
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Є. Ольшанською, Н. Тихим, Є. Сверстюком, виступи на письменницьких 
з’їздах, відгуки, рецензії на твори інших митців слова, документи про аре-
шт та заслання М. Д. Руденка, його діяльність в Українській Гельсінській 
Групі, перебування за кордоном, останні роки життя в Україні.

У відкритті виставки взяли участь заступник МКТ В. М. Ліснича, 
перший заступник Голови Державного комітету архівів України І. Б. Ма-
тяш, член Організаційного комітету з відзначення 90-річчя від дня на-
родження Миколи Руденка, народний депутат України В. О. Яворівський, 
дружина митця Р. О. Руденко, представники інститутів громадського сус-
пільства.

* * *
24 грудня 2010 р. з нагоди Дня працівників архівних установ у кон-

ференц-залі комплексу споруд центральних державних архівів проведено 
урочисті збори та святковий концерт.

За багаторічною традицією з нагоди професійного свята архівістів 
привітали відповідальні представники Президента України, Прем’єр-
міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністерства культури 
і туризму України.

У рамках урочистого засідання представників апарату Держкомар-
хіву, співробітників центральних та обласних архівів нагороджено держав-
ними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів 
України, відомчими відзнаками Держкомархіву, інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Відбулася презентація офіційних веб-сайтів центральних державних 
архівних установ України, функціонування яких сприятиме налагоджен-
ню ефективної взаємодії державної архівної служби України з громадсь-
кістю.

* * *
28 грудня 2010 р. у Комплексі споруд центральних державних ар-

хівів України відбулося представлення Голови Державної архівної служ-
би України. 

О. П. Гінзбург колективу представив Міністр юстиції України  
О. В. Лавринович. Указ Президента України про призначення О. П. Гінз-
бург Головою Державної архівної служби України підписаний 23 грудня 
2010 р.

Міністр юстиції України О. В. Лавринович зазначив, що О. П. Гінз-
бург працювала на посаді Голови Держкомархіву України і специфіка ро-
боти відомства їй добре знайома. Він побажав новопризначеному Голові 
Державної архівної служби успішної роботи.
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У свою чергу, О. П. Гінзбург подякувала Президенту та Уряду Украї-
ни за увагу до архівної галузі та пообіцяла робити все від неї залежне, аби 
забезпечити збереження Національного архівного фонду.

* * *
29 грудня 2010 р. У Держкомархіві проведено робочу нараду з пи-

тань забезпечення супроводу та наповнення веб-порталу Держкомархіву 
та веб-сайтів центральних державних архівів.

Нарада пройшла під головуванням першого заступника Голови Де-
ржавного комітету І. Б. Матяш за участю членів робочої групи, відпові-
дальної за супровід веб-порталу Держкомархіву, керівників центральних 
державних архівів та працівників, відповідальних за супровід та напов-
нення веб-сайтів архівів.

У державних архівних установах

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО)

23 листопада 2010 р. у ЦДАВО України відкрито документальну 
виставку, присвячену Дню пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.

* * *
30 листопада 2010 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська 

спільно із заступниками директора О. Б. Пащенко, А. В. Обжелян та С. А. 
Савлук провели екскурсію для співробітників Держархіву Служби без-
пеки України. Під час екскурсії відвідувачі мали змогу ознайомитися з 
основними напрямами роботи архіву. 

* * *
1 грудня 2010 р. у ЦДАВО України відкрито документальну вистав-

ку, присвячену річниці Всеукраїнського референдуму.

* * *
У грудні 2010 р. у газеті “Українське слово” вийшла публікація про-

відного наукового співробітника відділу довідкового апарату ЦДАВО Ук-
раїни К. І. Криворучко, присвячена невідомому рукопису статті “Видав-
нича справа у Києві в 1941 році” та передсмертним листам поета Івана 
Ірлявського, розстріляного гестапо у лютому 1942 р. в Києві.
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У Центральному державному архіві громадських  
об’єднань України (ЦДАГО)

26 листопада 2010 р. у ЦДАГО України розгорнуто документальну 
виставку, присвячену Дню пам’яті жертв голодоморів.

* * *
16 грудня 2010 р. у ЦДАГО України відкрито документальну 

виставку з нагоди 20-ї річниці створення Демократичної партії України  
(ДемПУ).

На виставці експонувалися унікальні документи ДемПУ: матеріали 
з’їздів та конференцій, протоколи засідань центральних органів партії; 
документи обласних, районних та міських організацій; передвиборні ма-
теріали партії до президентських виборів 1991 р. та у Верховну Раду Ук-
раїни 1994 р. тощо.

Того ж дня відбулася зустріч працівників архіву з Ю. В. Бадзьо – пер-
шим Головою Демократичної партії України, членом Спілки письменни-
ків України, лауреатом Премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів, 
видатним культурним та громадським діячем.

У Центральному державному історичному архіві
України, м. Львів (ЦДІАЛ)

28–29 жовтня 2010 р. сектор релігієзнавства ЦДІАЛ України спільно 
з Львівським обласним телебаченням взяв участь у підготовці науково-
документального фільму “Наша державність”, присвяченого 145-річчю 
від дня народження митрополита Шептицького.

* * *
2 листопада 2010 р. у ЦДІАЛ відкрито документальну виставку, при-

свячену 145-річчю від дня народження митрополита УГКЦ А. Шептиць-
кого.

* * *
19 листопада 2010 р. під час круглого столу Національного лісотех-

нічного університету України на тему “Роль Церкви в екологічному ви-
хованні. Про доцільність створення християнсько-екологічного центру 
у Природному заповіднику “Розточчя” в смт. Івано-Франкове” завідувач 
сектора релігієзнавства ЦДІАЛ О. Гайова виступила з доповіддю про 
митрополита Андрея Шептицького та екологію.
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* * *
5 грудня 2010 р. завідувач сектора релігієзнавства архіву О. Гайо-

ва взяла участь у святковій Академії у м. Хмельницькому, присвяченій 
пам’яті митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, та виступила з лек-
цією про погляди митрополита на екуменізм.

* * *
13 грудня 2010 р. завідувачем сектора релігієзнавства архіву О. Гай-

овою прочитано лекцію студентам Львівської національної академії вете-
ринарної медицини ім. С. З. Гжицького про християнський молодіжний 
рух на Західній Україні у 1920–1930-х рр.

* * *
16 грудня 2010 р. у приміщенні ЦДІАЛ України архівом спільно з 

Західноукраїнським центром історичних досліджень відкрито докумен-
тальну виставку “До 130-річчя товариства “Рідна школа” у Львові”.

* * *
17 грудня 2010 р. директором архіву Д. І. Пельц надано інтерв’ю 

львівській газеті “Експрес” про склад документів та діяльність ЦДІАЛ 
України.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА)

12 жовтня 2010 р. у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Першим 
Автомобільним каналом проведено зйомки для створення циклу доку-
ментальних фільмів про радянський автопром.

* * *
23–31 жовтня 2010 р. у рамках Міжнародного Київського кінофес-

тивалю “Молодість” тривав показ документальних фільмів із фондів  
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
10 листопада 2010 р. у Будинку кіно проведено міжвідомчу розшире-

ну нараду з питань дотримання чинного законодавства щодо поповнення 
Національного архівного фонду України аудіовізуальними документами 
та забезпечення їх збереженості за участі Міністра Кабінету Міністрів  
А. Толстоухова, відповідальних працівників Комітету Верховної Ради з 
питань культури і духовності, МКТ, Держкомтелерадіо, державних ар-
хівних установ України, телерадіокомпаній та друкованих періодичних 
видань різних форм власності.
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У рамках наради, зокрема, обговорено проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
доставляння обов’язкового примірника документів”, підготовлений Де-
ржкомтелерадіо з метою встановлення відповідальності за порушення 
порядку доставляння обов’язкового примірника документів та розроб-
лення відповідних дієвих заходів у цьому напрямку.

* * *
18 листопада 2010 р. Державна служба контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон України урочисто пере-
дала на постійне зберігання до ЦДКФФА України ім. Г. С.  Пшеничного 
фонодокументи з колекції видатної громадської діячки, правозахисниці, 
журналістки Надії Світличної, сформованої нею під час роботи в Закор-
донному представництві Української Гельсінської Спілки та Українській 
редакції радіо “Свобода”. 

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА)

15 жовтня 2010 р. у ЦДНТА відбувся День архівної інформації для 
студентів історичного факультету Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна на тему “Впровадження новітніх технологій у 
роботу ЦДНТА України”.

* * *
23 грудня 2010 р. у ЦДНТА проведено День відкритих дверей та пре-

зентовано виставку “ЦДНТА України у системі державних архівних уста-
нов: нові надходження до архіву та розсекречені фонди”.

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

21 жовтня 2010 р.  у ЦДАМЛМ відкрито документальну виставку, 
присвячену 110-річчю від дня народження української актриси театру та 
кіно, театрального педагога, режисера П. М. Нятко-Табачникової.

На виставці представлено біографічні матеріали та матеріали твор-
чого характеру, зокрема, світлини, листування з акторами Е. Бистриць-
кою, М. Корнійчук, І. Мар’яненком, перекладачкою та письменницею  
Т. Стах, поетом П. Тичиною.
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* * *
12 листопада 2010 р. у ЦДАМЛМ України розгорнуто документаль-

но-книжкову виставку, присвячену 75-річчю від дня народження видат-
ного українського поета, літературознавця, громадського і політичного 
діяча Б. Олійника.

* * *
14 грудня 2010 р. у ЦДАМЛМ відкрито документально-книжкову 

виставку, присвячену 170-річчю від дня народження видатного драматур-
га, театрального діяча М. Старицького (1840-1904).

У Центральному державному архіві  
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

12 листопада 2010 р. у приміщенні архіву підписано договір між 
ЦДАЗУ та Фундацією імені Олега Ольжича, яким передбачається пере-
дача на постійне державне зберігання до ЦДАЗУ бібліотечної колекції та 
архівних документів “Бібліотеки імені О. Ольжича”. 

Першим кроком з реалізації досягнутих домовленостей стала уро-
чиста передача Фундацією до архіву частини документів з архівної ко-
лекції власної бібліотеки. Це сприятиме забезпеченню належних умов 
збереження документів, доступу до них дослідників історії української 
еміграції, надасть змогу відкрити раніше невідомі сторінки з життя ук-
раїнського народу на чужині.

* * *
12 листопада 2010 р. у приміщенні ЦДАЗУ підписано угоду між 

Харківським приватним музеєм міської садиби та архівом щодо передачі 
документів з архіву українського актора І. М. Біра.

* * *
15 листопада 2010 р. у Київському міському будинку вчителя від-

крито документальну виставку ЦДАЗУ “Портретна галерея очільників 
української еміграції у міжвоєнний період”, яка діяла до 22 листопада 
2010 р.

На виставці експонувалися документи з фондів ЦДАЗУ, які розпові-
дають про знакових осіб українського еміграційного середовища 20–30-х 
років ХХ ст., зокрема, М. Грушевського, С. Петлюри, О. Кобилянської, 
О. Олеся, ін. Це фотографії, графічні портрети, що зберігаються в особо-
вих фондах представників міжвоєнної української еміграції, зображення 
з друкованих видань, архівні документи, які свідчать про діяльність пред-
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ставлених на виставці осіб, їхні твори. Ілюстративні матеріали доповнено 
короткими біографічними довідками про зображених осіб. 

* * *
У листопаді 2010 р. ЦДАЗУ прийняв на постійне зберігання доку-

менти Українського Православного Братства імені митрополита Василя 
Липківського на еміграції, що зберігалися у Бібліотеці Львівської Право-
славної Богословської Академії.

У Державному архіві в Автономній Республіці Крим

Держархів в АР Крим давно й плідно співпрацює з Таврійським на-
ціональним університетом ім. В. І. Вернадського, у тому числі у сфері 
виставкової діяльності. 

13 жовтня 2010 р. відбулося відкриття шостої спільної виставки 
архівних документів у стінах цього вузу, на якій архів представив до-
кументи про заснування у 1918 р. та перше десятиріччя роботи універ-
ситету. Всього презентовано понад двадцять документів, у тому числі 
вітальна промова Сімферопольського міського голови В. О. Іванова на 
відкритті університету, докладні записки професора історії університету  
Б. Д. Грекова про створення Таврійського Центрального архіву, академіка 
В. І. Вернадського та професора В. О. Обручева про заходи з рятування 
Ялтинського природничо-історичного музею, повідомлення про затверд-
ження на посаді ректора університету професора О. О. Байкова, автограф 
(лист) наркома освіти РРФСР А. В. Луначарського про надання фінансо-
вої допомоги студентам університету тощо.

Доповненням архівних документів стали меморіальні матеріали про 
відомих викладачів вузу з фондів Таврійського національного університе-
ту та Центрального музею Тавриди.

* * *
10 листопада 2010 р. у Держархіві в АР Крим відкрилася докумен-

тальна виставка “Пам’яті жертв голодомору в Україні”.
* * *

19–20 листопада 2010 р. у Севастополі в рамках проведення урочис-
то-меморіальних заходів, присвячених 90-річчю закінчення громадянсь-
кої війни в Росії, проведено міжнародну історичну конференцію “90-річ-
чя виходу Російської армії генерала Врангеля та цивільних біженців із 
Криму”. У конференції взяли участь викладачі вузів, працівники музеїв, 
бібліотек, архівів, краєзнавці, нащадки емігрантів, яки були змушені по-
кинути Крим в листопаді 1920 р. з України, Росії, Сербії, Франції.
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У рамках конференції співробітники Державного архіву в АР 
Крим виступили з доповідями “Зовнішньоекономічна діяльність уряду  
П. М. Врангеля за документами Державного архіву в Автономній Респуб-
ліці Крим” та “Крим за часів Врангеля: огляд фондів Державного архіву 
в Автономній Республіці Крим”.

