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ЗМІСТ 

ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ  

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про звільнення О. Музичук з посади заступника Голови Державного комітету архівів 
України від 26 січня 2011 р. № 129/2011 
Про звільнення Т. Прись з посади заступника Голови Державного комітету архівів 
України від 26 січня 2011 р. № 138/2011 
Про призначення О. Музичук заступником Голови Державної архівної служби України  
від 26 січня 2011 р. № 153/2011 
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї річниці 
незалежності України  від 2 лютого 2011 р. № 99-р. 
Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та 
її учасників на 2011-2015 роки від 17 березня 2011 р. № 199-р. 
Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років від 30 березня 2011 р. № 241-р. 

 
НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 20 січня 2011 року “Про 
усунення порушень, виявлених в Державному комітеті архівів України Головним 
контрольно-ревізійним управлінням України, та посилення бюджетної дисципліни” 
від 21 січня 2011 р. № 2 
Про підготовку збірника документів “Олександр Довженко. Щоденникові записи. 
1941-1945 рр.” від 4 лютого 2011 р. № 7 
Про участь державних архівів у відзначенні 25-ї річниці Чорнобильської трагедії від 4 
лютого 2011 р. № 8 
Про підготовку збірника документів “Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський” 
від 4 лютого 2011 р. № 9 
Про участь державних архівів у відзначенні 50-річчя від дня польоту в космос першої 
людини — Юрія Олексійовича Гагаріна та 90-річчя  від дня народження Георгія 
Берегового від 4 лютого 2011 р. № 10 
Про участь державних архівів у відзначенні 390-ї річниці перемоги у Хотинській 
битві від 18 лютого 2011 р. № 19 
Про участь державних архівів у вшануванні пам'яті жертв Куренівської трагедії від 28 
лютого 2011 р. № 23 
З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 24 лютого 2011 р. “Про підсумки 
роботи державних архівних установ у 2010 році та пріоритети на 2011 рік” від 2 
березня 2011 р. № 28 
Про участь у робочих засіданнях 12-ї Загальної конференції Євро-Азійського 
регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів, Консультативної 
ради керівників державних архівних служб держав — учасниць СНД та міжнародної 
наукової конференції (21-23 червня 2011 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь) від 3 
березня 2011 р. № 30 
Про забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно-значущих 
заходів та взаємодію з засобами масової інформації і громадськістю від 9 березня 
2011 р. № 31 
Про участь державних архівів у заходах до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру від 16 
березня 2011 р. № 33 



 

 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 15 березня 2011 року 
«Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин» від 18 
березня 2011 р. № 36 
Про інформаційне супроводження та роз'яснення нормативно-правових актів 
Держкомархіву від 31 березня 2011 р. № 41 
 

 
ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 

У ДЕРЖКОМАРХІВІ УКРАНИ ................................................................................................................
У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ .........................................................................
Проведення державними архівними установами розширених засідань колегії 
держархівів, присвячених підсумкам роботи архівних установ у 2010 р. та їх 
завданням на 2011 р. 

 
МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ ........................................................................................................................
 
ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ ..............................................................................................................

Заходи державних архівних установ з нагоди відзначення 90-річчя Української 
революції 1917-1921 рр. та Дня Соборності України 
Заходи державних архівних установ з нагоди відзначення Дня пам'яті Героїв Крут 
Заходи державних архівних установ з нагоди Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав та 22-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 
Республіки Афганістан 
Заходи державних архівних установ з нагоди відзначення 150-ї річниці від дня 
смерті Т. Г. Шевченка 

 
 



 

 

ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

____________________________________________________________________________________________
____ 

У К А З И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Про звільнення О. Музичук з посади 

заступника Голови Державного комітету архівів України 
від 26 січня 2011 р. № 129/2011 

 
Звільнити МУЗИЧУК Ольгу Володимирівну з посади заступника 

Голови Державного комітету архівів України. 
 

Президент України В. ЯНУКОВИЧ  
 

Про звільнення Т. Прись з посади 
заступника Голови Державного комітету архівів України 

від 26 січня 2011 р. № 138/2011 
 

Звільнити ПРИСЬ Тетяну Петрівну з посади заступника Голови 
Державного комітету архівів України відповідно до пункту 1 частини  
першої статті 40 Кодексу законів про працю України. 
 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ  
 
 

Про призначення О. Музичук 
заступником Голови Державної архівної служби України 

від 26 січня 2011 р. № 153/2011 
 

Призначити МУЗИЧУК  Ольгу  Володимирівну  заступником  Голови  
Державної архівної служби України. 
 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ  
 
 
 



 

 

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

 
Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 

у 2011 році 20-ї річниці незалежності України 
від 2 лютого 2011 р. № 99-р  

 
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї 

річниці незалежності України, що додається.  
 
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити  виконання 
плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.  

 
Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 2 лютого 2011 р. № 99-р  
 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення у 2011 році  

20-ї річниці незалежності України  
 

Найменування заходу Строк виконання  Відповідальні за        
виконання  

1. Організація церемонії 
підняття Президентом 
України Державного 
Прапора України у 
м. Києві 

23 серпня Київська міськдерж- 
адміністрація,  
Міноборони, 
Міністерство культури, 
МВС, Державне 
управління справами (за 
згодою)    

2. Організація церемонї 
підняття Державного 
Прапора України у мм. 
Києві, Сімферополі, 
Севастополі, обласних 
та районних центрах 

-"- Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські держадміністрації

3. Проведення 
урочистих заходів, 

-"- -"- 



 

 

присвячених Дню 
Державного Прапора 
України у мм. Києві, 
Сімферополі, 
Севастополі, обласних 
та районних центрах 

4. Організація 
проведення науково-
просвітницьких заходів, 
присвячених історії 
становлення 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 державної 
символіки 

-"- -"- 

5. Забезпечення 
проведення 
закордонними 
дипломатичними 
установами України 
заходів, присвячених 
Дню Державного 
Прапора України і 20-й 
річниці незалежності 
України, із залученням 
представників 
української 
громадськості за 
кордоном 

серпень - вересень МЗС, Міністерство 
культури, 
Держкомтелерадіо 

6. Проведення 
напередодні Дня 
незалежності України у 
м. Києві міжнародного 
форуму, присвяченого 
20-й річниці 
незалежності України 

серпень МЗС 



 

 

7. Забезпечення 
організації та 
проведення фестивалю 
українців світу 

-"- МЗС, інші центральні 
органи виконавчої влади

8. Організація 
урочистого покладання 
квітів до пам'ятників 
видатних діячів 
українського 
державотворення, 
борцям за незалежність, 
воїнам, полеглим за 
свободу України у мм. 
Києві, Сімферополі, 
Севастополі, обласних 
та районних центрах, а 
також до пам'ятників 
князю Володимиру 
Великому, гетьману 
Богдану 
Хмельницькому, Тарасу 
Шевченку, Михайлу 
Грушевському в м. 
Києві 

24 серпня Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські держадміністрації

9. Проведення 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 

-"- Міноборони, Рада 
Міністрів Автономної 
Республіки Крим, 
Одеська, Вінницька і 
Львівська обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації 

10. Організація та 
проведення у м. Києві 
урочистих заходів, 
присвячених 20-й 
річниці незалежності 
України, за участю 
представників органів 

-"- Міністерство культури, 
МЗС, Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські держадміністрації



 

 

державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
депутатського та 
дипломатичного 
корпусу, громадських та 
релігійних організацій, 
політичних партій, 
української діаспори, а 
також делегацій 
Автономної Республіки 
Крим, областей, мм. 
Києва та Севастополя 

11. Проведення у м. 
Києві міжнародної 
науково-теоретичної 
конференції, 
присвяченої 20-й 
річниці незалежності 
України, в інших 
населених пунктах 
відповідних наукових 
конференцій та засідань 
за круглим столом, 
видання їх матеріалів 

24 серпня Національна академія 
наук, Міністерство 
освіти і науки, молоді та 
спорту, Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські держадміністрації

12. Організація 
проведення науково-
просвітницьких та 
інших тематичних 
заходів, присвячених 
20-й річниці заснування 
інституту президентства 
в Україні 

-"- Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту, 
Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські держадміністрації

13. Створення у 
Національному музеї 
історії України 
експозиції “Україна і 
світ” 

-"- Міністерство культури 

14. Сприяння 
проведенню 
міжрегіональних 
громадських форумів, 
зустрічей представників 

-"- Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту, 
Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 



 

 

молодіжних організацій 
з різних регіонів, 
громадських, зокрема 
молодіжних, акцій, 
спрямованих на 
забезпечення єдності 
держави та 
консолідацію 
суспільства 

та Севастопольська 
міські держадміністрації

15. Започаткування 
видання антології 
української літератури 
від найдавніших часів 
до сьогодення, 
забезпечення передачі 
частини тиражу 
бібліотекам та 
навчальним закладам, 
насамперед тим, що 
розташовані в сільській 
місцевості 

-"- Держкомтелерадіо, 
Міністерство культури, 
Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту 

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

-"- Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські 
держадміністрації, 
Міністерство культури 

17. Поліпшення умов 
функціонування 
провідних музеїв у м. 
Києві та інших 
населених пунктах, 
зокрема Національного 
музею історії України, 
Національного музею 
Тараса Шевченка, 
Національного 
художнього музею, 
Національного музею 

лютий - серпень Міністерство культури, 
Мінфін, Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства, Рада 
Міністрів Автономної 
Республіки Крим, 
обласні, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації 



 

 

російського мистецтва у 
м. Києві, а також 
виставки історії 
Української Народної 
Републіки у Київському 
міському будинку 
вчителя 

18. Проведення у 
навчальних закладах 
тематичних заходів, 
зокрема організація 
серед учнів і студентів 
Всеукраїнського 
конкурсу науково-
пошукових робіт, 
присвячених 20-й 
річниці незалежності 
України 

вересень Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту 

19. Організація 
всеукраїнських та 
регіональних 
тематичних виставок 
досягнень галузей 
господарства, освіти, 
науки, культури тощо 

24 серпня Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства, 
Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту, 
Міністерство культури, 
Рада Міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська 
міські держадміністрації