* * *
22 листопада 2010 р. у смт. Красногвардійське АР Крим проведено 

районний семінар з організації діловодства в органах державної влади, 
місцевого самоврядування, установах, підприємствах та організаціях 
району, який було організовано архівним відділом Красногвардійської 
райдержадміністрації за участю Держархіву в АР Крим.

З лекцією “Основні вимоги до організації діловодства в органах де-
ржавної влади, місцевого самоврядування, установах, підприємствах та 
організаціях району” виступила начальник організаційно-аналітичного 
відділу Держархіву в АР Крим Т. О. Шарова, яка розповіла про основні 
вимоги щодо питань діловодства і зберігання документів відомств від-
повідно до “Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, про основні поло-
ження “Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій”. 

Учасники семінару заслухали начальника загального відділу Крас-
ногвардійської райдержадміністрації І. В. Бондаренко про основні вимо-
ги до оформлення організаційно-розпорядчої документації. Начальник 
архівного відділу І. А. Сегеда зупинилася на питаннях складання номен-
клатури діл, роботи експертної комісії, проведення експертизи цінності 
документів.

У семінарі взяли участь секретарі виконкомів сільських та селищних 
рад, навчальних закладів, підприємств, представники управлінь та від-
ділів райдержадміністрацій.

* * *
25 листопада 2010 р. у Держархіві в АР Крим відкрито документаль-

ні виставки “До 150-річчя від дня народження М. С. Самокіша” та “Доку-
менти родини Данілевських у фондах Держархіву в АР Крим”.

У Держархіві Вінницької області

29 жовтня 2010 р. в ефірі телекомпанії “Еверест” прозвучала переда-
ча, присвячена видатним вінничанам, їх внеску у соціально-культурний 
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розвиток міста. Цикл телепередач розпочався з випуску про діяльність 
вінницького архітектора Г. Артинова (1899-1919 рр.), у т. ч. на основі  ар-
хівних джерел з фондів Держархіву Вінницької області. 

5 листопада 2010 р. вийшла друга частина циклу, підготовлена за 
участі архіву.

* * *
16 листопада 2010 р. в ефір обласного телебачення вийшла підготов-

лена за участі Держархіву Вінницької області телепередача “Історія Ми-
колаївської церкви м. Вінниці в документах, картах, планах”, присвячена 
історії Миколаївської церкви м. Вінниці.

* * *
22 листопада 2010 р. в ефірі Вінницького обласного радіо прозву-

чало інтерв’ю заступника директора Держархіву Вінницької області з 
питань  науково-методичної роботи Ф. А. Винокурової та старшого нау-
кового співробітника архіву В. І. Петренка “Трагічні дзвони Голодомору 
1932–1933 рр. Архівні джерела про Голодомор на Поділлі”.

* * *
24 листопада 2010 р. головний спеціаліст Держархіву Вінницької об-

ласті К. В. Завальнюк виступив у Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької 
області та поінформував про Голод та політичні репресії ХХ ст.

* * *
25 листопада 2010 р. старший науковий співробітник Держархіву 

Вінницької області В. І. Петренко взяв участь у годині-реквіємі “Голо-
домор на Поділлі: причини, наслідки, технології”, що проходила у Він-
ницькому обласному художньому музеї. Він виступив з доповіддю “Роль 
буксирних бригад у трагедії Голодомору 1932–1933 рр.”

* * *
26 листопада 2010 р. співробітники Держархіву Вінницької області 

взяли участь та виступили з доповідями на ІХ науково-теоретичній кон-
ференції “Голодомор 1932–1933 років в Україні: передумови, перебіг, на-
слідки (регіональний аспект)”, що проходила у Хмельницькому інституті 
МАУП імені Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Ук-
раїнської Православної Церкви Блаженнійшого Володимира.

* * *
27 листопада 2010 р. в ефір телекомпанії “СМАРТ” вийшла переда-

ча “Причини та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. в Україні” за учас-
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тю старшого наукового співробітника Держархіву Вінницької області  
В. І. Петренка.

* * *
30 листопада 2010 р. в ефір телекомпанії “СМАРТ” за участю за-

ступника директора архіву з питань науково-методичної роботи Ф. А. Ви-
нокурової вийшла програма “Акценти” на тему “Архівна джерела про 
політичні репресії на Поділлі”.

* * *
8 грудня 2010 р. в ефірі Вінницького обласного радіо вийшла підго-

товлена Держархівом Вінницької області радіопередача, присвячена 40-
річчю від початку будівництва Ладижинської ТЕС.

У Держархіві Волинської області

12 жовтня 2010 р. начальник відділу інформації та використання до-
кументів Держархіву Волинської області А. П. Кравчук взяла участь у 
телепрограмі “Тема дня”. Вона поінформувала про співпрацю архівних 
установ з організаціями та установами краю з виконання запитів та звер-
нень громадян та роботу читального залу архіву.

* * *
29 жовтня 2010 р. у Держархіві Волинської області проведено за-

сідання колегії, на якому розглянуто питання роботи архівних установ 
Камінь-Каширського району. У виступі начальника архівного відділу Ка-
мінь-Каширської райдержадміністрації А. Соловей та начальників архів-
них відділів держархіву області Р. Ярмолюк та І. Вронської наголошено 
на основних завданнях, що стоять перед архівістами району, забезпеченні 
своєчасного комплектування документами, ведення на належному рівні 
облікових даних, дотримання графіків передачі документів, їх каталогі-
зація та популяризація.

* * *
14 листопада 2010 р. у Палаці культури м. Луцька відкрито виставку 

архівних документів та матеріалів Держархіву Волинської області “На-
ціональні меншини на Волині”.

* * *
17 листопада 2010 р. на базі апеляційного суду Волинської області 

проведено семінар-навчання працівників архівних підрозділів установ, 
підприємств, організацій, які є джерелами комплектування Держархіву 
Волинської області. 
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* * *
18 листопада 2010 р. директор Держархіву Волинської області  

В. Гика на запрошення Генерального Консульства Республіки Польща 
взяв участь у заходах, приурочених до Дня незалежності Польщі.

* * *
21 листопада 2010 р. директор Держархіву Волинської області  

В. Гика взяв участь у пам’ятній академії з нагоди 20-річчя створення об-
ласного ветеранського громадсько-культурного товариства “Холмщина”, 
що проходила у Палаці культури м. Луцька.

* * *
26 листопада 2010 р. у Держархіві Волинської області відкрито доку-

ментальну виставку “Пам’яті жертв голодоморів в Україні”.

* * *
9 грудня 2010 р. директор Держархіву Волинської області В. Гика 

під час єдиного дня інформування населення відвідав Старовижівський 
район Волинської області та виступив з питань посилення боротьби з ко-
рупцією в органах місцевого та регіонального управління.

* * *
Протягом ІV кварталу 2010 р. у “Волинській газеті” продовжує сис-

тематично публікуватися рубрика “Сторінками минулого”, підготовлена 
за документами та друкованими виданнями держархіву області.

У Держархіві Дніпропетровської області

11–15 жовтня 2010 р. у Держархіві Дніпропетровської області про-
ведено тижневі курси з підвищення кваліфікації працівників діловодних, 
архівних та експертних служб підприємств, установ, організацій.

* * *
4–5 листопада 2010 р. співробітники Держархіву Дніпропетровської 

області взяли участь в організації та роботі Других Всеукраїнських Явор-
ницьких наукових читань.

* * *
10 листопада 2010 р. у Центрі православної культури “Лєствиця” 

відкрито виставку за документами Держархіву Дніпропетровської облас-
ті “Любов більше життя”, присвячену репресованим священнослужите-
лям Дніпропетровської області.



293

У відкритті виставки взяли учать єпископ Новомосковський Євло-
гій, заступник голови облради – начальник відділу з питань гуманітарної 
та соціально-культурної сфери облради А. Ф. Шипко. Захід широко ви-
світлено у місцевих засобах масової інформації.

* * *
11 листопада 2010 р. у Держархіві Дніпропетровської області прове-

дено семінар з секретарями виборчих комісій з питань організації прий-
мання документів до держархіву області.

* * *
19 листопада 2010 р. у рамках проведення Єдиного дня інформування 

населення у Царичанському районі Дніпропетровської області проведено 
зустрічі з колективами відділу культури райдержадміністрації, керівника-
ми закладів культури району, Царичанської селищної та Прядівської сіль-
ської рад та бюджетними установами зазначених рад з тем “Забуттю не 
підлягає (до річниці Голодомору в Україні)” та “Значення Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року для українського 
суспільства”.

*  
3 грудня 2010 р. співробітники Держархіву Дніпропетровської облас-

ті взяли участь у роботі І Дніпродзержинської міської історико-краєзнав-
чої конференції “Історія Кам’янського - Дніпродзержинська”, присвяче-
ної 260-річчю міста.

* * *
24 грудня 2010 р. у Держархіві Дніпропетровської області з нагоди 

Дня працівників архівних установ проведено урочисті збори і святковий 
концерт та відкрито тематичну виставку “Ми – архівісти!”.

У Держархіві Донецької області

4–15 жовтня 2010 р. у Донецькому обласному центрі перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, закладів та 
організацій новопризначені начальники архівних відділів міських рад 
та райдержадміністрацій пройшли навчання по професійній програмі 
підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування.
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У Держархіві Житомирської області

27 жовтня 2010 р. у Держархіві Житомирської області за участі пред-
ставників ЗМІ та громадськості відкрито документальну виставку “Жи-
томирському краєзнавчому музею – 145 років”, присвячену розвитку му-
зейної справи на Житомирщині.

Центральне місце в експозиції займають документи дореволюцій-
ного періоду: Волинські єпархіальні відомості за 1876, 1893 рр., проект 
Статуту товариства дослідників Волині (1896 р.), Праці Товариства до-
слідників Волині, документи на придбання колекцій, книг, експонатів для 
Волинського Центрального музею. 

Газетний та бібліотечний фонди представлено шпальтами газет “Во-
лынь”, “Жизнь Волыни”, “Радянська Волинь”, “Радянська Житомирщи-
на”, фотоальбомами, фотопутівниками та книгами.

* * *
24 листопада 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

документальну виставку “До Дня пам`яті жертв Голодомору в Україні 
1932–1933 рр.” В експозиції виставки представлено документи, що від-
дзеркалюють причини, перебіг та трагічні наслідки Голодомору 1932–
1933 років на Житомирщині.

* * *
2 грудня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито доку-

ментальну виставку “Товариству дослідників Волині – 110 років”.
На виставці представлено документи про історію заснування Това-

риства, його діяльність, наукові дослідження та праці дослідників Волині. 
Чільне місце в експозиції виставки займають Статут Товариства дослід-
ників Волині (1900 р.), списки членів, протоколи установчих та черго-
вих зборів, звіти про роботу (1900–1911 рр.), праці краєзнавців (початок  
ХХ ст.), ін.

Статут, Програма, матеріали наукових конференцій висвітлюють 
діяльність відновленого Житомирського науково-краєзнавчого Товарис-
тва дослідників Волині у 1993–1994 рр.

* * *
15 грудня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку документів та періодичної преси “Обласній клінічній лікарні 
ім. О. Ф. Гербачевського – 115 років”.

Експоновані документи висвітлюють історію створення та діяль-
ності лікарні у різні роки, починаючи з російсько-японської війни 1904– 
1905 рр., періоду відбудови та налагодження медичного обслуговування і 
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лікування у післявоєнні часи, а також будівництва та зміцнення матеріаль-
но-технічної бази обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського.

Чільне місце на виставці займають документи про видатну людину, 
талановитого хірурга, Заслуженого лікаря УРСР, Героя Соціалістичної 
Праці О. Ф. Гербачевського, ім’я якого у 1990 р. присвоєно обласній лі-
карні. Представлено також розсекречені матеріали НКВС про діяльність 
О. Ф. Гербачевського та інших лікарів у 1935-1938 рр., архівно-слідчу 
справу репресованого у 1937-1938 рр. лікаря С. Є. Лібермана.

У відкритті виставки документів взяли участь заступник голови Жи-
томирської облдержадміністрації В. С. Балюрко, головний лікар Жито-
мирської обласної клінічної лікарні М. І. Борщівський, керівництво де-
ржархіву, представники ЗМІ, громадськість.

У Держархіві Закарпатської області

11 жовтня 2010 р. у рамках Європейського тижня місцевої демократії 
у приміщенні Закарпатської облдержадміністрації урочисто відкрито до-
кументальну виставку „Демократичні традиції в Україні”, підготовлену 
Держархівом Закарпатської області на основі документів з фондів держ-
архіву та матеріалів, наданих Секретаріатом Кабінету Міністрів України. 
Відкриваючи виставку, директор держархіву області М. В. Делеган наго-
лосив на значимості ознайомлення широкої громадськості з вітчизняни-
ми та місцевими демократичними традиціями.

* * *
11 жовтня 2010 р. голова Закарпатського обласного відділення Спіл-

ки композиторів України В. Теличко передав держархіву області цифрові 
диски із записами камерних творів вихідця із Мукачівського району За-
карпатської області, голови Національної спілки композиторів України, 
Героя України Є. Станковича та диск із записами талановитого дириген-
та-вихідця із м. Ужгорода – В. Плоскіни.

* * *
14 жовтня 2010 р. для працівників Держархіву Закарпатської області 

на базі Колочавського музейного комплексу проведено виїзний семінар 
“Приватні архівні зібрання на прикладі роботи народного депутата Ук-
раїни С. М. Аржевітіна”. Упродовж кількох років у музейному комплексі 
створено та описано унікальну колекцію старовинних рукописів, книг та 
періодики, кожній одиниці зберігання присвоєно інвентарний номер. На 
сьогодні це близько 9 тисяч експонатів.
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* * *
26 жовтня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито до-

кументальну виставку до 60-ї річниці від дня підписання Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

* * *
26 жовтня 2010 р. Держархівом Закарпатської області у приміщен-

ні Закарпатської обласної ради проведено нараду-семінар “Організація 
діловодства та проведення науково-технічної обробки (упорядкування) 
документів у районних і міських організаціях ветеранів України” для від-
повідальних секретарів районних і міських організацій ветеранів України 
Закарпатської області.

* * *
28 жовтня 2010 р. у Держархіві Закарпатської  області відкрито доку-

ментальну виставку з нагоди Дня комсомолу.

* * *
29 жовтня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито до-

кументальну виставку до Дня вшанування пам`яті жертв Голодомору 
1932–1933 років в Україні.

* * *
2-4 листопада 2010 р. у Держархіві Закарпатської області проведе-

но урочисті збори архівістів області з нагоди 65-ї річниці від створення 
Центрального державного історичного архіву Закарпатської України. У 
зборах взяли участь начальники архівних відділів райдержадміністрацій, 
міськрад, ветерани архівної справи Закарпатської області, представники 
наукових кіл, музейної справи, місцевих засобів масової інформації.

З вітальним словом до учасників звернувся заступник голови–керів-
ник апарату Закарпатської облдержадміністрації В. П. Закурений. Він 
вручив директору архіву відзнаку Закарпатської обласної ради та Закар-
патської обласної державної адміністрації “За розвиток регіону” та ого-
лосив тексти Подяк облдержадміністрації керівникам трьох районів об-
ласті за активну роботу у напрямку зміцнення матеріально-технічної бази 
та розвитку архівної справи.

В. П. Закурений високо оцінив роботу архівістів краю і пообіцяв, що 
обласна державна адміністрація всіляко сприятиме діяльності державних 
архівних установ області.

До ювілейної дати у Держархіві Закарпатської області та Відділі де-
ржархіву у м. Берегово відкрито тематичні виставки.
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* **
25 листопада 2010 р. директор Держархіву Закарпатської області  

М. В. Делеган надав інтерв‘ю Закарпатському обласному радіо з нагоди 
річниці Голодомору 1932–1933 років в Україні.

* * *
15 грудня 2010 р. Держархівом Закарпатської області завершено 

приймання планово-звітної документації від державних архівних уста-
нов області. Попередні підсумки виконання архівними відділами рай-
держадміністрацій та міських рад планових завдань 2010 р. засвідчують, 
що ними у цілому виконано, а з ряду важливих показників і перевиконано 
плановані на 2010 р. основні показники роботи.

Суттєво поліпшено умови зберігання документів у чотирьох архів-
них відділах райдержадміністрацій (Великоберезнянської, Міжгірської, 
Мукачівської і Свалявської) та одному відділі міської ради (м. Берегово). 
У трьох архівних відділах встановлено нові охоронну та пожежну сиг-
налізації.

З метою поліпшення фізичного стану документів здійснено оправ-
лення та підшивку 3 077 од. зб., закартоновано 3 829 од. зб.

Одним з пріоритетних напрямів роботи архівних відділів райдержад-
міністрацій, міських рад у 2010 р. було перевіряння наявності документів 
Національного архівного фонду (НАФ). Цей показник перевиконано на 
97%.

Протягом року до архівних відділів райдержадміністрацій і міських 
рад на постійне зберігання прийнято 4 607 од. зберігання. Окрім того, 
прийнято   2 983 од. зб. з особового складу.

Експертні комісії архівних відділів області на 68% перевищили по-
казники зі схвалення описів управлінської документації, на 100% – із по-
годження описів з особового складу.

Плановий показник із погодження номенклатур установ-джерел 
формування НАФ і установ, у діяльності яких не утворюються документи 
НАФ, перевиконано на 52%.

Органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим заці-
кавленим установам та організаціям архівні відділи направили 26 ініціа-
тивних документів.

У 2010 р. на адресу архівних відділів області надійшло та виконано 
відповідно до чинного законодавства 9 116 запитів соціально-правового 
характеру, що на 3 418 запитів перевищує планові показники.

* * *
17 грудня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області та у приміщен-

ні економічного факультету Ужгородського національного університету 
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відкрито виставки архівних документів та матеріалів “Томаш Масарик – 
160”, що відображають період президентства Т. Масарика.

Матеріали виставок оглянули Генеральний консул Чеської Респуб-
ліки у м. Львові Давид Павліта разом з дружиною. Під час перебування 
в держархіві області Давид Павліта ознайомився з умовами зберігання 
архівних документів та висловив щиру вдячність за надання оперативної, 
якісної відповіді на запити чеських громадян, що надходять через кон-
сульство. Під час зустрічі з директором Держархіву Закарпатської області 
він обговорив перспективи подальшої співпраці між архівістами Закар-
паття та Чехії.

* * *
24 грудня 2010 р. член колегії держархіву області, начальник архів-

ного відділу Мукачівської міської ради М. Д. Місюк у рамках відзначен-
ня професійного свята - Дня працівників архівних установ взяв участь у 
передачі “Прямий ефір” Закарпатської обласної телекомпанії “М-Студіо” 
(м. Мукачево).

* * *
24 грудня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області проведено уро-

чисті збори колективу архіву з нагоди Дня працівників архівних установ 
України та розгорнуто документальну виставку “Хроніка архівного жит-
тя  – 2010”.

У Держархіві Запорізької області

4 та 8 жовтня 2010 р. в ефір обласного радіо Запорізької ОДТРК 
вийшло дві передачі з циклу “Олександрівськ. До 240 річчя заснування 
м. Запоріжжя” з тем “Олександрівськ. Православний. До 240-річчя засну-
вання міста Запоріжжя” та “Олександрівськ. Миколаївська православна 
церква. До 240-річчя заснування міста Запоріжжя”.

* * *
 19 та 25 листопада 2010 р. в ефір обласного радіо Запорізької 

ОДТРК вийшло дві передачі з циклу “Документи свідчать”, присвячені 
роковинам пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років.

* * *
25 листопада 2010 р. у читальному залі Державного архіву Запорізь-

кої області відкрито документальну виставку до Дня пам’яті жертв голо-
доморів і політичних репресій “Голодомор 1932–1933 рр. на Запоріжжі. 
Архівні документи свідчать”.
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 * * *
1 грудня 2010 р. у читальному залі Держархіву Запорізької області 

відкрито документальну виставку “Референдум в Україні – вибір народу. 
До 19-ї річниці Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.”.

У Держархіві Івано-Франківської області

4 жовтня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 
документальну виставку “Галицький боян”, присвячену 145-й річниці від 
дня народження Д. В. Січинського, українського композитора й  музич-
ного діяча.

* * *
22–23 жовтня 2010 р. заступник начальника відділу інформації 

та використання документів Держархіву Івано-Франківської області  
Л. М. Соловка взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції “ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голо-
косту” ( м. Житомир).

Л. М. Соловка виступила з доповіддю “Прикарпаття: етнонаціональ-
ний вимір регіону у міжвоєнний період та після геноцидів (Голокосту, 
Голодомору 1946–1947 рр. та ін.) середини ХХ століття”. У доповіді 
акцентовано увагу на маловідомих широкому загалу аспектах сільгос-
пзаготівельної кампанії 1946–1947 рр., що за свідченнями документів з 
фондів держархіву області привела у кінцевому підсумку до голоду в ок-
ремих районах області.

* * *
 1 листопада 2010 р. в ефірі Івано-Франківської ОДТРК у рубриці 

“Акценти дня” прозвучала інформація про експозицію постійно діючої 
документальної виставки архіву “Українські революції 1917–1921 рр.” та 
джерела Держархіву Івано-Франківської області з історії ЗУНР.

* * *
25 листопада 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області від-

крилася документальна виставка “Пам’яті жертв голодоморів в Україні”.

* * *
27 і 28 листопада 2010 р. в ефір телерадіокомпанії “Вежа” вийшла 

програма “Підсумки тижня”, у якій взяла участь заступник начальни-
ка відділу інформації та використання документів держархіву області  
Л. М. Соловка. Вона висвітлила джерельну базу Держархіву Івано-Фран-
ківської області, яка свідчить про реакцію населення Західної України на 
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голод 1932–1933 рр. на Великій Україні, та блок партійних документів 
про сільгоспзаготівельну кампанію 1946–1947 рр.

У Держархіві Київської області

4–8 жовтня 2010 р. у Держархіві Київської області проведено корот-
котерміновий тематичний семінар “Організація роботи архівних  установ 
Київської області” для новопризначених начальників архівних  відділів 
райдержадміністрацій та керівників трудових архівів. У роботі семінару 
взяли участь одинадцять осіб.

Розглянуто питання про організацію роботи  архівних установ, ос-
новні вимоги до  обліку документів та системи облікових документів в 
архіві, організацію та порядок користування документами архіву, поря-
док проведення експертизи цінності документів установ. З учасниками 
семінару проведено практичне навчання у палітурній майстерні архіву 
щодо підшивки та ремонту документів. 

* * *
14 жовтня 2010 р. у Держархіві Київської області проведено  поза-

чергове засідання колегії, на якому розглянуто питання про стан системи 
обліку в держархіві. У доповіді заступника директора – головного збері-
гача фондів Г. В. Бойко проаналізовано систему обліку та облікових доку-
ментів у Держархіві Київської області.

Колегія прийняла рішення про розробку та виконання плану заходів 
щодо усунення порушень, які були виявлені під час аналізу, та відмітила 
про необхідність кардинальних змін у цьому напрямку. 

Того ж дня на черговому засіданні нормативно-методичної ради Держ-
архіву Київської області розглянуто та  схвалено Пам’ятку “Організація 
роботи щодо науково-технічного опрацювання, приймання та фондуван-
ня виборчої документації з виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 31 жовтня 2010 р. “, розраховану на начальників 
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів.       

* * *
20 жовтня 2010 р. розпочав роботу веб-сайт Держархіву Київської 

області.

* * *
22 жовтня 2010 р. у приміщенні архівного відділу Ірпінської міської  

ради  проведено виїзне засідання експертно-перевірної комісії Держар-
хіву Київської області за участі начальників  архівних  відділів Бородян-



301

ської, Вишгородської, Іванківської, Києво-Святошинської, Макарівської, 
Обухівської, Поліської райдержадміністрацій, Бориспільської, Ірпінської, 
Славутицької міських рад, членів експертної комісії архівного відділу  
Ірпінської міської ради.

Розглянуто підсумки перевірки діловодства  та  архівної  справи  у  
відділі містобудування  та  архітектури  Ірпінської міської ради, проведе-
ної  архівним відділом Ірпінської міської ради,  та номенклатури справ,   
подані архівними відділами  райдержадміністрацій, міських рад.

* * *
3 грудня 2010 р. у Держархіві Київської області за участі представни-

ків засобів масової інформації та громадськості відкрито документальну 
виставку “І пензлем чарівним, і словом високим світ подивувала. До 110-
річчя народної художниці України К. В. Білокур”.

В експозиції виставки представлено документи із фондів ЦДАВО, 
ЦДАМЛМ, Держархіву Київської області, музею-садиби К. Білокур у с. 
Богданівка Яготинського району Київської області.

У рамках заходу завідувачу музею-садиби К. Білокур передано ар-
хівну копію метричного запису про народження та хрещення К. Білокур 
у Преображенській церкві.

* * *
5 грудня 2010 р. у програмі “Київські етюди”  на  радіо “Голос Киє-

ва” прозвучав виступ начальника відділу інформації та використання до-
кументів Державного архіву Київської області О. М. Бєлої, присвячений 
110-й річниці від дня народження народної художниці України К. В. Бі-
локур.  

У Держархіві Кіровоградської області

9 листопада 2010 р. у Держархіві Кіровоградської області до Дня ук-
раїнської писемності і культури відкрито документальну виставку “Регіо-
нальна преса на Кіровоградщині”.

* * *
19 листопада 2010 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

документальну виставку “Провідник в минуле, свідок сьогодення”, при-
свячену 85-річчю держархіву.

Представлені архівні документи та матеріали проілюстрували значні 
події в історії становлення та розвитку архівної справи на Кіровоград-
щині протягом ХХ ст. Серед документів виставки – безцінні свідчення  
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історичних подій: копії постанов засідань Єлисаветградської міської 
думи, документів окупаційного періоду 1941–1944 рр., матеріалів про 
діяльність відомих кіровоградців на ниві розбудови незалежної України.   

* * *
23 грудня 2010 р. у приміщенні Держархіву Кіровоградської області 

проведену спільну з Кіровоградським національним технічним універси-
тетом краєзнавчу науково-практичну конференцію, присвячену 85-річчю 
держархіву області. 

У роботі конференції взяли участь працівники архіву, викладачі та 
студенти Кіровоградського національного технічного університету, спів-
робітники Кіровоградської обласної наукової універсальної бібліотеки 
ім. Д. Чижевського, Кіровоградського обласного краєзнавчого та Кіро-
воградського художнього музеїв, Кіровоградського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти та представники засобів масової ін-
формації.