20. Організація 
проведення та підбиття 
підсумків щорічного 
Всеукраїнського 
консурсу “Населений 
пункт найкращого 
благоустрою і 
підтримки громадського 
порядку” 

-"- Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства 

21. Підготовка циклу 
пізнавальних 
документальних фільмів  

-"- Держкомтелерадіо, 
Міністерство культури 



 

 

і радіопередач про 
історію українського 
державотворення, 
зокрема з кінця 80-х 
років ХХ століття до 
сьогодення, та 
забезпечення їх показу 
на 
загальнонаціональних 
каналах телебачення 

22. Організація у  
|м. Києві та інших 
|населених пунктах 
|тематичних виставок 
|фото- та архівних 
|документів,  
|присвячених історії  
|українського 
|державотворення,   
|становленню та 
|утвердженню 
державних 
|символів України 

24 серпня Державна архівна 
служба 

23. Проведення 
інформаційної кампанії 
для формування 
позитивного іміджу 
України, забезпечення 
випуску іноземними 
мовами книг і буклетів 
про Україну, створення 
відповідної рекламної 
відеопродукції та 
розповсюдження їх в 
іноземних державах, 
через Інтернет 

-"- Держкомтелерадіо, 
МЗС, Міністерство 
інфраструктури 

24. Забезпечення в 
установленому порядку 
розроблення та 
виготовлення 
ювілейного знака “20 
років незалежності 
України”, карбування та 

-"- Національний банк (за 
згодою) 



 

 

введення в обіг 
ювілейної монети 

25. Забезпечення 
випуску та введення в 
обіг поштової марки і 
конверта, присвячених 
20-й річниці 
незалежності України, 
та здійснення 
спецпогашення 
поштової маки 

липень - вересень Міністерство 
інфраструктури 

26. Проведення 
|урочистого відкриття 
|нових корпусів 
|центральних державних 
|архівів по вул. 
Солом'янській, 24, у  
м. Києві 

липень - вересень  Державна архівна 
служба, Мінфін, 
Міністерство 
регіонального розвитку,| 
будівництва та  
житлово-комунального 
господарства 

27. Проведення у м. 
Києві урочистостей з 
нагоди 20-ї річниці 
всеукраїнського 
референдуму з питань 
проголошення 
незалежності України за 
участю керівників 
державних органів 

1 грудня Київська міськдержад-
міністрація,  
Міністерство культури 

28. Проведення 
просвітницьких та 
інших тематичних 
заходів, присвячених 
20-й  річниці 
всеукраїнського 
референдуму з питань 
проголошення 
незалежності України 

листопад - грудень Київська 
міськдержадміністрація,  
Міністерство культури 

29. Забезпечення 
проведення святкового 
салюту 20 
артилерійськими 
залпами у столиці 
України — місті-герої 
Києві, містах-героях 

24 серпня Міноборони, Рада 
Міністрів Автономної 
Республіки Крим, 
обласні, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації 



 

 

Керчі, Одесі, 
Севастополі, містах, де 
розташовані штаби 
оперативних 
командувань та видів 
Збройних Сил України, 
а також святкових 
феєрверків у м. 
Сімферополі та 
обласних центрах 

30. Забезпечення 
охорони правопорядку 
під час проведення 
святкових заходів 

липень - грудень МВС 

 
 



 

 

Про заходи з увічнення пам'яті  
про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

та її учасників на 2011-2015 роки. Витяг 
від 17 березня 2011 р. № 199-р  

  
1. Затвердити план заходів з увічнення пам'яті про події Великої  

Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки, що 
додається.  

 
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 10 липня  
і 10 грудня Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію   
про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для 
її узагальнення та подання до 25 липня і 25 грудня Кабінетові Міністрів 
України.  

 
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити у I 
кварталі 2011 р. регіональні плани заходів з увічнення пам'яті про події    
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки 
і забезпечити їх виконання.  

 
4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів забезпечити  

координацію здійснення центральними і місцевими органами виконавчої  
влади заходів з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років та її учасників.  

 
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 17 березня 2011 р. N 199-р  

 
ПЛАН  

заходів з увічнення пам'яті про події  
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років  

та її учасників на 2011-2015 роки  
 
1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам'яті про події Великої   

Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників відповідно до Закону 
України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років". 

 
Державна служба з питань  



 

 

інвалідів та ветеранів,  
Міністерство регіонального  

розвитку, будівництва  
та житлово-комунального  

господарства,  
Державна архівна служба.  

 
Протягом 2011 року.  

 
2. Укласти з державними органами іноземних держав і міжнародними 

організаціями міжвідомчі договори про упорядкування та збереження місць  
пам'яті воїнів та цивільного населення, що загинули під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років.  

 
Міністерство  

регіонального розвитку,  
будівництва  

та житлово-комунального  
господарства,  

Державна служба з питань  
інвалідів та ветеранів, МЗС.  

 
Протягом 2012 року.  

 
3. Розробити проект Концепції Державної цільової програми з 

увічнення пам'яті осіб, що загинули (пропали безвісти) під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років, на 2011-2015 роки.  

 
Державна служба  
з питань інвалідів  

та ветеранів, Міністерство  
культури, Міноборони,  

Міністерство регіонального  
розвитку, будівництва  

та житлово-комунального  
господарства, Міністерство  

освіти і науки, молоді  
та спорту, МЗС,  

Міністерство соціальної  
політики, Державна  

архівна служба.  
 

До 28 квітня 2011 року.  
 
4. Забезпечити:  



 

 

 
запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховання осіб,  

що загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років.  

 
Рада міністрів  

Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації,  
МВС, СБУ, МЗС,  

Державна служба з питань  
інвалідів та ветеранів.  

 
Постійно;  

 
запобігання торгівлі бойовими нагородами та іншими відзнаками часів  

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, пропаганді фашизму.  
 

Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації, МВС, СБУ,  

Державна служба з питань  
інвалідів та ветеранів.  

 
Постійно;  

 
з'ясування долі вихідців з України, які загинули (пропали безвісти) під 

час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території іноземних 
держав.  

 
Державна служба  
з питань інвалідів  

та ветеранів, Міністерство  
культури, МЗС.  

 
Постійно;  

 
ремонт та реставрацію пошкоджених або зруйнованих пам'ятників та  

монументів у місцях поховання воїнів, які загинули під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років, що перебувають на державному обліку 
як пам'ятки культурної спадщини.  

 



 

 

Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації,  

Міністерство регіонального  
розвитку, будівництва  

та житлово-комунального  
господарства.  

 
Постійно;  

 
упорядкування та збереження пам'ятників, створення музеїв, 

меморіальних комплексів, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років.  

 
Рада міністрів  

Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації,  

Міністерство регіонального  
розвитку, будівництва  

та житлово-комунального  
господарства, Міністерство  

культури, Міноборони, МВС,  
СБУ, Державна служба  

з питань інвалідів  
та ветеранів.  

 
Постійно;  

 
відвідування ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та 

членами їх сімей, представниками громадських організацій та державних  
підприємств розташованих на території іноземних держав місць  поховання  
воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.  

 
Державна служба  
з питань інвалідів  

та ветеранів, Міністерство  
соціальної політики, МЗС.  

 
Постійно.  

 



 

 

5. Створити централізований банк даних про поховання часів Великої  
Вітчизняної війни 1941-1945 років, що розташовані на території України та 
інших держав, забезпечити оприлюднення таких даних у засобах масової 
інформації.  

 
Міністерство регіонального  

розвитку, будівництва  
та житлово-комунального  

господарства, Міноборони,  
МВС, Державна архівна  

служба, МЗС.  
 

До 2015 року.  
 
6. Сприяти:  
 
провадженню науково-дослідницької діяльності з увічнення пам'яті  

про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників.  
 

Національна академія наук,  
Державна архівна служба,  

Міністерство освіти і науки,  
молоді та спорту,  

Державна служба з питань  
інвалідів та ветеранів.  

 
Постійно;  

 
проведенню пошукових робіт з метою встановлення імен осіб, що 

загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років, перепоховання їх останків.  

 
Міністерство  

регіонального розвитку,  
будівництва  

та житлово-комунального  
господарства,  

Міністерство культури,  
Міноборони, МВС, СБУ,  

Адміністрація  
Держприкордонслужби,  

Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації,  



 

 

громадські організації  
(за згодою).  

 
Постійно;  

 
провадженню діяльності пошуково-видавничого агентства "Книга 

пам'яті України".  
 

Державна архівна служба,  
Рада міністрів  

Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Постійно;  

 
здійсненню громадськими організаціями заходів з увічнення пам'яті 

про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників.  
 

Державна служба  
з питань інвалідів  

та ветеранів, Державна  
архівна служба,  
Міністерство  

регіонального розвитку,  
будівництва  

та житлово-комунального  
господарства,  

Міністерство культури,  
Міноборони, Рада міністрів  

Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Постійно;  

 
широкому висвітленню державними засобами масової інформації 

подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.  
 

Держкомтелерадіо,  
Українське національне  
інформаційне агентство  

"Укрінформ", Національна  



 

 

академія наук,  
Державна архівна  

служба, Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Постійно;  

 
випуску мемуарної та документальної літератури з історії Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років.  
 

Держкомтелерадіо,  
Національна академія наук,  

Державна архівна  
служба, Рада міністрів  
Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська  

та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Постійно.  



 

 

Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї річниці  
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Витяг 

від 30 березня 2011 р. № 241-р  
  
 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 66-ї  

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у складі 
згідно з додатком.  

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

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, що додається.  

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,  
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  
Севастопольській міським державним адміністраціям подати до 10 квітня і 
25 травня 2011 р. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів 
інформацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим 
розпорядженням, для її узагальнення та  подання до 15 квітня і 10 червня 
2011 р. Кабінетові Міністрів України.  

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і  
затвердити регіональні плани заходів з підготовки та відзначення 66-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.  

5. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів забезпечити  
координацію здійснення центральними і місцевими органами виконавчої 
влади заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років. 