* * *
3 грудня 2010 р. у Держархіві Кіровоградської області проведено 

семінар з працівниками діловодних та архівних служб, представниками 
експертних комісій підприємств, установ та організацій м. Кіровограда з 
питань роботи з документами у діловодстві та архівних підрозділах, ос-
воєння сучасних вимог до документування управлінської діяльності.

* * *
Протягом ІV кварталу 2010 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК продов-

жує виходити телепередача “Пам’ять”, рубрика  “Сторінки історії” якої 
підготовлена за документами Держархіву Кіровоградської області.

У Держархіві Луганської області

9 жовтня 2010 р. начальник відділу інформації та використання 
документів Держархіву Луганської області Т. В. Проха взяла участь у  
VI міжнародному фестивалі лемківської культури “Стежками Лемківщи-
ни” (с. Переможне Лутугинського району Луганської області), організо-
ваному членами правління і активістами лемківського товариства “Ватра” 
за підтримки обласної держадміністрації та спонсорської допомоги.

Т. В. Проха відмітила, що істориками товариства “Ватра” для підго-
товки наукових видань проводиться пошукова робота архівних матеріалів 
у Держархіві Луганської області та в інших архівах України. 
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* * *
12 жовтня 2010 р. для студентів ІІІ курсу Східноукраїнського На-

ціонального університету ім. Володимира Даля проведено оглядову ек-
скурсію з метою ознайомлення з роботою архіву. Студентаів поінформо-
вано про основні напрямки діяльності архіву, склад фондів та довідковий 
апарат, науково-дослідну та методичну роботу архіву. Студенти також 
відвідали архівосховища, де їх було ознайомлено з  умовами зберігання 
документів НАФ та порядком їх видавання зі сховищ, читальний зал та 
бібліотеку держархіву. 

* * *
15 жовтня 2010 р. відділом формування НАФ та діловодства архіву 

проведено семінар-нараду з головами експертних комісій, особами, від-
повідальними за роботу архівних підрозділів та діловодних служб міс-
цевих органів виконавчої влади, що належать до структури Луганської 
облдержадміністрації на тему “Основні правила роботи архівних підроз-
ділів, діловодних служб та експертних комісій підприємств, установ, ор-
ганізацій, що знаходяться у зоні комплектування Держархіву Луганської 
області”.

Співробітниками відділу формування НАФ та діловодства висвітле-
но питання щодо складання та впровадження номенклатур справ, роботи 
експертних комісій, проведення експертизи цінності документів та скла-
дання довідкового апарату до них, передавання справ на зберігання  до 
архівних підрозділів установ, складання паспортів архівних підрозділів 
тощо.

Того ж дня для групи студентів V курсу Східноукраїнського Націо-
нального університету ім. Володимира Даля проведено практичне за-
няття на тему “Методична робота та інформаційні технології в архівній 
діяльності”. Студенти ознайомились з роботою Науково-методичної ради 
держархіву, методичними розробками, науковими виданнями, що підго-
товлені за документами архіву.

У ході заняття студенти дізналися про досвід впровадження інфор-
маційних технологій у Державному комітеті архівів України, державних 
архівах Донецької та Тюменської (Російська Федерація) областей. Під час 
обговорення структури веб-сторінки держархіву студенти надали свої 
пропозиції щодо змістовності розміщеної на ній інформації.

* * *
28 жовтня 2010 р. за участі начальників архівних відділів, керівни-

ків трудових архівів, представників місцевих засобів масової інформації 
проведено розширене засідання колегії Держархіву Луганської області, 
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на якому розглянуто хід виконання Програми щодо здійснення контро-
лю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підляга-
ють включенню до нього, на 2010–2014 роки в Луганській області; ви-
користання інформаційних ресурсів НАФ з метою задоволення інтересів 
суспільства;  роботу ЕПК держархіву.

Директор Держархіву Луганської області М. М. Старовойтов надав 
інтерв’ю Луганській ОДТРК та відмітив, що в архівній системі області 
мається ряд невирішених проблем, зокрема, відсутність трудового архіву 
у м. Луганську та непрофінансована Державна Програма розвитку архів-
ної справи на 2006-2010 роки.

* * *
4 листопада 2010 р. за участі представників засобів масової інформа-

ції проведено розширене засідання колегії Держархіву Луганської облас-
ті, на якому розглянуто хід виконання Програми щодо здійснення конт-
ролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010–2014 роки в 
Луганській області, використання інформаційних ресурсів НАФ з метою 
задоволення інтересів суспільства, роботу ЕПК Держархіву Луганської 
області.

* * *
15–19 листопада 2010 р. у Держархіві Луганської області проведено 

архівну практику студентів ІІ курсу історичного факультету Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Студенти ознайомилися з роботою архіву, складом та змістом доку-
ментів Національного архівного фонду, що зберігаються у держархіві,  
відвідали архівосховища, прослухали лекції про напрямки роботи від-
ділів держархіву області тощо. 

* * *
26 листопада 2010 р. у Держархіві Луганської області розгорнуто 

документальну виставку “Православна Луганщина очима архівних доку-
ментів”.

Зокрема, експонувалися метричні книги, де засвідчувалися церков-
ні обряди: народження-хрещення, шлюб-вінчання, смерть-поховання; 
клірові відомості, що містять інформацію  про час будівництва храму, 
його тип, майно, розмір земельного наділу, підсобні будівлі, наявність па-
рафіяльної школи тощо. Клірові відомості є статистичним джерелом про 
кількість жителів у населених пунктах парафії, її розподіл за соціальним 
станом та статтю. Вони складалися щорічно і фіксували усі зміни, що 
відбувалися у парафії – ремонт, будівництво, відкриття шкіл, приєднання 
чи від’єднання населених пунктів тощо. 
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Цікавим та інформативним став розділ виставки “О притче означен-
ной церкви”, до якого увійшли послужні списки священників, диаконів, 
паламарів, відомості про їх вік, освіту, сімейний стан, поведінку на служ-
бі та в побуті. Це дозволяє простежити походження, службову діяльність, 
родинні зв’язки духовних осіб та членів їх сімей  з представниками інших 
станів.

* * *
2 грудня 2010 р. студенти ІІІ курсу факультету української філології 

Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка у рамках 
курсу “Організація архівних установ” ознайомилися з роботою Держар-
хіву Луганської області. 

Для них проведено оглядову екскурсію, в ході якої студенти отрима-
ли загальне уявлення про архівну установу, забезпечення збереженості 
документів, складта зміст архівних фондів та довідковий апарат, науково-
дослідну та методичну роботу архіву, роботу читального залу та вико-
ристання документів архіву, підготовку радіопередач, виставок докумен-
тів, інформаційних листів, довідок соціально-правового характеру.

* * *
У грудні 2010 р. держархівом підготовлено он-лайнову документаль-

ну виставку “Розвиток архівного будівництва на Луганщині”, що розпові-
дає про становлення архівної справи на Луганщині.

У Держархіві Львівської області

11–15 жовтня 2010 р. заступник начальника відділу обліку та довід-
кового апарату Держархіву Львівської області Н. Б. Жук взяла участь у 
заключному ІІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий де-
ржавний службовець” у номінації “Кращий керівник”, що був проведе-
ний у м. Києві в Академії муніципального управління Науково-навчаль-
ного інституту регіонального управління та місцевого самоврядування 
ГУДС України. 

Творчу роботу Н. Б. Жук “Державна кадрова політика” було опуб-
ліковано у збірнику творчих робіт учасників щорічного Всеукраїнсько-
го конкурсу “Кращий державний службовець” (За заг. ред. Т. Мотренка,  
В. Присяжнюка, В. Гошовської – К.: видавничо-поліграфічний центр 
Академії муніципального управління, 2010).

* * *
22 жовтня 2010 р. головний спеціаліст відділу використання інфор-

мації документів Держархіву Львівської області О. Бондар ознайомив 
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учнів 7-х класів Львівського ліцею “Оріана” з роботою  Виставкового 
центру держархіву.

* * *
4 та 10 листопада 2010 р. головний спеціаліст відділу використання 

інформації документів Державного архіву Львівської області О. Бондар 
ознайомив учнів НВК “Гімназія Сихівська” ознайомлено з Виставковим 
центром Державного архіву Львівської області.

* * *
26 листопада 2010 р. головний спеціаліст відділу використання ін-

формації документів Держархіву Львівської області О. Бондар взяв участь 
в організованому Львівським Національним університетом ім. І. Франка 
вечері-реквіємі, присвяченому вшануванню пам‘яті жертв Голодомору.

У Держархіві Одеської області

7–8 жовтня 2010 р. завідуючий лабораторією фізичного збереження 
архівних документів Держархіву Одеської області, аспірант Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова А. Хромов взяв участь у 
IV міжнародній науково-практичній конференції “Історія запорозького 
козацтва: в пам’ятках та музейній практиці”, яка проходила у Національ-
ному заповіднику “Хортиця”, та виступив з доповіддю “Е. Рішельє та пів-
денноукраїнське козацтво першої чверті ХIХ ст.”.

* * *
8–10 жовтня 2010 р. заступник директора Державного архіву Одесь-

кої області Л. Г. Білоусова взяла участь в Міжнародній конференції “Гре-
ки у міжнародній торгівлі на Півдні Російської імперії, XVIII – XIX ст.” з 
доповіддю “Фонд Одеського комерційного суду як джерело для вивчення 
комерційного життя Одеси XIX – початку ХХ ст.”, що проходила в Інс-
титуті історії України НАН України (м. Київ) за участю представників 
Греції (Центр неоеліністичних досліджень, м. Афіни – Еврідікі Сіфнео; 
Іонійський університет – проф. Джеліна Харлафті), Росії, України.  

* * *
14 жовтня 2010 р. директором Держархіву Одеської області І. І. Ні-

точко проведено особистий прийом громадян Любашівського району. 

* * *
15 жовтня 2010 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточ-

ко провів планову прес-конференцію Одеської облдержадміністрації на 
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тему “Архів на службі суспільства”. На прес-конференції були присутні 
представники інформаційного видання “ЭХО”, інформаційного агентства 
“Контекст-Причерноморье”, ТРК “ГРАД”, газети “Чорноморські новини”.

* * *
22 жовтня 2010 р. начальником відділу науково-довідкового апара-

ту архіву В. Ф. Оноприєнко триває описування колекції “Голодомори в 
Одеській області 1932–1933, 1946–1947 рр. Пам’ять народу: свідчення, 
спогади, дослідження” (Р-8236), яка містить документи на паперовій ос-
нові (близько 6 тис. документів) та на електронних носіях (200 компакт-
дисків). 

Серед документів, зокрема, свідчення очевидців про Голодомори 
1932–1933, 1946–1947 рр. в Україні, списки загиблих та постраждалих в 
роки Голодоморі, анкетні дані осіб, які пережили Голодомор 1932–1933 рр., 
списки населених пунктів, які постраждали, зникли та заново заселених у 
зв’язку з Голодомором 1932–1933 рр., інформації про виконавців політи-
ки Голодомору 1932–1933 рр., звіти та інформації про виконання заходів у 
зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 рр. в Україні тощо.

* * *
3 листопада 2010 р. на засіданні сесії Одеської облдержадміністра-

ції затверджено регіональну програму “Архів – захист історичної пам‘яті 
Одещини. 2011–2015 рр.”.

* * *
4 листопада 2010 р. у читальному залі Держархіву Одеської області 

одеським краєзнавцем О. Г. Андросовим виявлено особливо цінні доку-
менти, що зберігаються у фонді “Євангелічно-лютеранська парафія цер-
кви Св. Павла” (ф. 630), зокрема, тексти молебнів на честь воєнних пере-
мог Російської армії над іноземними загарбниками. Знахідку висвітлено 
в ефірі ТРК “АТВ” та “Нової Одеси”. Коментарі до документів надали 
проректор Одеської духовної семінарії протоієрей Андрій Ніколаїді, ди-
ректор держархіву області І. Ніточко, краєзнавець О. Чилей.

Інтерв‘ю з дослідниками та оприлюднення результатів їх наукових 
пошуків у телесюжетах стали традиційним напрямком роботи одеського 
архіву.

* * *
5–6 листопада 2010 р. у Воронцовському палаці (м. Одеса) відбу-

лися “Четвёртые Одесские Воронцовские чтения”, присвячені відрож-
денню історії та традицій збереження культурної спадщини Північного 
Причорномор’я. 
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Від Держархіву Одеської області  у роботі читань взяли участь за-
ступник директора архіву Л. Г. Білоусова, яка виступила з доповіддю “Из 
истории городского самоуправления: Фёдор Флогаитис – первый бурго-
мистр Одессы (кон. XVIII - нач. XIX вв.)”, та головний науковий спів-
робітник архіву С. Є. Березін з доповіддю “История и традиции антикове-
дения в Одессе: Владислав Норбертович Юргевич (1818–1898)”.

* * *
10 листопада 2010 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ні-

точко провів особистий прийом громадян Ананьївського району.

* * *
11 та 17 листопада 2010 р. начальник відділу науково-довідкового 

апарату Державного архіву Одеської області В. Онопрієнко провела від-
криті уроки історії для учнів загальноосвітніх шкіл м. Одеси. Учнів оз-
найомлено з публікаціями архіву з відповідної тематики, документами з 
особового фонду колишньої політув‘язненої та правозахисниці Г. Михай-
ленко, ін. Урок історії висвітлено в ефірі ТРК “Град”.

* * *
18–19 листопада 2010 р. заступник директора архіву Л. Г. Білоусова 

та головний науковий співробітник архіву С. Є. Березін взяли участь у 
міжнародній науковій  конференції “Маразлиевские чтения. Греки в Се-
верном Причерноморье: история и культура (XVIII – начало XXI вв.)”, 
проведеній в  Одеській філії  Грецького фонду культури. Вони виступили 
з доповідями “Петрококино и Г. Г. Маразли” та “Документальные мате-
риалы о деятельности греков-преподавателей Новороссийского универ-
ситета: А. И. Солоникио, И. С. Спафарис, С. Д. Пападимитриу”.

* * *
26 листопада 2010 р. у Держархіві Одеської області працювала твор-

ча знімальна група телеканалу НТВ (Росія). Заступник директора архіву 
Л. Г. Білоусова та старший науковий співробітник відділу інформації ар-
хіву М. Г. Батурина надали журналістам інтерв’ю щодо досліджень в де-
ржархіві сімейних історії відомих особистостей США, які мають одеські 
коріння  - С. Сталлоне, Д. Коперфілда, Дж. Гамова, С. Спілберга та ін.

* * *
27 листопада 2010 р. в ефір телеканалу НТВ за участю заступника 

директора архіву Л. Г. Білоусової вийшла програма “Максимум”.
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* * *
7 грудня 2010 р. заступником директора архіву В. Ю. Алєксєєвою 

надано інтерв’ю кореспондентам телеканалу “Град” з питань приймання 
виборчої документації по виборам Президента, депутатів Одеської облас-
ної ради, депутатів Одеської міської ради та Одеського міського голови. 

* * *
11 грудня 2010 р. у  приміщенні Одеської загальноосвітньої школи 

№ 56 проведено обласну туристсько-краєзнавчу конференцію учнівської 
молоді “Скарбнички мого краю – Одещини”, організовану Одеським об-
ласним гуменітарним центром позашкільної освіти і виховання. 

У роботі конференції, зокрема, секції “Сторінками історії Одещини”, 
взяв участь заступник начальника відділу інформації Державного архіву 
Одеської області С. А. Желясков. За участь у організації конференції його 
нагороджено подякою Одеського обласного гуманітарного центру поза-
шкільної освіти і виховання.

* * *
16 грудня 2010 р. ТРК “АРТ” та “Град” підготовлено телепередачу 

для програми “Особливі професії” про роботу реставраторів Держархіву 
Одеської області. У сюжеті телеглядачі дізнаються, як спеціалісти архіву 
дають нове життя унікальним архівним документам і зберігають для май-
бутнього покоління документи Національного архівного фонду.

* * *
20 грудня 2010 р. у прямому ефірі Одеського обласного телеканалу 

“38-й канал”  прозвучала телепередача “Актуальне інтерв’ю”, у якій взяв 
участь директор Державного архіву Одеської області І. І. Ніточко, автор 
видання “Команда. Спогади і роздуми районного керівника: Березівський 
район”.

* * *
24 грудня 2010 р. у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого му-

зею з нагоди Дня працівників архівних установ та 90-річчя Держархіву 
Одеської області відбулася святкова колегія за участі співробітників де-
ржархіву, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових 
архівів Одещини.

У рамках святкового заходу вручено нагороди, відкрито виставку 
публікацій архіву та нових наджоджень, презентовано черговий 14-й ви-
пуск періодичного видання “Одеські архіви”. Особливою подією дня ста-
ло підписання Меморандуму про взаємне співробітництво між Держар-
хівом Одеської області (директор – І. Ніточко) та Архівним Управлінням 
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підвідомчої установи уряду Аджарської АР (проф. К. Сургуладзе). Робо-
ту колегії широко висвітлено у засобах масової інформації.

* * *
У грудні 2010 р. тривала робота відділу науково-довідкового аппа-

рату архіву зі створення зведеної бази даних “Український мартиролог  
XX ст.” за фондами, що містять архівно-слідчі справи на репресованих, 
та іншими дотичними фондами (з біографічними відомостями та інфор-
мацією стосовно репресій на кожну особу).

У Держархіві Полтавської області

30 листопада 2010 р. за участі начальників архівних відділів рай-
держадміністрацій та міських рад проведено засідання колегії Держав-
ного архіву Полтавської області, на якому розглянуто стан організаційної 
роботи у держархіві, виконавської дисципліни в архівних установах об-
ласті у IV кварталі 2010 р., усунення недоліків, виявлених під час пере-
вірки Контрольно-ревізійним управлінням у Полтавській області тощо.

У Держархіві Рівненської області

6 жовтня 2010 р. співробітниками Держархіву Рівненської області 
прочитано лекцію про історію держархіву області, склад та зміст доку-
ментів Національного архівного фонду студентам “Європейського універ-
ситету” спеціальності “документознавство та інформаційна діяльність”.

* * *
8 жовтня 2010 р. у приміщенні Держархіву Рівненської області від-

крито документальну виставку, присвячену 140-й річниці від дня на-
родження Ф. Р. Штейнгеля, громадсько-політичного діяча, мецената, за-
сновника першого сільського музею на Україні у с. Городок Рівненського 
повіту. 

На виставці представлено документи з унікального особового фон-
ду барона Штейнгеля, що ілюструють господарську, громадську та бла-
годійницьку діяльність родини Штейнгелів, зокрема, відомість видат-
ків на утримання лікарні Св. Бориса у с. Городок Рівненського повіту  
(1897 р.), фрагмент звіту по надходженнях та видатках маєтку Ф. Штейнгеля у  
с. Городок за 1891 р., фрагмент опису речей, які знаходилися у маєтку 
барона Р.Штейнгеля у с. Городок (1881 р.), заява Ф. Штейнгеля на адре-
су Рівненської міської думи щодо відкриття у м. Рівне жіночої гімназії  
(1900 р.) та ін. 
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* * *
27 та 28 жовтня 2010 р. співробітниками Держархіву Рівненської 

області прочитано лекції державним службовцям начальникам відділів, 
спеціалістам Головного управління Державного казначейства України в 
Рівненській області з проблемних питань формування НАФ.

* * *
9 листопада 2010 р. в обласному центрі перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ, організацій співробіт-
никами Держархіву Рівненської області  прочитано лекцію для спе-
ціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації та територіаль-
них управлінь з питань ведення діловодства.

* * *
30 листопада 2010 р. у Рівненському обласному центрі перепідго-

товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій прочитано лекцію для новообраних голів сільських рад.

* * *
1 грудня 2010 р. у Рівненському обласному управлінні юстиції про-

ведено заняття з начальниками районних, міських  управлінь юстиції з 
питань складання номенклатури справ та ведення діловодства.

* * *
13 грудня 2010 р. у Рівненському обласному центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організа-
цій прочитано лекцію для новообраних голів сільських рад з питань діло-
водства та складання номенклатури справ.

У Держархіві Сумської області

8 жовтня 2010 р. у Держархіві Сумської області відкрито докумен-
тальну виставку, присвячену 140-річчю від дня народження О. К. Булато-
вича (1870-1919), релігійного діяча, мандрівника, дослідника Ефіопії.

О. К. Булатович народився в 1870 р. у с. Луциківка Білопільського 
району Сумської області. У 1897–1900 рр. досліджував Ефіопію, брав 
участь у військових походах імператора Менеліка II. У червні 1900 р.  
О. К. Булатович їде до Китаю, де бере участь у 27 битвах. У 1906 р. він 
подає у відставку, їде до Афону і у 1907 р. приймає постриг з іменем  
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Антонія. Ставши монахом, Булатович вивчає духовне життя церкви, є 
одним із ім’яславців, працює над філософським та богословським його 
обґрунтуванням.

У 1913 р. повертається на батьківщину у с. Луциківка, живе у спо-
рудженій ним келії. У грудні 1919 р. убитий грабіжниками.

* * *
22 листопада 2010 р. у Держархіві Сумської області відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену річниці Голодомору 1932–1933 років в 
Україні. 

* * *
26 листопада 2010 р. у Держархіві Сумської області проведено прес-

конференцію, присвячену 85-річчю від дня заснування держархіву, здо-
буткам архівної галузі Сумщини та перспективам подальшого розвитку, 
а також презентовано ювілейний випуск Сумського історико-архівного 
журналу та розгорнуто тематичну документальну виставку.

У Держархіві Тернопільської області

7–8 жовтня 2010 р. заступник директора Держархіву Тернопільської 
області Б. В. Хаварівський виступив на “Дев’ятнадцятій науковій гераль-
дичній конференції” (м. Львів) з доповіддю “Генеалогічні матеріали у 
збірці Державного архіву Тернопільської області”.

* * *
13 жовтня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області за участі за-

ступника голови Тернопільської обласної ради С. О. Тарашевського уро-
чисто відкрито документальну виставку до 68-ї річниці Української Пов-
станської Армії “За свій рідний край, за козацький звичай”. 

* * *
15 жовтня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто від-

крито документальну виставку до 750-річчя заснування м. Бучача “Бучач-
град над Стрипою-рікою”.

* * *
18 жовтня 2010 р. розпочав роботу веб-сайт Держархіву Тернопіль-

ської області.
* * *

25 жовтня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто від-
крито документальну виставку про розвиток демократії в регіоні “Демок-
ратичні традиції в Україні”.
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* * *
1 листопада 2010 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто 

відкрито документальну виставку “Листопадовий зрив”, присвячену 92-й 
річниці проголошення Західно-Української Народної Республіки.

* * *
11 листопада 2010 р. у Держархіві Тернопільської області урочис-

то відкрито документальну виставку до 140-річчя від дня народження 
Станіслава Дністрянського – академіка, вченого-правника “Світоч ук-
раїнської правової науки – Станіслав Дністрянський”.

* * *
26 листопада 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку до Дня пам’яті жертв голодоморів “Жнива скор-
боти”.

* * *
29 листопада 2010 р. у Держархіві Тернопільської області з наго-

ди 80-річчя історичних подій, пов’язаних з проведенням “пацифікації” 
урядом Польщі на теренах Галичини, урочисто відкрито документальну 
виставку “Трагічна сторінка історії”.

* * *
17 грудня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито до-

кументальну виставку до 90-річчя від дня народження письменника Ми-
коли Руденка “Я цілий світ приніс на цей поріг”.

* * *
22 грудня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито до-

кументальну виставку до 440-річчя від дня народження гетьмана Петра 
Сагайдачного.

* * *
23 грудня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку до Дня працівників архівних установ “Літопис архіву”.

У Держархіві Харківської області

14 жовтня 2010 р. у ході контрольної перевірки фахівцями Держар-
хіву Харківської області діяльності архівного відділу Сахновщинської 
райдержадміністрації на предмет усунення недоліків, виявлених під час 
комплексної перевірки зазначеного архівного відділу, відбулася зустріч 
працівників держархіву області з керівництвом району, на якій обгово-
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рено питання щодо створення в районі трудового архіву та розширення 
архівних площ.

Того ж дня в актовому залі Сахновщинської РДА проведено спільний 
семінар за участю фахівців держархіву та начальника архівного відділу 
Сахновщинської РДА, організований керівництвом райдержадміністрації 
для відповідальних за діловодство та архівні підрозділи установ, підпри-
ємств та організацій району на тему “Особливості складання номенкла-
тури справ та описів та відповідальність, передбачена законодавством 
України за навмисне пошкодження або недбале зберігання документів 
НАФ”.

* * *
21 жовтня 2010 р. у Держархіві Харківської області проведено День 

архівної інформації для студентів III курсу історичного факультету Хар-
ківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна на тему “Впро-
вадження новітніх технологій у роботі Державного архіву Харківської 
області”. 

* * *
22 жовтня 2010 р. під час тематичної перевірки фахівцями Держар-

хіву Харківської області роботи архівного відділу Барвінківської рай-
держадміністрації відбулася зустріч працівників держархіву з головою 
Барвінківської РДА І. П. Бовдуй, у ході якої йшлося про стан розвитку 
архівної справи в районі, перспективи збільшення архівних площ тощо.

* * *
29 жовтня 2010 р. на запрошення працівників музею Голокосту спів-

робітники Держархіву Харківської області взяли участь у презентації 
виставки “Еврейский мир”. У заході також брали участь консул – радник 
Генерального Консульства РФ у м. Харків М. Ф. Орєхов, начальник уп-
равління зовнішньоекономічних відносин Харківської облдержадмініст-
рації та інші офіційні особи, представники громадських фондів та органі-
зацій, діячі культури та мистецтва. 

* * *
4 листопада 2010 р. у читальному залі Держархіву Харківської об-

ласті проведено семінар-навчання для новопризначених начальників ар-
хівних відділів РДА щодо підготовки планово-звітньої документації.

* * *
5 листопада 2010 р. у Держархіві Харківської області начальник від-

ділу організації та координації архівної справи О. С. Гнезділо та началь-
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ник відділу виготовлення копій та реставрації документів Н. В. Король 
провели практичні заняття для студентів IV курсу Харківського Націо-
нального університету ім. В. Н. Каразіна з підготовки архівних докумен-
тів до публікації та створення фонду користування. 

* * *
8 листопада 2010 р. у Держархіві Харківської області проведено ек-

скурсію для студентів II курсу Харківського Національного університету 
ім. В. Н. Каразіна.