 
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ  

 
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 30 березня 2011 р. № 241-р  

 
СКЛАД  

Організаційного комітету з підготовки  
та відзначення 66-ї річниці Перемоги  

у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років  
  
 
ТІГІПКО    - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр  
Сергій Леонідович  соціальної політики, голова Оргкомітету  
 
МАСЛАКОВ   - Голова Державної служби з питань 
Володимир Олексійович інвалідів та ветеранів, заступник голови  



 

 

      Оргкомітету  
 
АНДРЕСЮК   - заступник Міністра оборони 
Борис Павлович  
 
АНІЩЕНКО   - перший заступник Міністра охорони 
Олександр Володимирович здоров'я  
 
БОНДАРЕНКО  - заступник Міністра надзвичайних ситуацій  
Андрій Юрійович  
 
ГІНЗБУРГ   - Голова Державної архівної служби 
Ольга Петрівна  
 
ДЕМЧЕНКО  - перший заступник Міністра закордонних 
Руслан Михайлович справ  
 
ДРОЗДОВА  - заступник Міністра соціальної політики  
Лідія Миколаївна  
 
ЖЕБРОВСЬКИЙ  - заступник Міністра освіти і науки, 
Борис Михайлович молоді та спорту  
 
ЗАЙЧУК   - Голова правління Пенсійного фонду 
Борис Олександрович України  
 
КОХАН   - заступник Міністра культури 
Тимофій Григорович  
 
КРАВЧЕНКО  - заступник Голови Держкомтелерадіо 
Дмитро Володимирович  
 
ПЛОТНІКОВА  - заступник Міністра інфраструктури 
Оксана Миколаївна  
 
ПОПКОВ   - перший заступник Міністра внутрішніх 
Сергій Єгорович  справ  
 
ПОПОВ   - голова Київської міськдержадміністрації  
Олександр Павлович  
 
РИБАК    - заступник Міністра фінансів 
Сергій Олександрович  
 
РЯБЕКА    - народний депутат України (за згодою) 



 

 

Олександр Григорович  
 
СЕМЧУК    - заступник Міністра регіонального 
Григорій Михайлович  розвитку, будівництва та  
      житлово-комунального господарства  
 
СУШКЕВИЧ  - голова Комітету Верховної Ради України у  
Валерій Михайлович  справах пенсіонерів, ветеранів та  
      інвалідів (за згодою)  
 
ЦИБЕНКО    - голова ради Організації ветеранів 
Петро Степанович  України (за згодою)  
  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 30 березня 2011 р. № 241-р  
 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці  

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років  
 
1. Провести:  
 
у Національному палаці мистецтв "Україна" урочисті збори, масові 

театралізовані дійства та святковий концерт за участю ветеранів війни та   
праці, представників Збройних Сил і громадськості м. Києва.  

 
Державна служба з питань інвалідів та  

ветеранів, Київська міська  
держадміністрація, Міністерство  
соціальної політики, Міноборони,  

Міністерство культури.  
 

До 9 травня 2011 р.;  
 
урочисті заходи з відзначення подій Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 років.  
 

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації, Міноборони, МВС,  

Держприкордонслужба, Державна служба  
з питань інвалідів та ветеранів.  



 

 

 
Протягом 2011 року;  

 
культурно-мистецькі заходи, святкові концерти і збори, зустрічі  

керівників органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування з ветеранами війни, членами сімей загиблих, жертвами  
нацистських переслідувань, присвячені 66-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років.  

 
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
 

Травень 2011 р.;  
 
науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглим столом 

у військових навчальних закладах із запрошенням ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років.  

 
Міноборони, Міністерство освіти і  

науки, молоді та спорту, Рада  
міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська  

міські держадміністрації.  
 

Квітень - травень 2011 р.;  
 
тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 років у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та  
позашкільних навчальних закладах за участю ветеранів, екскурсії до музеїв, 
походи місцями бойової слави.  

 
Міністерство освіти і науки, молоді  
та спорту, Міністерство культури,  

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Квітень - травень 2011 року.  

 
2. Вживати заходів:  
 



 

 

до упорядкування та утримання у належному стані меморіалів, 
пам'ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників  
Вітчизни та мирного населення, меморіальних дощок, музеїв, кімнат бойової 
слави.  

 
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації, Міністерство  
регіонального розвитку, будівництва  

та житлово-комунального господарства,  
Міноборони, Держприкордонслужба,  
Міністерство надзвичайних ситуацій,  

МВС, Міністерство культури,  
Міністерство освіти і науки, молоді  

та спорту.  
 

Постійно;  
 
для забезпечення житловою площею відповідно до законодавства 

ветеранів війни, які потребують поліпшення житлових умов.  
 

Державна служба з питань інвалідів та  
ветеранів, Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Постійно;  

 
для проведення ремонту житлових будинків і квартир ветеранам війни.  
 

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації, Міністерство  

регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства.  

 
Постійно.  

 
3. Забезпечити:  
 



 

 

поїздки ветеранів Великої Вітчизняної війни та членів їх сімей, 
представників громадських організацій і державних установ місцями 
бойової слави на території України та іноземних держав.  

 
Державна служба з питань інвалідів та  

ветеранів, МЗС, Міністерство  
інфраструктури, Рада міністрів  

Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  

держадміністрації, громадські  
організації ветеранів війни (за  

згодою).  
 

Протягом 2011 року;  
 
проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризації 

ветеранів війни та у разі потреби їх госпіталізацію в першочерговому 
порядку.  

 
МОЗ, Рада міністрів Автономної  

Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації.  
 

Постійно;  
 
першочергове безоплатне зубопротезування для ветеранів війни та 

отримання ними ліків за рецептами.  
 

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

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Протягом 2011 року;  

 
проведення урочистого мітингу, військово-історичного фестивалю та  

масового театралізованого концертного дійства за участю ветеранів війни, 
жертв нацистських переслідувань на майдані Незалежності.  

 
Київська міська держадміністрація,  

Державна служба з питань інвалідів та  
ветеранів, Міноборони, Міністерство  

інфраструктури, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні  



 

 

та Севастопольська міська  
держадміністрації.  

 
9 травня 2011 р.;  

 
широке висвітлення заходів з відзначення 66-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.  
 

Держкомтелерадіо, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Травень 2011 р.;  

 
несення почесної варти біля Вічного вогню у м. Києві, покладення  

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

 
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації, Міноборони, МВС,  
Державна служба з питань інвалідів та  

ветеранів, Держприкордонслужба.  
 

9 травня 2011 р.;  
 
у місцях проведення заходів з відзначення 66-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років:  
 
- медичне супроводження та належний санітарно-епідеміологічний 

нагляд.  
 

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

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Квітень - травень 2011 р.;  

 
- охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки 

дорожнього руху.  
 



 

 

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

Севастопольська міські  
держадміністрації.  

 
Квітень - травень 2011 року.  

 
4. Організувати:  
 
проведення урочистих зустрічей з Героями Радянського Союзу, 

повними кавалерами ордена Слави, особами, які нагороджені чотирма і 
більше медалями "За відвагу" в період Великої Вітчизняної  війни 1941-1945   
років, та представниками громадських організацій ветеранів війни.  

 
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації, Державна служба з  
питань інвалідів та ветеранів,  

Міністерство соціальної політики,  
Міноборони, МВС, Міністерство  

надзвичайних ситуацій,  
Держприкордонслужба, СБУ.  

 
До 9 травня 2011 р.;  

 
вручення ветеранам війни державних нагород і відомчих відзнак.  
 

Рада міністрів Автономної Республіки  
Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські  
держадміністрації, Державна служба з  

питань інвалідів та ветеранів,  
Міноборони, Держприкордонслужба, МВС,  

Міністерство надзвичайних ситуацій,  
СБУ.  

 
До 9 травня 2011 р.;  

 
відвідування керівництвом органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування ветеранів війни за місцем проживання, в 
госпіталях, лікарнях, будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів  війни і 
праці,  а також територіальних закладах системи соціального захисту.  

 
Рада міністрів Автономної Республіки  



 

 

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації, Міністерство  
соціальної політики, МОЗ, Міноборони,  

МВС, Міністерство надзвичайних  
ситуацій, Держприкордонслужба, СБУ,  
Державна служба з питань інвалідів та  

ветеранів.  
 

Постійно;  
 
виставки творів мистецтв, фотографій та плакатів воєнних років,  

документів та архівних матеріалів у музеях, мемуарної та історичної 
літератури в бібліотеках, проведення творчих зустрічей, концертних  
програм з виконанням пісень та хореографічних творів воєнної тематики.  

 
Рада міністрів Автономної Республіки  

Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські  

держадміністрації, Міністерство  
культури, Міноборони, Міністерство  

освіти і науки, молоді та спорту,  
Державна архівна служба.  

 
Травень 2011 року.  

 
5. Сприяти:  
 
проведенню у м. Києві засідання Постійної Комісії у європейських 

справах Всесвітньої федерації ветеранів війни.  
 

Державна служба з питань інвалідів та  
ветеранів, Міністерство соціальної  

політики, МЗС, Київська міська  
держадміністрація, громадські  
організації ветеранів війни (за  

згодою).  
 

Травень 2011 р.;  
 
широкому висвітленню в засобах масової інформації сторінок історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, показу художніх та  
документальних творів,  присвячених героїзму та самовідданості народу 
проти фашизму.  

 



 

 

Держкомтелерадіо, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації, Міністерство  

культури, Міноборони, Українське  
національне інформаційне агентство  

"Укрінформ".  
 

Квітень - травень 2011 р.;  
 
виданню наукової, мемуарної та документальної літератури з історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.  
 

Національна академія наук, Державна  
архівна служба, Держкомтелерадіо.  

 
Постійно.  



 

 

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 
 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 20 січня 2011 року “Про усунення порушень, виявлених в 

Державному комітеті архівів України Головним контрольно-ревізійним 
управлінням України, та посилення бюджетної дисципліни” 

від 21 січня 2011 р. № 2 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 
20 січня 2011 року “Про усунення порушень, виявлених в Державному 
комітеті архівів України Головним контрольно-ревізійним управлінням 
України, та посилення бюджетної дисципліни”. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Голова Державної архівної служби    О. П. Гінзбург 
 

РІШЕННЯ 
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 

АРХІВІВ УКРАЇНИ 
 
м. Київ                                                                                  20 січня 2011 р. 
 