* * *
10 листопада 2010 р. співробітники Держархіву Харківської облас-

ті взяли участь у практичному семінарі “Досвід впровадження інформа-
ційних систем управління регіоном”, організованому Харківською обл-
держдміністрацією за участю представників компанії Microsoft Україна.  

* * *
11 листопада 2010 р. у Держархіві Харківської області начальником 

відділу організації та координації архівної справи О. С. Гнезділо прове-
дено екскурсію для слухачів факультету магістерської підготовки Хар-
ківського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України.  

Того ж дня у держархіві начальниками відділу виготовлення копій та 
реставрації документів, відділу організації та координації архівної спра-
ви Гта відділу забезпечення збереженості документівпроведено практич-
не заняття для студентів 5 курсу Харківського національного університе-
ту ім. В. Н. Каразіна на тему “Забезпечення збереженості документів та 
створення фонду користування”. 

* * *
11 листопада 2010 р. заступник директора Держархіву Харківської 

області Л. М. Юдіна взяла участь у Пленарному засіданні міжнародної 
науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність та інновації: 
проблеми науки та практики”, що проходила у Харківському національ-
ному економічному університеті. 

* * *
22 листопада 2010 р. у Держархіві Харківської області відкрито до-

кументальну виставку “Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. присвя-
чується” та виставку друкованих видань “Трагічні події 1932–1933 рр.”.
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* * *
23 листопада 2010 р. у приміщенні Харківського гуманітарно-педа-

гогічного інституту відкрито документальну виставку Державного архіву 
Харківської області “Пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 
на Харківщині”.

* * *
24 листопада 2010 року начальник відділу інформації та використан-

ня документів Т. В. Чернявська надала інтерв’ю для передачі “Новини” 
Харківської обласної радіокомпанії та розповіла про організовані архівом 
документальну виставку “Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. присвя-
чується” та виставку друкованих видань “Трагічні події 1932–1933 рр.”. 

* * *
25 листопада 2010 р. у Держархіві Харківської області для студен-

тів Харківського радіотехнічного технікуму та студентів інституту схо-
дознавства та міжнародних відносин “Харківський колегіум” прочитано 
дві лекції та ознайомлено з експозицією виставки архівних документів 
“Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. присвячується” та виставки 
друкованих видань “Трагічні події 1932–1933 рр.”.

* * *
27 листопада 2010 року в ефір Першого каналу Харківського об-

ласного державного радіо вийшла передача “Огляд подій тижня”, у якій 
начальник відділу інформації та використання документів держархіву  
Т. В. Чернявська поінформувала про роботу виставки архівних докумен-
тів “Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. присвячується” та виставки 
друкованих видань “Трагічні події 1932–1933 рр.”, організовані Держар-
хівом Харківської області.

* * *
10 грудня 2010 р. у газеті “Время” (№ 230) опубліковане інтерв’ю 

директора Держархіву Харківської області Л. М. Момот про співпрацю 
архіву з газетою “Время”.

* * *
14 грудня 2010 року директор Держархіву Харківської області  

Л. М. Момот надала інтерв’ю газеті “Слобідський край” та розповіла 
про роботу держархіву області. Статтю опубліковано на шпальтах газети  
23 грудня та приурочено до святкування Дня архівних установ України.
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* * *
15 грудня 2010 р. заступник директора архіву Л. М. Юдіна взяла 

участь у роботі Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції 
“Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини” та виступила за доповід-
дю “Велика Вітчизняна війна: достовірні факти з першоджерел-архівних 
документів”.

У Держархіві Херсонської області

У жовтні 2010 р. з нагоди відзначення Дня Українського козацтва 
Держархівом Херсонської області підготовлено виставку архівних до-
кументів “Козацтво в документальних пам’ятках”, яка експонувалася в 
приміщенні облдержадміністрації та держархіву. Електронний варіант 
виставки також надано для розміщення на веб-сайті Херсонської обл-
держадміністрації.

Співробітниками держархіву підготовлено та проведено тематичний 
урок “Козацька слава Херсонщини” для учнів 7-8-х класів загальноос-
вітньої школи № 36 м. Херсона. В основу заходу покладено електронну 
версію згаданої виставки та інші документи з історії козацтва на Херсон-
щині, зокрема, плани реконструкції Кам’янської Січі, сповідальні розпи-
си козаків, а також документи, пов’язані з діяльністю гетьмана Пилипа 
Орлика та кошового отамана Костя Гордієнка.

* * *
28 жовтня 2010 р. проведено розширене засідання колегії Держархіву 

Херсонської області за участю начальників архівних відділів райдержад-
міністрацій та міськрад, на якому розглянуто результати комплексної пе-
ревірки Державним комітетом архівів України стану архівної справи в 
Херсонській області; хід виконання плану розвитку архівної справи в об-
ласті на 2010 р. за підсумками роботи за 9 місяців; стан збереженості до-
кументів у системі установ управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації; стан роботи із зверненнями громадян 
тощо. За підсумками розгляду узгоджено План заходів щодо усунення 
порушень і недоліків, виявлених за результатами комплексної перевірки 
Державним комітетом архівів України. 

Проведено семінар з начальниками архівних відділів, де обговорено 
питання складання планово-звітної документації, ведення списків, кар-
ток обліку роботи з установами, наглядових справ, складання і оформ-
лення номенклатури та описів справ, оформлення актів про виділення до 
знищення документів НАФ.
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* * *
З 16 по 19 листопада 2010 р. на звернення адміністрації спеціалізо-

ваної школи № 30 м. Херсона Держархівом Херсонської області органі-
зовано для старшокласників навчальні екскурсії держархівом. Архівісти 
ознайомили учнів з документами Національного архівного фонду, які ві-
дображають історію краю, провели лекції, на яких розкрили місце архіву 
у зберіганні історичної спадщини.

* * *
19 листопада 2010 р. під час Міжнародного екологічного форуму 

“Чисте місто, чиста ріка, чиста планета” у Херсонському художньому му-
зеї Держархівом Херсонської області організовано документальну вистав-
ку “Історія Херсонщини в архівних документах”. У заході взяли участь 
представники місцевих засобів масової інформації. Пізніше держархівом 
області отримано подяку президента Херсонської торгово-промислової 
палати за допомогу в організації роботи форуму.

* * *
24 листопада 2010 р. у Держархіві Херсонської області відкрито 

документальну виставку “Фотографії в архівних справах ХІХ–ХХ ст. 
Зі слідчих справ жертв політичних репресій”.  6 та 15 грудня співробіт-
никами державного архіву області за матеріалами виставки  проведено 
екскурсію для студентів Іі та ІІІ курсів Інституту психології, історії та 
соціології Херсонського державного університету. 

* * *
29 листопада 2010 р. розпочав роботу веб-сайт Держархіву Хер-

сонської області.

* * *
15 грудня 2010 р. у читальному залі Держархіву Херсонської області 

розгорнуто документальну виставку “З історії християнства на Херсон-
щині. До 1025-річчя хрещення Київської Русі”. 

* * *
17 грудня 2010 р. працівники Держархіву Херсонської області взяли 

участь у заходах до Дня Святого Миколая, відвідавши загальноосвітню 
школу № 36 м. Херсон. З привітальним словом до присутніх звернулися 
директор держархіву області В. Ф. Боровик та начальник організаційно-
аналітичного відділу Г. Б. Проценко. Бібліотеці школи від держархіву пе-
редано історичну та художню літературу, кращим учням школи вручено 
книги “Из истории заселения Херсонщины”.
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У Держархіві Хмельницької області

5 жовтня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області проведено семі-
нар-практикум з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій 
та міських рад щодо приймання та зберігання виборчої документації в 
архівних установах області.

* * *
11 жовтня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області до 610-ї річни-

ці першої згадки про смт. Ярмолинці розгорнуто документальну виставку 
“Ярмолинеччина: роки становлення та поступу”.

* * *
14 жовтня 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області до 60-ї 

річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод розгорнуто документальну виставку “Права людини: 
історія та сучасність”.

* * *
15 жовтня 2010 р. Державним архівом Хмельницької області спіль-

но з управлінням культури, туризму і курортів в Хмельницькій обласній 
бібліотеці для юнацтва організовано документальну виставку “З історії 
демократичних традицій на Поділлі”.

* * *
4 листопада 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області про-

ведено семінар-практикум для новопризначених працівників діловодних 
та архівних служб підприємств, організацій, установ- джерел формуван-
ня НАФ.

* * *
11 листопада 2010 р. Державним архівом Хмельницької області про-

ведено семінар для завідувачів трудових архівів області, на якому обго-
ворено питання нормативно-правової бази діяльності трудових архівів, 
стану забезпечення збереженості документів ліквідованих установ, ве-
дення облікової документації, підготовки звітної кампанії за 2010 р. та 
планування роботи на 2011 р.

* * *
24 листопада 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області до 

Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних реперсій розгорнуто доку-
ментальну виставку “Голод 1932–1933 років на Хмельниччині”.
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* * *
25 листопада 2010 р. у Державному архіві Хмельницької області до 

200-річчя від дня народження відомого хірурга, наукового діяча та педа-
гога М. І. Пирогова розгорнуто тематичну виставку “Видатний вітчизня-
ний хірург М. І. Пирогов”.

* * *
27 листопада 2010 р. в ефірі радіо Хмельницької ОДТРК “Поділля-

центр” прозвучав виступ начальника відділу інформації та використання 
документів архіву Н. А. Кузьміної “Голод 1932–1933 років в населених 
пунктах Хмельниччини”.

У Держархіві Черкаської області

1–2 жовтня 2010 р. директор Держархіву Черкаської області  
Т. А. Клименко взяла участь у VІІ Міжнародних Довнаровських читаннях, 
що проходили в м. Речиця Гомельської області (Республіка Білорусь), та 
виступила з доповіддю “Декабристознавчі студії М. В. Довнар-Запольсь-
кого як історичне джерело”.

* * *
28 жовтня 2010 р. в обласній науковій бібліотеці ім. Тараса Шевчен-

ка, за участі науковців, істориків, краєзнавців, представників громадсь-
кості Черкаської області проведено вечір пам’яті відомого на Черкащині 
краєзнавця, істрика, Заслуженого вчителя України М. Ф. Пономаренка. 

З повідомленням “Особовий фонд Пономаренка М. Ф.” виступила 
директор Держархіву Черкаської області Клименко Т.А.

* * *
13 листопада 2010 р. в ефір Черкаської державної телекомпанії “Рось” 

у телепрограмі “Храм душі”, присвяченій В. Ф. Войно-Ясенецькому (свя-
тителю Луці), прозвучало інтерв’ю начальника відділу використання ін-
формації документів Держархіву Черкаської області.

* * *
14 листопада 2010 р. в ефір Черкаської державної телекомпанії 

“Рось” у телепрограмі “Моя Черкащина”, присвяченій 85-річчю від дня 
народження краєзнавця М. П. Пономаренка, прозвучало інтерв’ю дирек-
тора Держархіву Черкаської області Т. А. Клименко.

* * *
19–20 листопада 2010 р. директор Держархіву Черкаської області  

Т. А. Клименко взяла участь у роботі Міжнародної сфрагістичної конфе-
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ренції, організованої Інститутом української археографії та джерелознавс-
тва ім. М. С. Грушевського. Науковці з Республіки Білорусь, Польщі, 
Росії та України розглянули широке коло питань сучасних сфрагістич-
них досліджень і шляхи подальшого розвитку сфрагістики як допоміжної  
історичної дисципліни.

* * *
24 листопада 2010 р. у Черкаській обласній юнацькій бібліотеці  

ім. В. Симоненка відкрито виставку архівних документів та матеріалів 
Держархіву Черкаської області, присвячену 130-річчю від часу заснуван-
ня першої міської чоловічої гімназії м. Черкаси. 

* * *
25 листопада 2010 р. у Держархіві Черкаської області розгорнуто до-

кументальну виставку “Забуттю не підлягає: Голодомор 1932-1933 років 
на Черкащині”.

* * *
1 грудня 2010 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 

розміщено документально-газетну виставку з нагоди 19-ї річниці прове-
дення Всеукраїнського референдуму.

* * *
10 грудня 2010 р. з нагоди 415-річчя від дня народження гетьмана  

Б. Хмельницького директор Держархіву Черкаської області  Т. А. Кли-
менко взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції “Шості Бог-
данівські читання”, яка відбулась в Черкаському національному універ-
ситеті ім. Богдана Хмельницького.

* * *
13 грудня 2010 р. у Держархіві Черкаської області відкрито докумен-

тально-книжкову виставку, присвячену Дню вшанування пам’яті ліквіда-
торів Чорнобильської трагедії.

* * *
24 грудня 2010 р. у Держархіві Черкаської області розгорнуто доку-

ментальну виставку до Дня працівників архівних установ.

У Держархіві Чернівецької області

22 листопада 2010 р. у Держархіві Чернівецької області розгорну-
то тематичну виставку “Українська визвольна війна 1917–1921 рр.”. До-
кументи архівних фондів Буковинської крайової управи, Бюро президії 
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міністра-делегата Буковини м. Чернівці, Секретаріату міністерства внут-
рішніх справ Буковини, публікації чернівецької та львівської періодичної 
преси 1918–1938 рр. розповідають про події української революційної 
доби 1917–1921 рр. і вшанування 10-ї, 15-ї та 20-ї річниць революції на 
Буковині та у Хотинському повіті Бессарабії.

У Держархіві Чернігівської області

18 жовтня 2010 р. фахівці Держархіву Чернігівської області провели 
семінар у Чернігівській обласній територіальній виборчій комісії з пи-
тань передавання діловодства та передавання виборчої документації на 
зберігання до архівних установ області.

* * *
 25 жовтня 2010 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо про-

звучала передача, підготовлена за документами Держархіву Чернігівської 
області до 150-річчя від дня народження українського художника-баталіс-
та М. С. Самокиша.

* * *
27 жовтня 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву Чер-

нігівської області за підсумками роботи архівних установ за 9 місяців 
2010 р. Обговорено також підготовку держархіву області до роботи  в 
осінньо-зимовий період, виконання плану науково-видавничої роботи ар-
хіву на 2009-2013 рр., стан виконавської дисципліни, виконання антико-
рупційного законодавства

* * *
30 жовтня 2010 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо прозвучала 

передача, підготовлена за документами Держархіву Чернігівської області 
до 130-річчя від дня народження українського історика та архівіста П. К. 
Федоренка.

* * *
4 листопада 2010 р. у Держархіві Чернігівської області розгорнуто 

виставку друкованих видань з нагоди 60-ї річниці проголошення  Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

* * *
15–19 листопада 2010 р. у Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій 
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за участі спеціалістів Держархіву Чернігівської області проведено курси 
підвищення кваліфікації працівників архівних відділів райдержадмініст-
рацій і міських рад.

* * *
25 листопада 2010 р. проведено засідання колегії Держархіву Чер-

нігівської області, на якому розглянуто питання виконання рішень коле-
гії, роботу експертно-перевірної комісії держархіву області та експертних 
комісій архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, виконан-
ня архівного законодавства архівними установами області, законодавства 
з питань кадрової служби та кадрової роботи, стан архівної справи в уста-
новах, що входять до зони комплектування держархіву області.

* * *
27 листопада 2010 р. у Держархіві Чернігівської області розгорнуто 

документальну виставку „Голод 1932-1933 рр. очима документів”.

* * *
8 грудня 2010 р. керівництво та співробітники Держархіву Чер-

нігівської області взяли участь у засіданні експертної комісії з питань 
державної таємниці облдержадміністрації, створеної розпорядженням 
голови від 25 жовтня 2010 р. № 370 “Про створення експертної комісії з 
питань державної таємниці”.

З інформацією про хід та порядок розсекречування матеріальних 
носіїв інформації, що зберігаються в архіві, членів комісії ознайомила 
директор державного архіву області Р. Б. Воробей.

* * *
15 грудня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області презентовано 

збірник “Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–
1930 рр.”, виданий за сприяння Управління у справах преси та інформації 
Чернігівської облдержадміністрації.

Документи збірника висвітлюють складні відносини між радянською 
владою та церквою, що стали наслідком втілення на практиці декрету про 
відокремлення церкви від держави та школи від церкви, наступу атеїзму, 
трагічну долю церков і монастирів, вилучення церковних коштовностей, 
що перетворилось на їхнє фактичне пограбування.

Збірник розраховано на краєзнавців, студентів, учнів, усіх, хто ціка-
виться історією православної церкви.

* * *
19 грудня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області розгорнуто до-

кументальну виставку з нагоди 180-річчя від дня народження письмен-
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ника Д. Л. Мордовцева. Для Чернігівського обласного радіо підготовлено 
однойменну радіопередачу.

* * *
23 грудня 2010 р. з нагоди Дня працівників архівних установ дирек-

тор Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей виступила у прямому 
ефірі Чернігівського обласного радіо.

У Держархіві м. Севастополя

6 жовтня 2010 р. співробітники Держархіву м. Севастополя виступи-
ли з доповідями на 8-й міжнародній науковій конференції “Лазаревские 
чтения-2010” на тему “Причерноморье. История, политика, география, 
культура”.

* * *
8 жовтня 2010 р. у рамках програми “Севастополь навсегда” VІ Се-

вастопольського кінофестивалю демонструвалися документальні фільми 
“Адмірал Лазарев” та “Жизнь отечеству, честь – никому. Иван Григоро-
вич” (автор – начальник відділу інформації та використання документів 
НАФ Держархіву м. Севастополя А. Фесенко).

* * *
4 листопада 2010 р. у випуску новин Севастопольської РДТРК 

прозвучав сюжет про презентацію книги лауреата Міжнародної премії  
ім. В. Пікуля А. І. Бегунової “Ратная слава Российской империи” за участі 
співробітника Держархіву м. Севастополя.

* * *
10 листопада 2010 р. у конференц-залі готелю “Севастополь” презен-

товано книгу-фотоальбому “Севастополь. Годъ 1920-й. Исходъ”, у якому 
використано документи з фондів Держархіву м. Севастополя.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

У Держкомархіві

12 листопада 2010 р. відбулася зустріч Голови Державного комітету 
О. П. Гінзбург з членами іранської делегації, які відвідали Держкомархів 
у рамках проведення Тижня культури та мистецтва Ісламської Республіки 
Іран у м. Києві.

У ході консультацій Голова Державного комітету Ольга Петрівна 
Гінзбург та Голова Національного архіву та бібліотеки Ісламської Рес-
публіки Іран Алі Акбар Аш’арі обмінялися досвідом роботи в архівній 
сфері та підписали Меморандум про співробітництво. Почесні гості, 
серед яких був Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар Га-
семі-Аліабаді, ознайомилися з документами Національного архівного 
фонду України з історії розвитку культурних та наукових зв’язків між 
обома державами, що зберігаються у фондах ЦДАВО, ЦДІАК, м. Київ, та  
ЦДКФФА України.

* * *
24 листопада 2010 р. у приміщенні Держкомархіву проведено зус-

тріч представника Документаційного центру об’єднання “Саксонсь-
кі меморіали” (ФРН) О. Харитонова з Головою Державного комітету  
О. П. Гінзбург та директором ЦДАВО України Н. В. Маковською. У ході 
зустрічі обговорено подальшу співпрацю у рамках спільного міжнарод-
ного проекту “Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані в 
роки Другої світової війни”.

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)

25–26 листопада 2010 р. співробітники УНДІАСД на чолі з директо-
ром інституту О. Я. Гараніним взяли участь у XVII Міжнародній науко-
во-практичній конференції “Документація в інформаційному суспільстві: 
міжнародний досвід управління документами” (Москва, Російська Феде-
рація). Завідувач відділу документознавства інституту, д. і. н., професор 
С. Г. Кулешов виступив на пленарному засіданні конференції з доповід-
дю “Взаємозв’язок документаційного та інформаційного забезпечення 
органів влади”. 
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У рамках конференції з метою продовження розвитку дружніх сто-
сунків і взаємовигідної співпраці між архівними службами України, 
Росії, Білорусії, подальшого зміцнення і розвитку професійних контактів 
підписано договір “Про співпрацю Українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства (директор О. Я. Гаранін), 
Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства і архів-
ної справи (директор М. В. Ларін), Білоруського науково-дослідного інс-
титуту документознавства і архівної справи (директор А. Є. Рибаков)”.

У Державному архіві Закарпатської області

Наприкінці 2010 р. вийшло спільне видання Держархіву Закарпатсь-
кої області (Україна) та Сатумарського повітового музею (Румунія) “Цер-
ква Святого Миколая міста Сату-Маре – Мінтіу: історія та сучасність” 
(українською та румунською мовами).

У Державному архіві Житомирської області

9 грудня 2010 р. у Виставковому залі Культурного, наукового та ін-
формаційного центру Угорської Республіки у Москві (Російська Феде-
рація) урочисто відкрито документальну виставку “Московські історії. 
Архітектор О. С. Камінський”, де експонувалися, зокрема, цифрові копії 
документів з фондів Держархіву Житомирської області. Директор де-
ржархіву С. М. Синицький взяв участь в урочистому відкритті виставки 
та виступив під час тематичного круглого столу.

У Державному архіві Харківської області

19 листопада 2010 р. Держархів Харківської області отримав подяку 
від товариства російських дослідників-генеалогів “Союз Возрождения 
родословных традиций” (м. Москва) “за высокую культуру обслужива-
ния, четко организованную роботу служб и внимательное отношение со-
трудников к нуждам исследователей- генеалогов”. 

* * *
3 грудня 2010 р. заступник директора держархіву Л. М. Юдіна взяла 

участь у зустрічі з відомим польським істориком, президентом Варшавсь-
кої ради з охорони пам’яті боротьби та мучеництва (м. Варшава, Польща) 
Анджеєм Кунертом, що проходила у Харківському національному універ-
ситеті ім. В. Н. Каразіна.   
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У рамках зустрічі польській делегації передано копію особистої 
справи польського політичного і державного діяча, засновника польської 
армії, маршала Юзефа Клеменса Пілсудського (він певний час навчався 
на медичному факультеті Харківського університету), що зберігається у 
Державному архіві Харківської області у фонді Харківського універси-
тету. 

* * *
16 до 19 грудня 2010 р. у харківському “Радмир-Експохолі” вперше 

у м. Харків проведено ярмарок “Дні професійного співробітництва й роз-
витку бізнесу Турція-Україна 2010”, організований за підтримки голови 
Харківської облдержадміністрації М. М. Добкіна та Почесного Консула 
України в Ізмірі Четіна Гюверджина. 

У рамках ярмарки Держархівом Харківської області організовано 
документальну виставку “Путешествие в прошлое. Турция-Украина. Ис-
тория в документах” (Travel back in time. Celebrating Turkish – Ukrainian 
Documentary Heritage). На виставці представлено документи Держархіву 
Харківської області та Османських архівів Турецької Республіки.

Найближчим часом турецькою стороною заплановано передати елек-
тронні копії вищезгаданих архівних документів держархіву області.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ з відзначення
66-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

26 жовтня 2010 р. у приміщенні ЦДАМЛМ відкрито документальну 
виставку “Незабутнє. До 66-ї річниці визволення України від фашистсь-
ких загарбників”, на якій представлено копії 85 документів з фондів цент-
ральних і обласних державних архівів України. Архівні документи торка-
ються нерозв’язаних або дискусійних проблем, показують переплетіння 
трагедії та подвигу, смерті й безсмертя, залишаючи за сучасниками право 
робити висновки з висоти власного історичного досвіду.

23 грудня 2010 р. у виставковій залі ЦДАМЛМ відкрито історико-
документальну виставку “Радянське суспільство і війна. 1941–1945 рр. 
До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.

Презентовано архівні документи з фондів Російського державного 
архіву економіки, Російського державного архіву кінофотодокументів, 
Російського державного архіву соціально-політичної історії, Російського 
державного воєнного архіву, Державного архіву Російської Федерації.

Вони висвітлюють складні процеси перебудови промисловості на 
військовий лад, працю сільських трудівників, нацистський окупаційний 
режим, партизанський рух. Особливе місце в експозиції займають доку-
менти про трагедію блокадного Ленінграда: фото, листи, накази керів-
ництва, газетні вирізки того часу.

У відкритті виставки взяли участь Голова Держкомархіву О. П. Гін-
збург, заступник директора Російського державного архіву економіки  
О. Р. Курапова, перший секретар Посольства Білорусі в Україні  
О. В. Ястрєбов, старший радник Посольства Російської Федерації в Україні  
С. С. Кузнєцов, громадські діячі, історики, відповідальні працівники дер-
жавних установ України.

* * *
24 листопада 2010 р. провідний науковий співробітник відділу довід-

кового апарату ЦДАВО К. І. Криворучко взяла участь у науково-прак-
тичній конференції “Війна після війни: архівні документи як джерело 
вивчення національно-визвольного руху (український та міжнародний 
досвід)” (м. Львів), проведеній з ініціативи Української Всесвітньої Ко-
ординаційної Ради (голова Д. Павличко). 
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* * *
27 жовтня 2010 р. у ЦДАГО розгорнуто документальну виставку, при-

свячену 66-й річниці визволення України від фашистських загарбників.

* * *
13 грудня 2010 р. Служба безпеки України урочисто передала на пос-

тійне зберігання до ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного фотодоку-
менти часів Другої світової війни, вилучені у 4-х кримінальних справах, 
що розслідувались слідчими СБ України.

* * *
14–15 жовтня 2010 р. провідний спеціаліст Держархіву в АР Крим 

Т. В. Соболевська взяла участь у VIII Міжнародній науково-практич-
ній конференції “Ювілейні Пирогівські читання” (Морська бібліотека  
ім. М. П. Лазарева, м. Севастополь) та виступила з доповіддю “Вірність 
клятві Гіппократа: труд лікарів в окупованому нацистами Криму (за ма-
теріалами архівних фондів)”.

22 жовтня 2010 р. у Держархіві в АР Крим відкрито книжково-до-
кументальну виставку “До 90-річчя від дня народження двічі Героя Ра-
дянського Союзу Амет-Хана Султана”. В експозиції виставки презен-
товано копії фотодокументів, статті, що висвітлюють життєвий шлях 
прославленого льотчика.

У листопаді 2010 р. Держархівом в АР Крим надано Центральному 
музею Тавриди копії архівних документів для експонування на виставці 
“Листівки періоду Великої Вітчизняної війни”

* * *
25 жовтня 2010 р. у читальному залі Держархіву Вінницької області 

розгорнуто докуметальну виставку “До 66-ї річниці звільнення України 
від фашистських загарбників”. Експозиція виставки розкриває історію 
підпільного та партизанського руху, висвітлює окупаційний режим на те-
риторії Вінницької області, звільнення її території та відбудову народного 
господарства.