Про усунення порушень, виявлених в Державному комітеті архівів 

України Головним контрольно-ревізійним управлінням України, та 
посилення бюджетної дисципліни 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-

економічного відділу Держкомархіву Стадник В. А. про результати ревізії 
фінансово-господарської діяльності Держкомархіву за 2008, 2009 роки та 
завершений період 2010 року, проведеної Головним контрольно-ревізійним 
управлінням України (далі ГоловКРУ), та з метою повного усунення 
виявлених порушень і недоліків, попередження їх виникнення в подальшому 

 
колегія вирішила: 
1. Управлінню фінансового та кадрового забезпечення Держкомархіву 

(Тюрін О. О.): 
вжити заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень; 
з метою попередження порушень та ефективного виконання бюджету у 

поточному році до 4 лютого 2011 р. розробити заходи щодо посилення 
бюджетної дисципліни; 

надіслати на адресу ГоловКРУ письмову інформацію та копії 
документів, що підтверджують усунення порушень. 



 

 

2. Начальнику фінансово-економічного відділу (Стадник В. А.) та 
начальнику кадрового забезпечення (Барановій О. В.) відшкодувати шкоду, 
що виявлена в ході ревізії ГоловКРУ, в порядку, визначеному ст. 133 КЗпПУ 
(у розмірі посадового окладу кожному). 

3. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
(Богунова Н. К.) привести положення про структурні підрозділи Державної 
служби архівів України у відповідність до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів”. 

 
Голова колегії, 
Голова Державної архівної служби України   О. П. Гінзбург 

 
Секретар колегії       Т. В. Галицька 

 
 



 

 

Про підготовку збірника документів “Олександр Довженко. 
Щоденникові записи. 1941-1945 рр.” 

від 4 лютого 2011 р. № 7 

На виконання домовленостей з Федеральним архівним агентством 
(Російська Федерація) щодо спільної підготовки та видання 2011 року 
збірника документів «Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1941–1956 
рр.», 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити українську частину редколегії збірника документів 
«Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1941–1956 рр.» у складі: 

Гінзбург О. П., Голова Державної архівної служби, 
Скрипка Л. В., директор ЦДАМЛМ,  
Тримбач С. В., голова Спілки кінематографістів України (за згодою),  
Агапітова І. В., завідувач сектора просвітньої та виставкової роботи 

ЦДАМЛМ.  

2. Директору ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.): 
до 10 лютого 2011 року подати Держкомархіву прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для виконання робіт з видання збірника документів 
(у грн.), зазначивши джерела фінансування; 

до 14 березня 2011 року скласти та погодити з РДАЛМ план-графік 
робіт зі спільної підготовки збірника документів, у копії подати 
Держкомархіву; 

до 16 травня 2011 року забезпечити доопрацювання наукового 
коментаря та передмови до збірника за документами архіву та узгодження їх 
з РДАЛМ; 

забезпечити виконання робіт з підготовки збірника документів до 
друку; 

організувати у третьому кварталі 2011 року візування оригінал-
макету збірника спільно з Росархівом та РДАЛМ перед подачею на розгляд 
Науково-видавничої ради Держкомархіву та спільної українсько-російської 
редколегії; 

до кінця 2011 року передати оригінал-макет збірника до видавництва; 
укласти Договір з видавництвом, узгодивши його текст з 

Держкомархівом;  
надати РДАЛМ 50% тиражу. 

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

у лютому 2011 року забезпечити узгодження з російською стороною та 
підписання додаткової Угоди до Договору про спільну діяльність 
Державного комітету архівів України та Федерального архівного агентства 
(Російська Федерація) з підготовки збірника архівних документів «Повість 
полум’яних років Олександра Довженка» від 16 вересня 2008 року»; 



 

 

забезпечити контроль за підготовкою ЦДАМЛМ спільного з РДАЛМ 
збірника документів та надати необхідну допомогу у розробленні плану-
графіку робіт зі спільної підготовки збірника документів; 

організувати у третьому кварталі 2011 року розгляд Науково-
видавничою радою Держкомархіву оригінал-макету збірника документів 
«Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1941–1956 рр.»; 

відповідно до компетенції надати допомогу в організації зустрічі 
української та російської робочих груп з підготовки збірника документів та 
візуванні оригінал-макету збірника спільно з Росархівом перед передачею до 
видавництва. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету, голову комісії з реорганізації 
Матяш І. Б. 

 
 
Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 

 



 

 

Про участь державних архівів у відзначенні 
25-ї річниці Чорнобильської трагедії 

від 4 лютого 2011 р. № 8 
 

На виконання домовленостей з Федеральним архівним агентством 
(Російська Федерація) та Департаментом з архівів та діловодства 
Міністерства юстиції Республіки Білорусь, 

Н А К А З У Ю: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархівів 
Житомирської, Київської та Рівненської областей провести виявлення 
документів про екологічну катастрофу, що була спричинена руйнуванням 
четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, ліквідацію 
її наслідків та завдані нею економічні та людські збитки, інших дотичних 
документів. 

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Держкомархіву до 28 березня 2011 року. 

2 .Директору ЦДКФФА (Топішко Н. О.) підготувати відеоролик за 
документами архіву. 

3. Директору ЦДАГО (Лозицький В. С.) спільно з ЦДАВО, ЦДКФФА 
забезпечити підготовку експозиції, афіші та каталогу виставки, а також її 
розміщення та урочисте відкриття в приміщенні ЦДАМЛМ 26 квітня 
2011 року; 

до 18 квітня 2011 року підготувати електронний варіант виставки для 
публікації на веб-порталі Держкомархіву та передання державним архівам 
областей. 

4. Директорам державних архівів областей, мм. Києва та Севастополя 
забезпечити організацію та проведення виставок до 25-ї річниці 
Чорнобильської трагедії. 

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

забезпечити координацію роботи з підготовки та урочистого відкриття 
виставки; 

вивчити питання участі в підготовці виставки Держархіву СБУ та 
Галузевого держархіву МВС, федеральних архівів Російської Федерації та 
центральних державних архівів Республіки Білорусь, включення до 
експозиції виставки документів з їхніх фондів; 

забезпечити висвітлення інформації про виставку в засобах масової 
інформації; 

провести консультації з МЗС з питань експонування матеріалів 
виставки в дипломатичних представництвах України за кордоном. 



 

 

6. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву до 21 квітня 2011 року. 

7. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк 
інформаційних матеріалів та каталогу виставки. 

8. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДАГО, ЦДАВО, ЦДКФФА під час транспортування 
виставкового обладнання та експозиції виставки до місця її проведення та у 
зворотному напрямку (квітень 2011 року). 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву, голову комісії з реорганізації Матяш І. Б. 

 

Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 
 



 

 

Про підготовку збірника документів 
“Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський” 

від 4 лютого 2011 р. № 9 
 

На виконання домовленостей з Федеральним архівним агентством 
(Російська Федерація) щодо спільної підготовки та видання 2011 року 
збірника документів «Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський», 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити українську частину робочої групи з підготовки збірника 
документів «Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський» у складі: 

Маковська Н. В., директор ЦДАВО, к. і. н., 
Берковська О. Б., заступник директора ЦДАВО, 
Григорчук Н. В., завідувач сектора публікації документів ЦДАВО, 
Папакін Г. В., провідний науковий співробітник Інституту історії 

України НАН України, д. і. Н. (за згодою). 

2. Директору ЦДАВО (Маковська Н. В.): 
відновити роботу архіву над збірником «Україна у 1918 р.: гетьман 

П. Скоропадський»; 
до кінця лютого 2011 року подати Держкомархіву прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для виконання робіт з видання збірника документів (у 
грн.), зазначивши джерела фінансування; 

до 10 березня 2011 року забезпечити підготовку та підписання 
Договору про спільну діяльність Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України та Державного архіву Російської 
Федерації з підготовки збірника документів «Україна у 1918 р.: гетьман П. 
Скоропадський», проект якого погодити з управлінням інформації та 
міжнародного співробітництва Держкомархіву; 

до кінця березня 2011 року скласти та погодити з ДАРФ план-графік 
робіт зі спільної підготовки збірника документів, у копії подати 
Держкомархіву; 

не пізніше 29 квітня 2011 року забезпечити підготовку української 
частини передмови та коментарів; 

організувати у третьому кварталі 2011 року візування оригінал-
макету збірника спільно з ДАРФ перед подачею на розгляд Науково-
видавничої ради Держкомархіву; 

до кінця 2011 року передати оригінал-макет збірника до видавництва; 
укласти Договір з видавництвом, узгодивши його текст з 

Держкомархівом;  
надати ДАРФ 50% тиражу. 

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



 

 

забезпечити контроль за підготовкою ЦДАВО спільного з ДАРФ 
збірника документів та надати необхідну допомогу у розробленні Договору 
про спільну діяльність ЦДАВО та ДАРФ з його підготовки; 

організувати у третьому кварталі 2011 року розгляд Науково-
видавничою радою Держкомархіву оригінал-макету збірника документів 
«Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський»; 

відповідно до компетенції надати допомогу в організації зустрічі 
української та російської робочих груп з підготовки збірника документів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Державного комітету, голову комісії з реорганізації 
Матяш І. Б. 

 
 
Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 

 



 

 

Про участь державних архівів у відзначенні 50-річчя від дня 
польоту в космос першої людини — Юрія Олексійовича Гагаріна 

та 90-річчя від дня народження Георгія Берегового 
від 4 лютого 2011 р. № 10 

 

На виконання Указу Президента України від 3 грудня 2010 року 
№ 1071/2010 «Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія 
Берегового», розпорядження Кабінету Міністрів від 2 вересня 2010 року 
№ 1759-р «Про підготовку та відзначення 50-річчя від дня польоту в космос 
першої людини – Юрія Олексійовича Гагаріна» та виконання рішень, 
прийнятих за результатами засідання української частини Підкомітету з 
питань гуманітарного співробітництва УРМК, що відбулося 26 січня 2010 
року в Міністерстві освіти і науки, 

Н А К А З У Ю: 
1 Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА провести виявлення 

документів, ДНАБ, м. Київ – публікацій в періодичній пресі, що стосуються 
першого польоту в космос, життя та діяльності Ю. О. Гагаріна, у тому числі 
перебування з офіційними візитами в Україні, ін. подій; життя та діяльності 
льотчика-космонавта, громадського діяча Г. Т. Берегового; 

директорам держархівів Донецької, Луганської та Полтавської 
областей провести виявлення документів про народження та навчання в 
школі, Єнакієвському аероклубі, Ворошиловградській школі військових 
льотчиків імені Пролетаріату Донбасу, інших документів про життя та 
діяльність Г. Т. Берегового; 

цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Держкомархіву до 14 березня 2011 року. 