16–19 листопада 2010 р. заступник директора Держархіву Вінниць-
кої області Ф. А. Винокурова взяла участь у міжнародному фестивалі то-
лерантності, що  проходив у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація). 
Вона виступила з доповіддю “Архівні джерела держархіву про Голокост 
євреїв періоду нацистської окупації області (1941–1944 рр.) і науковим 
коментарем до документального фільму “Берегиня” про Праведницю 
Світу Л. І. Постоловську, відзнятого за документами архіву.

* * *
27 жовтня 2010 р. у Держархіві Волинської області відкрито доку-

ментальну виставку “Вони визволяли Україну (до 66-ї річниці визволення 
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України від фашистських загарбників)”. Наступного дня в ефірі республі-
канського радіо прозвучала інформація про відкриття виставки.

27 жовтня 2010 р. директор Держархіву Волинської області В. Гика 
та начальник відділу інформації та використання документів А. П. Крав-
чук взяли участь у роботі історико-краєзнавчої конференції “Минуле 
і сучасне Волині і Полісся: історії Камінь-Каширщини”, присвяченої  
70-річчю утворення Камінь-Каширького району та 30-річчю від засну-
вання Камінь-Каширського народного музею. Директор архіву виступив 
з доповіддю “Камінь-Каширщина воєнного та повоєнного періоду за ма-
теріалами Державного архіву Волинської області”. 

* * *
25 жовтня 2010 р. у Держархіві Дніпропетровської області розгорну-

то документальну виставку “Смертю смерть подолав: Дніпропетровська 
область у роки Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”.

* * *
21 жовтня 2010 р. Держархівом Донецької області спільно з архів-

ним відділом Сніжнянської міськради організовано виїзну документаль-
ну виставку “Історія міст Сніжне і Торез у документах окупаційного пе-
ріоду”.

У грудні 2010 р. Держархівом Донецької області підведено підсумки 
роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад області з 
відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 
Архівними установами області у 2010 р. підготовлено 51 виставку ар-
хівних документів (у т. ч. 8 сумісних), 6 телепередач, 2 радіопередачі,  
38 публікацій у пресі, 1 слайд-фільм.

* * *
27 жовтня 2010 р. у Держархіві Житомирської області відкрито стен-

дову виставку під назвою “До 66-ї річниці визволення України від фа-
шистських загарбників”, де представлено копії документів бібліотечного 
та газетного фонду держархіву області, цифрові копії, надані Держкомар-
хівом України.

* * *
5 жовтня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито доку-

ментальну виставку до річниці трагедії Бабиного Яру.
22 жовтня 2010 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито доку-

ментальну виставку з нагоди 66-ї річниці визволення українських земель 
від фашистських загарбників.
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* * *
5 листопада 2010 р. у читальному залі Держархіву Запорізької об-

ласті розгорнуто документальну виставку “Україна – вільна! До 66-річчя 
визволення України від фашистських загарбників”.

* * *
28 жовтня 2010 р. у Держархіві Івано-Франківської області розгор-

нуто тематичну виставку до 66-ї річниці визволення України від фашист-
ських загарбників.

* * *
21 жовтня 2010 р. у рамках Всеукраїнської методичної конференції 

“Методологічні засади історичної освіти у контексті профілізації стар-
шої школи” Держархівом Кіровоградської області презентовано спільне 
з Кіровоградським інститутом розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ “Україна” 
видання “Кіровоградщина і кіровоградці у роки Другої світової війни. 
Спогади, документи і матеріали”.

23 грудня 2010 р. на краєзнавчій конференції, присвяченій 85-річчю 
Державного архіву Кіровоградської області, поінформовано про особові 
фонди держархіву як джерельну базу з історії Другої Світової та Великої 
Вітчизняної війни.

* * *
12 жовтня 2010 р. у Держархіві Луганської області відкрито доку-

ментальну виставку до 66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників.

15 жовтня 2010 р. у Держархіві Луганської області для студентів  
V курсу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля про-
ведено тематичну бесіду, присвячену Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років та визволенню України від фашистських загарбників.

* * *
27 жовтня 2010 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Львівської об-

ласті опубліковано он-лайнову документальну виставку “До 66-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників”.

* * *
У жовтні 2010 р. у Держархіві Миколаївської області експонувала-

ся документальна виставка “Звитяга. Жертовність. Подвиг”, приурочена 
до 105-річчя від дня народження В. С. Моргуненка, керівника підпільної 
комсомольської організації “Партизанська іскра”, що діяла в роки Вели-
кої Вітчизняної війни у с. Кримка Первомайського району.

На офіційному веб-сайті держархіву постійно експонуються вистав-
ки документів “До 65-річчя звільнення Миколаївщини від нацистської 
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окупації”, “Насильницьке вивезення мирного населення Миколаївщини 
на примусові роботи під час Великої Вітчизняної війни”, “Трагедія Голо-
косту”, “З історії діяльності партизанських загонів та підпільних органі-
зацій, які діяли на території Миколаївщини у 1941–1944 рр.”, “Миколаїв-
щина у 1941–1945 рр.”, де представлено документи про перебіг подій під 
час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.

* * *
18 жовтня 2010 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Одеської об-

ласті розміщено он-лайнову документальну виставку до Міжнародного 
Дня людей похилого віку та Дня ветерана “Герої соціалістичної праці 
Одещини: учасник Великої Вітчизняної війни, академік Надія Олександ-
рівна Пучковська”.

* * *
28 жовтня 2010 р. у Держархіві Полтавської області відкрито вистав-

ку документів та друкованих видань “28 жовтня - День визволення Украї-
ни від німецько-фашистських загарбників”.

Протягом жовтня 2010 р. у читальному залі Держархіву Полтавської 
області проведено три тематичних уроки-лекції для учнів Полтавського 
ліцею, присвячених визволенню України від фашистских загарбників.

* * *
25 жовтня 2010 р. у Держархіві Рівненської області відкрито доку-

ментальну виставку про відбудову народного господарства області в пе-
ріод з лютого 1944 р. по 1946 р.

26 жовтня 2010 р. у держархіві Рівненською ДТРК проведено зйомки 
сюжету для інформаційної програми “День” про документальну виставку 
архіву, присвячену 66-річчю звільнення України від фашистських загар-
бників.

28 жовтня 2010 р. у газеті “Сім днів” опубліковано статтю началь-
ника відділу використання інформації документів архіву Л. А. Леонової 
“Війна ще не закінчилась, а відбудова вже розпочалась”.

* * *
 28 жовтня 2010 р. у читальному залі Сумської міської централь-

ної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка проведено круглий стіл, присвячений  
66-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. 
У засіданні круглого столу взяли участь історики, архівісти, представники 
громадських організацій. На засіданні обговорено особливості визволен-
ня території Сумщини, роль партизанського руху та підпілля у визволен-
ні території України і Сумщини зокрема. Держархівом області у рамках 
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круглого столу презентовано документальну виставку, що відображає події 
Карпатського рейду групи  партизанських загонів Сумської області.

Того ж дня у Держархіві Сумської області розгорнуто документальну 
виставку, присвячену 66-й річниці визволення України від фашистських 
загарбників.

На веб-сайті держархіву в розділі “Інформуємо громадськість” роз-
міщено перелік cтатей про визволення України та м. Суми від фашистсь-
ких загарбників за газетами бібліотечного фонду Держархіву Сумської 
області.

* * *
26 жовтня 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито до-

кументальну виставку до 66-ї річниці визволення України від німецьких 
загарбників “На вівтар Перемоги”.

24 листопада 2010 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
документальну виставку до 90-річчя від дня народження двічі Героя Ра-
дянського Союзу Султана Ахмет-Хана “Життя віддане небу”.

* * *
7 жовтня 2010 р. співробітники Держархіву Харківської області про-

вели у ліцеї № 149 м. Харкова тематичну годину, присвячену 65-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та 66-й річниці 
визволення України від фашистських загарбників

15 жовтня 2010 р. у Держархіві Харківської області відкрито вистав-
ку друкованих видань, присвячену Міжнародному дню громадян похило-
го віку та Дню ветерана, а також проведено зустріч з учасником Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років, партизаном, полковником у відставці 
Д. О. Якушенковим.

22 жовтня 2010 р. у Держархіві Харківської області проведено чита-
цьку конференцію “Велич подвигу народного”, присвячену 65-й річниці 
закінчення Другої світової війни, 66-й річниці визволення України від фа-
шистських загарбників та 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років.

У конференції взяли участь співробітники держархіву області, сту-
денти вищих навчальних закладів м. Харкова, науковці, музейні праців-
ники, представники ЗМІ та громадських організацій. У рамках заходу 
організовано виставку архівних документів “Історія Великої Вітчизняної 
війни крізь призму архівних документів”.

25 жовтня 2010 р. директор Держархіву Харківської області  
Л. М. Момот взяла участь у круглому столі з нагоди 66-ї річниці визво-
лення України від фашистських загарбників, організованому Харківсь-
кою облдержадміністрацією.
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26 листопада 2010 р. у прес-центрі інформаційного агентства “Status 
Quo” проведено прес-конференцію на тему “Братские могилы в Харьков-
ской области: новые данные, уточненные списки. У заході взяли участь 
начальник відділу організації та координації архівної справи Держархіву 
Харківської області О. С. Гнезділо, директор Харківського приватного 
музею міської садиби А. Ф. Парамонов та начальник відділу охорони 
пам’яток історії управління культури та туризму Харківської облдержад-
міністрації С. А. Бахтіна.

17 грудня 2010 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів архіву В. А. Плисак взяла участь у XXVIII Міжна-
родній краєзнавчій конференції молодих вчених, присвяченій 65-річчю 
Перемоги у Великій Вітчизняній війни, де виступила з доповіддю про 
діяльність партизанських загонів на Харківщині.

* * *
26 жовтня 2010 р. в обласному шпиталі інвалідів та учасників Вели-

кої Вітчизняної війни відкрито документальну виставку Держархіву Хер-
сонської області  “Шляхами війни. До 66-ї річниці визволення України”.

* * *
22 жовтня 2010 р. у Держархіві Хмельницької області розгорнуто те-

матичну виставку до 66-ї річниці визволення України від гітлерівських 
загарбників “Пам’ять крізь роки”.

27 жовтня 2010 р. в ефір радіо Хмельницької ОДТРК “Поділля-центр” 
вийшла інформація про склад та зміст архівних документів тематичної 
виставки “Пам’ять крізь роки”, підготовленої Держархівом Хмельницької 
області до 66-ї річниці визволення України від гітлерівських загарбників.

28 жовтня 2010 р. начальник відділу Держархіву Хмельницької об-
ласті Н. А. Кузьміна взяла участь у радіопередачі із циклу “Персона біля 
мікрофона”, що виходить у прямому ефірі на радіо Хмельницької ОДТРК 
“Поділля-центр”, та розповіла про події Великої Вітчизняної війни в жов-
тні 1944 р. за документами Держархіву Хмельницької області.

28 жовтня 2010 р. у газеті “Подільські вісті” опубліковано статтю 
Ю. В. Олійника “Кров’ю і потом відвойована” до 66-ї річниці визволення 
України від гітлерівських загарбників.

У жовтні 2010 р. співробітники Держархіву Хмельницької області 
взяли участь у роботі наукових конференцій “Микола Прокоп’юк як уні-
кальна постать в когорті визначних військовиків ХХ ст. (до 65-ї річниці 
завершення Другої світової війни)” та “Стародавній Меджибіж в істори-
ко-культурній спадщині України: Меджибіж”, поінформувавши про доку-
менти держархіву з історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років за 
архівними документами.
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У грудні 2010 р. у збірнику статей та документів “Історія великих 
страждань. Табір для військовополонених Грос-лазарет-301 м. Славута 
Хмельницької (Кам’янець-Подільської) області” Держархівом Хмельни-
цької області опубліковано статтю “Формування адміністративно-управ-
лінської та карально-репресивної систем гітлерівськими загарбниками у 
північному регіоні Хмельниччини”.

* * *
15 жовтня 2010 р. директор Держархіву Черкаської області Т. А. Кли-

менко взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції “Україна 
- геополітичний і воєнний фактор Другої світової війни”, що проходила у 
Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, та висту-
пила з доповіддю “Друга світова війна за документальними матеріалами 
Державного архіву Черкаської області”.

18 жовтня 2010 р. у Держархіві Черкаської області відкрито докумен-
тальну виставку “До 66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників”.

У жовтні 2010 р. директор Держархіву Черкаської області Т. А. Кли-
менко взяла участь у програмах Черкаського обласного радіо та телекана-
лу “Рось”, присвячених 65-й річниці закінчення Другої світової війни та 
66-й річниці визволення України від фашистських загарбників.

13 грудня 2010 р. у Держархіві Черкаської області відкрито докумен-
тально-книжкову виставку, присвячену 67-й річниці визволення м. Чер-
каси від фашистських загарбників.

* * *
18 жовтня 2010 р. у Держархіві Чернівецької області розгорнуто 

документальну виставку, присвячену 66-й річниці визволення України 
від фашистських загарбників. В експозиції виставки представлено фо-
томатеріали військових частин та партизанських загонів, що діяли на 
території Північної Буковини та Бесарабії наприкінці 1943 – на початку  
1944 рр., документи численних архівних фондів, публікації місцевої преси.

* * *
28 жовтня 2010 р. у Держархіві Чернігівської області з нагоди 66-ї 

річниці визволення України від фашистських загарбників відкрито фото-
документальну виставку “В боях за визволення Чернігівщини. Вересень 
1943 р.”.

* * *
28 жовтня 2010 р. у Держархіві м. Севастополя розгорнуто докумен-

тальну виставку “До 66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників”.
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