2. Директору ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) забезпечити: 
спільно з директорами ЦДАВО та ЦДКФФА підготовку та розміщення 

експозиції виставок в приміщенні ЦДАМЛМ до 12 квітня 2011 року; 
підготовку афіші та буклетів виставок; 
експонування виставок в приміщенні архіву до 19 квітня 2011 року. 
3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва 

Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.)  
забезпечити координацію роботи з підготовки та урочистого відкриття 

виставок; 
вивчити питання участі в підготовці виставок федеральних архівів 

Російської Федерації та включення до експозицій виставок документів з 
їхніх фондів; 

забезпечити висвітлення інформації про виставки в засобах масової 
інформації. 

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставок на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву до 8 квітня 2011 року. 



 

 

5. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк 
інформаційних матеріалів та каталогів виставок. 

6. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ під час транспортування 
виставкового обладнання та експозицій виставок до місця їх проведення та у 
зворотному напрямку (11–19 квітня 2011 року). 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву, голову комісії з реорганізації Матяш І. Б. 

 

Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 
 



 

 

Про участь державних архівів 
у відзначенні 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві 

від 18 лютого 2011 р. № 19 
 

На виконання Указу Президента України від 6 грудня 2010 року 
№ 1075/2010 «Про відзначення 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві» 

Н А К А З У Ю: 

1. Директорам ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархівів Хмельницької, 
Чернівецької областей провести виявлення документів дотичних подіям 
Хотинської війни, а також про політичну та військову діяльність гетьмана 
Петра Сагайдачного, інших визначних воєначальників і учасників 
Хотинської битви, ДНАБ, м. Київ – документальних та інших видань, 
присвячених перемозі у Хотинській битві; 

цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати до 
Держкомархіву до 5 липня 2011 року; 

директорам ЦДІАК та Держархіву Чернівецької області забезпечити 
організацію та проведення у вересні 2011 року книжково-документальних 
тематичних виставок, пов’язаних із подіями 1621 року під Хотином (мм. 
Київ, Чернівці); 

директору ЦДІАК до 12 серпня 2011 року підготувати електронний 
варіант виставки для публікації на веб-порталі Держкомархіву та передання 
державним архівам областей та визначитись щодо місця проведення 
виставки в м. Києві. 

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

забезпечити координацію роботи з підготовки та урочистого відкриття 
виставок; 

вивчити питання участі в підготовці виставки державних архівів 
Республіки Польща та включення до експозицій виставки документів з їхніх 
фондів; 

забезпечити висвітлення інформації про виставки в засобах масової 
інформації. 

3. Директорам державних архівів областей, мм. Києва та Севастополя 
забезпечити організацію та проведення у вересні 2011 року книжково-
документальних тематичних виставок, присвячених перемозі у Хотинській 
битві. 

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на 
офіційному веб-порталі Держкомархіву до 1 вересня 2011 року. 



 

 

5. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк 
інформаційних матеріалів та каталогу виставки, що відкриватиметься в 
м. Києві. 

6. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДІАК під час транспортування виставкового обладнання 
та експозицій виставки до місця її проведення та у зворотному напрямку 
(вересень 2011 року). 

7. Директору ЦДАВО (Маковська Н. В.) надати ЦДІАК виставкове 
обладнання для підготовки та розміщення експозиції виставки (вересень 
2011 року). 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву, голову комісії з реорганізації Матяш І. Б. 

 

Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 



 

 

Про участь державних архівів 
у вшануванні пам'яті жертв Куренівської трагедії 

від 28 лютого 2011 р. № 23 
 

На виконання Розпорядження Президента України від 22 лютого 2011 
року № 76/2011-рп “Про вшанування пам’яті жертв Куренівської 
катастрофи”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву м. Києва: 

– провести виявлення документів, пов’язаних із подіями, що сталися 
13 березня 1961 року у місті Києві, – Куренівської катастрофи та не пізніше 
7 березня 2011 року передати до Держкомархіву та Держархіву м. Києва їх 
переліки та цифрові копії. 

– у межах компетенції взяти участь у підготовці збірки документів та 
матеріалів про трагічні події березня 1961 року у місті Києві, а також 
свідчень очевидців Куренівської катастрофи. 

2. Директору Держархіву м. Києва (Купченко В. П.) забезпечити 
оформлення експозицій та проведення відкриття виставки в приміщенні 
архіву до 13 березня 2011 року. 

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

– забезпечити координацію роботи державних архівів з підготовки 
експозиції виставки, присвяченої вшануванню пам’яті жертв Куренівської 
катастрофи; 

– начальнику відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) 
забезпечити публікацію на веб-порталі Держкомархіву он-лайнового 
варіанту виставки. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Держкомархіву І. Б. Матяш. 
 
 
Голова Державної архівної служби                                           О. П. Гінзбург 



 

 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву 
від 24 лютого 2011 р. “Про підсумки роботи державних архівних 

установ у 2010 році та пріоритети на 2011 р.” 
від 2 березня 2011 р. № 28 

 
1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 

архівів України від 24 лютого 2010 р. “Про підсумки роботи державних 
архівних установ у 2010 році та пріоритети на 2011 рік” (додається). 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 
 

Голова Державної архівної 
служби України        О. П. Гінзбург 
 

Р ІШЕННЯ  
КОЛЕГІ Ї  ДЕРЖАВНОГО  КОМІТЕТУ  

АРХІВІВ  УКРАЇНИ  
 
м. Київ                                                                                         24 лютого 2011 р. 
  

Про підсумки роботи державних архівних установ 
у 2010 році та пріоритети на 2011 рік 

 
Розглянувши підсумки виконання архівними установами планових 

завдань у 2010 році та завдання на 2011 рік, колегія Держкомархіву 
відзначає, що діяльність Держкомархіву, архівних установ у 2010 році була 
спрямована на реалізацію законодавства про архівну справу та створення 
сучасної європейської системи забезпечення збереженості і 
загальнодоступності архівних інформаційних ресурсів держави. 

Основні показники роботи архівних установ, заплановані на 2010 рік, 
виконано. 

Тривала робота щодо удосконалення архівного законодавства, 
нормативно-методичного забезпечення діяльності архівних установ. 

Верховною Радою України прийнято підготовлений Держкомархівом 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів»  

Протягом року розроблено один законопроект, дев’ять проектів 
постанов та три проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України. 

Завершено роботу над Правилами роботи архівних установ. 
Держкомархів посів друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Приязна 

адміністрація». 
Загальний обсяг фінансування Держкомархіву, центральних 

державних архівних установ, Держархіву в Автономній Республіці Крим, 
державних архівів областей, міст Києва і Севастополя в 2010 році становив 
90,0 млн. грн., з них видатки на оплату праці – 37,9 млн. грн. 

Додатковим і вкрай необхідним джерелом фінансування архівів у 



 

 

сучасних економічних умовах залишалися позабюджетні кошти. У порівнянні 
з минулим роком вони збільшилися на 60 % і становили 7, 6 млн. грн. 

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі становила 2 662 грн. 
(2009 р. – 2 149 грн.). 

На постійне зберігання до архівних установ надійшло 362 089 од. зб., з 
них 347 998 од. зб. управлінської документації, 5 110 од. зб. документів 
особового походження, 4 448 од. зб. науково-технічної документації, 
4 533 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відео документів. Окрім того, прийнято 
163 737 од. зб. з особового складу.  

Архівні установи забезпечили приймання та описування виборчої та 
іншої документації з виборів Президента України 2010 року.  

Кількість установ – джерел формування НАФ порівняно з минулим 
роком залишається стабільною і становить 42 862. 

На 12% збільшився показник проведення оглядів стану діловодства та 
збереженості архівних документів на підприємствах, в установах і 
організаціях. 

До описів справ включено 69% справ постійного зберігання, 
схвалених ЕПК держархівів, та 79% справ з особового складу, погоджених 
ЕПК (ЕК) архівних установ. 71% установ мають погоджені ЕПК держархівів 
номенклатури справ. 

Протягом 2010 року було створено 63 трудові архіви, з них: при 
міських радах - 1 (Луганська область), при районних радах - 7: Вінницька, 
Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Рівненська, Чернівецька області та при сільських та селищних радах - 55: 
Автономна Республіка Крим (9), Дніпропетровська (4), Закарпатська (6), 
Запорізька (6), Київська (7), Луганська (5), Рівненська (2), Херсонська (8), 
Черкаська (6), Чернівецька (2) області.  

Здійснювалася реконструкція комплексу споруд центральних 
державних архівів у м. Києві (освоєно 33 млн. 814 тис. грн.). 

Розроблено проект реконструкції приміщення корпусу № 2 
Держархіву Рівненської області. Держархівом Тернопільської області 
освоєно 2 млн. грн. для продовження будівництва нового приміщення. 

Низка архівних установ поліпшила умови зберігання документів НАФ 
шляхом отримання додаткових приміщень. Зокрема, ЦДАЗУ орендував 
приміщення загальною площею 604 кв. м., Держархів Хмельницької області 
- площею 273,3 кв. м. 

Вжито заходів щодо посилення контролю за організацією охоронного 
режиму в архівних установах. Із Стабілізаційного фонду було виділено 6,6 
млн. грн., за рахунок яких 26 архівних установ сплатили послуги фізичної 
охорони. 

У ЦДАМЛМ, держархівах Київської, Одеської, Рівненської областей 
та 37 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад встановлено 
охоронну сигналізацію, у держархівах Вінницької, Волинської, Чернігівської 
областей та 13 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад – 
відремонтовано наявні. У держархівах Запорізької, Вінницької, Луганської, 



 

 

Одеської, Полтавської, Рівненської, Херсонської областей встановлено 
системи відеоспостереження. 

У Держархіві Одеської області, 20 архівних відділах райдержадміні-
страцій і міських рад встановлено пожежну сигналізацію. У держрхівах 
Волинської, Запорізької, Рівненської, Черкаської, Чернігівської областей та 
14 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад відремонтовано 
наявні пожежні сигналізації. 

У ЦДАГО пожежну сигналізацію підключено до ЦПС МНС у м. Києві. 
Встановлено автоматичну систему пожежогасіння в Архівному відділі 

Дніпропетровської міської ради. 
Система кондиціювання та вентиляції повітря встановлена в 

Архівному відділі Дніпропетровської міської ради, у двох будівлях 
Держархіву Волинської області наявна система відремонтована. 

Тривали роботи з перевіряння наявності та стану документів, 
перевірено майже 3 млн. од. зб.  

У півтора рази перевиконано планові показники за напрямками 
використання інформації документів. 

Органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим 
зацікавленим установам та організаціям направлено 1156 інформаційних 
документів. Виконано 41 790 тематичних запитів, 22 019 запитів цивільного 
стану, 2 155 генеалогічних замовлень.  

Упродовж року держархівами розглянуто 351 331 запитів соціально-
правового характеру. На 87% зазначених запитів заявники отримали 
позитивну відповідь. 

Центральними держархівами виконано 2 594 запити соціально-
правового характеру, держархівами областей – 73 672 запити, архівними 
відділами райдержадміністрацій – 145 920 запитів, архівними відділами 
міськрад – 129 145 запитів. Найбільше навантаження припало на ЦДАВО, 
ЦДАГО, ЦДІАЛ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви 
Волинської, Донецької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Харківської, Чернівецької областей. 

Серед архівних відділів райдержадміністрацій від 5,5 до 14,2 тис. 
запитів соціально-правового характеру виконано архівними відділами 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей, архівними відділами 
міськрад Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької, 
Луганської, Сумської, Черкаської областей виконано від 6 тис. до 23,3 тис. 
запитів. 

Активно здійснювали науково-видавничу діяльність ЦДАГО, ЦДІАЛ, 
держархіви Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, 
Одеської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей. 

Держархівами підготовлено 1467 виставок. Найактивнішими у 
підготовці і проведенні виставок були ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДАМЛМ, 
ЦДКФФА, держархіви Вінницької, Закарпатської, Кіровоградської, 



 

 

Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. 
Києва, архівні відділи райдержадміністрацій Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та архівні відділи міськрад 
Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Донецької, Київської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей. 

На офіційному веб-порталі Держкомархіву функціонує 130 он-
лайнових виставок.  

У 2010 році читальні зали держархівів відвідало 27 177  користувачів, 
у тому числі 879 іноземних дослідників. Найбільша кількість дослідників 
працювала в читальних залах ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, 
держархівів Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, 
Хмельницької, Чернігівської областей. 

Держархіви підготували і провели 517 радіопередач, 556 телепередач, 
на сторінках періодичної преси опубліковано 1625 документальних публікацій. 

Делегації українських архівістів взяли участь у 42-й Міжнародній 
конференція Круглого столу архівів (CITRA) «Довіра та доступ. Проблеми 
управління документами та архівами у цифрову епоху» (Королівство 
Норвегія), у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних 
служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі 
(Республіка Білорусь). 

У м. Одесі організовано і проведено робочі засідання 11-ї Загальної 
конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) 
Міжнародної ради архівів, Консультативної ради керівників державних 
архівних служб держав-учасниць СНД (Консультативна рада) та міжнародні 
наукові конференції: «Спільна архівна спадщина та національні архівні 
фонди», «Електронний документообіг та електронні архіви».  

Держкомархівом підписано Меморандуми про співробітництво з 
Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, 
Національним архівом Грузії, Національною бібліотекою та архівом 
Ісламської Республіки Іран, Угоду про співробітництво в сфері архівної 
справи з Міністерством зв’язку та інформації Республіки Казахстан. 

Досить активно проводилася робота з перегляду грифів секретності 
матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР. Показник таємних справ 
відносно до загальної кількості справ у 2010 році становить 0,24 %. Загальна 
кількість секретних справ, що знаходяться на зберіганні в державних 
архівних установах – 108 448 справ. 

Разом з тим, у діяльності архівних установ залишається низка проблем 
і недоліків. 

Майже не комплектувалися управлінською документацією через 
відсутність вільних площ держархіви Закарпатської, Тернопільської, 
Херсонської областей, м.м. Києва, Севастополя.  

Не виконав плановий показник з приймання управлінської 
документації на постійне зберігання Держархів Львівської області. 



 

 

Не планували і не забезпечили приймання документів особового 
походження держархіви Івано-Франківської, Чернівецької областей, не 
виконав плановий показник Держархів Закарпатської області. 

Понад 1 млн. 765 тис. од. зб. не передано на постійне зберігання до 
державних архівів. Порівняно з 2009 роком цей показник збільшився на 
41 тис. од. зб. Найгірші показники в Київській, Луганській, Харківській, 
Полтавській, Тернопільській областях, місті Києві. 

Викликає занепокоєння показник описування справ з особового 
складу, що зберігаються в приватних архівах, який складає 37% від загальної 
кількості зазначених документів.  

Не завершено створення мережі трудових архівів.  
Через незадовільне бюджетне фінансування архівної сфери 

залишаються не вирішеними питання матеріально-технічного оснащення 
державних архівів, забезпечення їх придатними для зберігання 
приміщеннями. Зокрема, не завершено будівництво держархівів Київської, 
Тернопільської областей та м. Севастополя. Залишається невирішеним 
питання щодо добудови до корпусу № 2 Держархіву Чернігівської області. 

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

Будівлі держархівів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Одеської областей потребують капітального ремонту. 

Повністю вичерпали резерви площ для комплектування документами 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви Київської, Полтавської, Тернопільської, 
Харківської, Чернівецької областей, міста Севастополя. Сховища ще 12 
держархівів заповнені на 90-99 %.  

Водночас ,фінансування заходів Державної програми розвитку 
архівної справи на 2006 – 2010 роки, якими передбачалося поліпшити 
матеріально-технічне становище архівних установ, склало лише 18 % від 
запланованих обсягів. 

Не вирішено питання функціонування Галузевого державного архіву 
фінансових посередників Фонду державного майна України, у приміщеннях 
якого відключено енерго- та водопостачання, систему пожежогасіння та 
охоронну сигналізацію, що створило загрозу документам НАФ. 

Недостатнім залишається загальний рівень захищеності архівних 
будівель і сховищ, оскільки лише 20 % від загальної кількості будівель 
архівних установ забезпечено позавідомчою охороною. Охоронну 
сигналізацію встановлено у 60,5 % архівних будівель.  

Лише 59,5 % архівних установ забезпечено пожежною сигналізацією.  
Невідкладного вирішення потребує проблема оснащення архівних 

приміщень сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, 
новітніми технічними засобами для дезінсекції, дезінфекції документів.  

Програму підготовки архівних довідників на 2009–2010 рр. виконано 
лише на 10%.  



 

 

Не здійснювали ініціативне інформування ЦДІАК, держархіви Івано-
Франківської та Львівської областей. Генеалогічні запити не виконували 
держархіви Запорізької, Львівської областей. 

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

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

2010 рік взяти до відома. 
2. Схвалити проекти Плану розвитку архівної справи в Україні на 2011 

рік, Плану науково-дослідної та методичної роботи державних архівних 
установ України на 2011 рік, Плану науково-видавничої роботи державних 
архівних установ України на 2011 рік та завдань, визначених пріоритетними 
для архівної галузі у 2011 році (додаються). 

3. Схвалити План-звіт організаційної роботи Державної архівної 
служби на 2011 рік. 

4. Керівництву Державної архівної служби України, керівникам його 
структурних підрозділів забезпечити:  

– реалізацію заходів, спрямованих на виконання пріоритетних завдань 
Державної архівної служби України та Плану розвитку архівної справи в 
Україні на 2011 рік; 

– проведення урочистого відкриття до 20-ї річниці незалежності 
України нових корпусів центральних державних архівів; 

– розробку та подання Кабінету Міністрів України проектів Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», Концепції державної цільової програми 
розвитку архівної справи; 

– приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із 
Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади»; 

– запровадження системи управління якістю в Державної архівної 
служби України; 

– участь у 12-й Загальній конференції Євро-Азійського регіонального 
відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (Республіка Білорусь); 
щорічній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та 
Білорусі (Російська Федерація); Міжнародній конференції Круглого столу 
архівів МРА (СITRA) (Іспанія); 

– збереження статусу архівних відділів райдержадміністрацій і міських 
рад; 

– функціонування СДФ. 
5. Керівникам державних архівних установ: 
– забезпечити першочергове приймання на постійне зберігання 

документів НАФ, що зберігаються в установах понад встановлені роки; 
– забезпечити передавання документів з особового складу, що 

зберігаються в державних архівах та архівних відділах міських рад до 
трудових архівів; 

– ініціювати створення трудових архівів органами місцевого 
самоврядування зі статусом юридичних осіб; 



 

 

– посилити контроль за станом описування документів з особового 
складу, що зберігаються в архівних установах, створених фізичними та/або 
юридичними особами приватного права; 

– посилити контроль та надання консультативно-методичної допомоги 
ліквідованим та реорганізованим підприємствам, установам та організаціям 
з питань передавання та упорядкування документів; 

– з метою впровадження нових нормативно-правових актів з питань 
діловодства та архівної справи запланувати на П півріччя 2011 року 
проведення нарад (семінарів) з підвищення кваліфікації працівників служб 
діловодства та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій. 

– забезпечити постійний та чіткий контролю за наявністю, станом та 
рухом документів Національного архівного фонду;  

– забезпечити надійну експлуатацію архівних будівель і приміщень, 
систем їх життєзабезпечення, а також охоронну й пожежну безпеку 
архівосховищ; 

– установити в читальних залах системи відеоспостереження;  
– забезпечити створення страхового фонду та фонду користування 

документів НАФ; 
– завершити у 2011 році підготовку путівників та анотованих реєстрів 

фондів; 
– забезпечити інформаційне наповнення та постійний супровід веб-

сайтів державних архівів; 
– продовжити роботу над реалізацією архівно-пошукового 

інформаційного проекту «Український мартиролог ХХ століття»; 
– забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних коштів, 

посилити бюджетну дисципліну; 
– продовжити роботу з перегляду грифів секретності матеріальних 

носіїв інформації колишнього СРСР. 
6. Керівництву Державного архіву Львівської області (Куцинда В.І.) 

забезпечити прискорення завершення суцільного перевіряння наявності та 
стану документів у фондах архіву. 

7. Керівникам ДЕКС, держархівів в Автономній Республіці Крим, 
Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Миколаївської, 
Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, 
областей, м. Києва вжити заходів щодо усунення порушень, які були 
виявлені під час контрольних заходів, проведених ГоловКРУ України у 2010 
році. 

 
 

Голова Державної архівної служби України, 
голова колегії                                                                                О.П. Гінзбург 
 
Секретар колегії                                                                           Т.В.Галицька 



 

 

Про участь у робочих засіданнях 12-ї Загальної конференції Євро-
Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради 
архівів, Консультативної ради керівників державних архівних служб 

держав — учасниць СНД та міжнародної наукової конференції 
(21-23 червня 2011 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

від 3 березня 2011 р. № 30 

На виконання Плану роботи Євро-Азійського регіонального відділення 
(ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів на 2009–2012 роки, Протоколу 
засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб 
держав – учасниць СНД від 21 травня 2010 року, Плану пріоритетних 
заходів у сфері гуманітарного співробітництва держав – учасниць СНД на 
2011–2012 роки, погодженого Рішенням Ради голів урядів СНД від 19 
листопада 2010 року у частині проведення міжнародної наукової 
конференції: «Державні архівні служби та приватні архіви: досвід 
взаємодії», 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити склад української делегації: 

Гінзбург О. П.  керівник делегації 
Матяш І. Б. 
Прилепішева Ю. А. 
Семенов Є. В. 
Ніточко І. І. 

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

до кінця травня 2011 року підготувати та погодити з керівниками 
державних архівних служб держав – учасниць СНД порядок денний 
чергового засідання Консультативної ради керівників державних архівних 
служб держав-учасниць СНД; 

підготувати для розгляду та затвердження на черговому засіданні 
Консультативної ради проект Регламенту Консультативної ради керівників 
державних архівних служб держав-учасниць СНД;  

забезпечити завчасне інформування Департаменту з архівів та 
діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь про можливі зміни у 
складі української делегації та забезпечити координацію роботи з 
білоруською стороною з організації перебування української делегації в 
Республіці Білорусь; 

до 31 травня 2011 року забезпечити підготовку до друку макетів 
інформаційно-довідкових видань: «Матеріали міжнародних наукових 
конференцій «Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди», 
«Електронний документообіг та електронні архіви». – Одеса, 2010» та 



 

 

«Робочі документи Консультативної ради керівників державних архівних 
служб держав-учасниць СНД за останні 10 років». 

2. УНДІАСД (Гаранін О. Я.)  

спільно з управлінням діловодства, формування та зберігання 
Національного архівного фонду (Сельченкова С. В.) до 1 червня 2011 року 
підготувати головну доповідь на міжнародній науковій конференції 
«Державні архівні служби та приватні архіви: досвід взаємодії» (російською 
мовою) та її презентацію, до 26 квітня 2011 року інформувати управління 
інформації та міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.) про назву 
цієї доповіді для подальшого інформування організаторів міжнародних 
заходів; 

спільно з управлінням інформації та міжнародного співробітництва 
(Прилепішева Ю. А.) до 10 червня 2011 року забезпечити узагальнення 
матеріалів та підготувати доповіді для Голови Державної архівної служби на 
засіданнях ЄВРАЗІКИ та Консультативної ради (російською мовою) про 
стан та пріоритетні напрями розвитку архівної галузі у 2010 – першій 
половині 2011 року; 

3. Структурним підрозділам (Сельченкова С. В., Баранова О. В., 
Богунова Н. К., Тюрін О. О.) не пізніше 18 квітня 2011 року подати 
управлінню інформації та міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. 
А.) інформаційні матеріали (російською мовою) про стан та пріоритетні 
напрями розвитку архівної галузі у 2010 – першій половині 2011 року для 
виступу Голови Державної архівної служби на робочих засіданнях 
ЄВРАЗІКИ та Консультативної ради. 

4. Директорам ЦДНТА (Семенов Є. В.) та Держархіву Одеської 
області (Ніточко І. І.) підготувати доповіді на міжнародну наукову 
конференцію «Державні архівні служби та приватні архіви: досвід 
взаємодії» (російською мовою), інформувати управління інформації та 
міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А. ) про назви доповідей до 
26 квітня 2011 року, електронний варіант доповідей подати до 1 червня 2011 
року. 

5. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити виготовлення до 
17 червня 2011 року 60 екземплярів видання «Матеріали міжнародних 
наукових конференцій «Спільна архівна спадщина та національні архівні 
фонди», «Електронний документообіг та електронні архіви». – Одеса, 2010» 
та 60 екземплярів інформаційно-довідкового видання «Робочі документи 
Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-
учасниць СНД за останні 10 років». 

6. Директору ДЕКС ЦДА України (Гузєв І. С.) забезпечити 
транспортом (легковий автомобіль, мікроавтобус) учасників міжнародних 
заходів 20–23 червня 2011 року для перевезення за маршрутом Київ-Мінськ-
Київ. 



 

 

7. Відділу кадрового забезпечення (Баранова О. В.) підготувати наказ 
про відрядження керівництва та відповідальних працівників до м. Мінськ 
(Республіка Білорусь). 

8. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) передбачити 
кошти на відрядження керівництва та відповідальних працівників до м. 
Мінськ (Республіка Білорусь). 

9. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

 

Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 
 



 

 

Про забезпечення інформаційно-комунікаційного 
супроводження суспільно-значущих заходів та взаємодію 

з засобами масової інформації і громадськістю 
від 9 березня 2011 р. № 31 

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18 лютого 

2011 року № 41494/2411/1-10 та з метою належного планування якісної і 
скоординованої інформаційної діяльності державних архівних установ з 
висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації та з інформування 
громадськості, 

НАКАЗУЮ: 

1. Зобов’язати заступників Голови (Матяш І. Б., Музичук О. В.), 
керівників управлінь (Тюріна О. О., Сельченкову С. В., Прилепішеву Ю. А.) 
забезпечити: 

– системне якісне інформування громадськості про діяльність 
Держкомархіву, соціально-економічні реформи, інші пріоритетні питання 
державної політики в архівній справі та діловодстві, проведення 
роз’яснювальної роботи щодо цілей, змісту, механізмів та очікуваних 
результатів цієї політики; 

– подання управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
(Прилепішева Ю. А.) інформаційних матеріалів для розміщення на 
Урядовому веб-порталі, а також матеріалів для підготовки прес-релізів в 
електронній формі за тиждень до проведення запланованих заходів та 
розгляду на Урядовому комітеті відповідних проектів нормативно-правових 
актів (Додаток 1), а також інформаційних матеріалів для оновлення стенду в 
Головному корпусі споруд центральних державних архівних установ; 

– щороку до 20 грудня подання пропозицій до річного плану суспільно 
значущих заходів в архівній сфері, реалізація яких потребує інформаційно-
комунікаційного супроводження (Додаток 4). 

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

– підтримання та постійне оновлення стенду в Головному корпусі 
споруд центральних державних архівних установ з інформаційно-
роз’яснювальними матеріалами щодо роботи Держкомархіву, правил та 
годин прийому громадян, публічних заходів, прийнятих та запланованих 
рішень; 

– дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 
2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади” під час організації роботи 
офіційного веб-порталу Держкомархіву та роботи зі ЗМІ; 



 

 

– підготовку і розповсюдження у ЗМІ за матеріалами, що надаються 
профільними структурними підрозділами відповідних прес-релізів щодо 
запланованих заходів та проектів нормативно-правових актів, які виносяться 
Держкомархівом на розгляд Уряду, з викладенням доступною мовою мети 
та очікуваного результату запровадження даного акту; 

– здійснення постійного моніторингу ЗМІ, реагування на оприлюднені 
у них зауваження і пропозиції; 

– щоденне, за наявності матеріалів, отриманих на виконання пункту 1 
цього наказу, подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України у 
паперовому та електронному вигляді (editor@kmu.gov.ua) інформаційних 
матеріалів для розміщення на Урядовому веб-порталі : анонси подій, 
повідомлення, прес-релізи, а також роз’яснення щодо соціально-
економічних реформ, інших пріоритетних питань державної політики в 
архівній справі та діловодстві (Додаток 1); 

– щотижневе, щочетверга до 14.00 подання у паперовому та 
електронному вигляді до Секретаріату Кабінету Міністрів України 
(zvit@kmu.gov.ua, ps@kmu.gov.ua, kozina@kmu.gov.ua) тижневих планів 
найважливіших заходів, які потребують висвітлення (Додаток 2); 

– подання до 20 числа місяця, що передує запланованому, у 
паперовому та електронному вигляді до Секретаріату Кабінету Міністрів 
(zvit@kmu.gov.ua, ps@kmu.gov.ua, kozina@kmu.gov.ua) місячних планів 
найважливіших заходів, які потребують висвітлення, а також заходів, у яких 
передбачена участь громадськості та засобів масової інформації (Додаток 3); 

– подання щорічно до 11 січня Секретаріату Кабінету Міністрів 
України плану суспільно значущих заходів в архівній сфері, реалізація яких 
потребує інформаційно-комунікаційного супроводження (Додаток 4). 

3. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 

3.1. Директорам УНДІАСД (Гаранін О. Я.), ЦДАВО (Маковська Н. В.), 
ЦДІАК (Кісіль І. М.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ДНАБ (Порохнюк Г. В.) 

надання, у разі потреби, управлінню інформації та міжнародного 
співробітництва (Прилепішева Ю. А.) матеріалів про роботу архівів, правил 
та годин прийому громадян для оновлення стенду в Головному корпусі 
споруд центральних державних архівних установ; 

постійне підтримання та оновлення інформаційно-роз’яснювальних 
матеріалів та інформації про плановані публічні заходи, прийняті рішення, 
що розміщуються на стенді в Головному корпусі споруд центральних 
державних архівних установ; 

3.2. Подання управлінню інформації та міжнародного співробітництва 
(Прилепішева Ю. А.) у паперовому та електронному вигляді на 
pr@archives.gov.ua або факсом 275-36-55: 

 



 

 

3.2.1 Щотижнево, щочетверга до 10.00 інформації про проведені та 
плановані заходи суспільно-громадського значення за участі засобів масової 
інформації (прес-конференції, брифінги, виступи у ЗМІ, відкриття виставок, 
публікації статей, презентації видань, інше) (Додаток 2); 

Інформацію про заходи, що відбулися, необхідно подавати оперативно 
(день у день); 

3.2.2. До 15 числа місяця, що передує запланованому, місячних планів 
найважливіших заходів, які потребують висвітлення, заходів у яких 
передбачена участь громадськості та засобів масової інформації (Додаток 3), 
а також звітних матеріалів; 

3.2.3. Щороку до 20 грудня надання пропозицій до річного плану 
суспільно значущих заходів в архівній сфері, реалізація яких потребує 
інформаційно-комунікаційного супроводження (Додаток 4). 

3.3. Забезпечити здійснення цілеспрямованої роботи зі ЗМІ, їх 
постійного моніторингу, реагування на оприлюднені у ЗМІ зауваження і 
пропозиції, ведення та поповнення реєстрів ЗМІ з якими здійснюється 
постійна співпраця, налагодження дієвих зв’язків з громадськістю; 

3.4. Інформаційне наповнення та підтримку власних веб-сайтів 
відповідно до вимог, зазначених у листі Держкомархіву від 22.02.2011 № 
501/06, їх інтеграцію до веб-порталу Держкомархіву. 

4. Покласти на Першого заступника Голови Державного комітету 
архівів України, голову комісії з реорганізації Матяш І. Б. персональну 
відповідальність за: 

– своєчасне подання до Кабінету Міністрів України якісної, 
професійно підготовленої інформації про заходи та події в архівній сфері; 

– організацію інформаційного супроводу рішень і заходів у сфері 
компетенції Держкомархіву; 

– координацію інформаційної складової роботи архівної галузі на рівні 
Прес-служби Кабінету Міністрів України. 

5. Вважати таким, що втратив чинність наказ Держкомархіву 
від 21.06.2010 № 84 “Про організацію системної роз’яснювальної роботи з 
інформування громадськості та взаємодію із засобами масової інформації”. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Голова Державної архівної служби                                           О. П. Гінзбург 
 

 
Додаток 1 до наказу 

Держкомархіву 
від 9 березня 2011 р. № 31 

 



 

 

СТРУКТУРА 
роз’яснення щодо соціально-економічних реформ, 
інших пріоритетних питань державної політики 

 
1. Пріоритет державної політики. 
2. Суть проблеми, яка потребує розв’язання. 
3. Інші варіанти розв’язання проблеми та ключові аргументи для 

обґрунтування державної позиції з цього питання. 
4. Очікувані результати виконання рішення для різних верств (груп) 

суспільства, на які вплине прийняття рішення, його позитивний вплив на 
галузі економіки та регіонів. 

5. Можливі негативні наслідки прийнятого рішення для окремих 
верств (груп) населення, шляхи їх мінімізації. 

6. Сфера відповідальності органів виконавчої влади щодо виконання 
прийнятого рішення, найменування органів, установ, осіб, від яких залежить 
успіх його виконання. 

7. Механізм реалізації прийнятого рішення, строки та ресурси для його 
реалізації. 

8. Критерії оцінки ефективності рішення. 
 
Роз’яснення викладаються простою мовою. 
Наприкінці тексту роз’яснень надається інформація, де їх вже 

оприлюднено. 
 



 

 

одаток 2 до наказу Держкомархіву 
від 9 березня 2011 р. № 31 

 
План 

найважливіших заходів* Державного комітету архівів України 
та державних архівних установ, що потребують висвітлення, 

на 28 лютого – 6 березня 2011 року 
 

Основні теми тижня: інформування про склад і зміст Національного а
Понеділок 
28 лютого 

Вівторок 
1 березня 

Середа 
2 березня 

Четвер 
3 березня 

П’ятниця 
4 березня

19.50–20.50 
м. Київ, 
вул. Хрещатик, 26 
Радіо “Культура” 
Прямий ефір 
радіопередачі 
“Вечірні зустрічі” 
 
Спікер: Голова 
Державної архівної 
служби 
О. П. Гінзбург 
 
Контактні особи: 
Ю. А. Прилепішева, 
начальник 
управління 
Держкомархіву 
(тел. 275-36-55, 
050-98-33-777); 
С. В. Романович, 
головний спеціаліст 
відділу 
Держкомархіву 
(тел. 273-30-54, 
097-14-90-493) 

  13.00 
прес-центр 
УКРІНФОРМу 
Прес-конференція 
на тему “Архіви 
для людей: 
виклики 
сучасності” 
 
Спікери: Голова 
Державної архівної 
служби 
О. П. Гінзбург, 
заступник Голови 
О. В. Музичук, 
директор ЦДАВО  
Н. В. Маковська, 
директор ЦДАГО  
В. С. Лозицький 
 
Контактні особи: 
Ю. А. Прилепішева, 
начальник 
управління 
Держкомархіву 
(тел. 275-36-55, 
050-98-33-777); 
С. В. Романович, 
головний спеціаліст 
відділу 
Держкомархіву 
(тел. 273-30-54, 
097-14-90-493) 

 

 
 
 
 



 

 

 
Голова Державної архівної служби підпис  О. П. Гінзбург 
 
 
 
 

Виконавець: 
Головний спеціаліст 
відділу міжнародного співробітництва 
та використання інформації Держкомархіву підпис С. В. Романович 
тел. 273-30-54, sromanovich@archives.gov.ua  
 
*У плані наводяться заходи, які здійснюються у межах реалізації системних соціально-економічних реформ 
або відповідають іншим пріоритетним напрямам діяльності в архівній сфері 
 

одаток 3 до наказу Держкомархіву 
від 9 березня 2011 р. № 31 

 

План найважливіших заходів* Державного комітету архівів України 
та державних архівних установ, які потребують висвітлення, 

а також заходів, у яких передбачена участь громадськості та засобів 
масової інформації, 

на березень 2011 року 
 
№ Дата Місце Зміст заходу та форма його проведення 
1. 3 березня Прес-центр УКРІНФОРМу 

м. Київ, вул. Б. Хмельниць-
кого, 8/16 

Прес-конференція на тему “Архіви для людей: вик
сучасності” 
 
Спікер: 
– Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбур
– заступник Голови О. В. Музичук; 
– директор ЦДАВО Н. В. Маковська; 
директор ЦДАГО В. С. Лозицький 

2. 10 березня Державний архів Сумської 
області 
м. Суми, вул. Садова, 49 

У рамках робочої поїздки до Сумської області зус
Голови Державної архівної служби 
із керівництвом Сумської облдержадміністрації та
облради, представниками місцевих засобів інформ
участь у розширеному засіданні колегії Держархів
Сумської області, на якому буде розглянуто підсу
роботи державних архівних установ області у 201
та пріоритетні завдання на 2011 р. 
 
Спікер: 
– Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбур
– директор директор Держархіву Сумської област
Артюх В. В. 

 
Голова Державної архівної служби підпис  О. П. Гінзбург 
 
 
 
 

Виконавець: 



 

 

Головний спеціаліст 
відділу міжнародного співробітництва 
та використання інформації Держкомархіву підпис С. В. Романович 
тел. 273-30-54, sromanovich@archives.gov.ua  
 
 

від 9 березня 2011 р. № 31 
 

План Державного комітету архівів України та державних архівних установ 
з інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації 

соціально-економічних реформ, очікуваних суспільно значущих заходів в 
архівній сфері на 2011 рік 

 
№ 
з/
п 

Дата 
та місце 

проведення 

Захід Учасники Сп

 
1 2 3 4 
 3 березня 

 
м. Київ 

Прес-конференція “Архіви для людей: виклики 
сучасності”. 

Голова 
Державної 
архівної служби, 
директори 
центральних 
державних 
архівів вищих 
органів влади 
та управління 
та громадських 
об’єднань 

Голова 
архівно
директо
централ
державн
вищих о
влади 
та управ
та гром
об’єдна

 березень – 
квітень 

Проведення через засоби масової інформації 
роз’яснювальної роботи з питань розробки 
проекту Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
порядку зберігання архівних документів, 
пов’язаних із забезпеченням соціального 
захисту громадян”. Винесення проекту на 
обговорення Громадської ради при Державній 
архівній службі 
Результати обговорення буде опубліковано на 
веб-порталі Державної архівної служби. 

Голова 
Державної 
архівної служби, 
відповідальні 
працівники 
Держкомархіву, 
члени 
Громадської ради 
при Державній 
архівній службі, 
представники 
засобів масової 
інформації 

Голова 
архівно
відповід
працівн
Держко



 

 

1 2 3 4 

 останній 
тиждень 
березня – 
початок 
квітня 

м. Москва 
(Російська 
Федерація) 

Підписання Плану спільних заходів Державної 
архівної служби України та Федерального 
архівного агентства Росії (Росархіву) на 2011–
2013 роки. 
Програмою передбачено інтерв’ю для місцевих 
ЗМІ. 

Голова 
Державної 
архівної служби, 
Керівник 
Федерального 
архівного 
агентства 
(Російська 
Федерація), 
представники 
місцевих засобів 
масової 
інформації 
 
 

Голова 
архівно
Керівни
Федерал
архівно
(Російсь
Федерац

 кінець 
березня – 
квітень 

 
м. Київ 

Запис телепередачі до 25-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи на телеканалі 
“Культура”. 

Голова 
Державної 
архівної служби, 
відповідальні 
працівники 
Держкомархіву, 
ЦДАВО, ЦДАГО, 
ЦДКФФА 

Голова 
архівно
відповід
працівн
Держко
ЦДАВО
ЦДКФФ

 друга 
половина 
квітня 

 
м. Київ, 
обласні 
центри 

Відкриття в м. Києві та регіонах виставок 
архівних документів до 25-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи 
Урочисте відкриття виставок 
висвітлюватиметься у місцевих ЗМІ. 

Голова 
Державної 
архівної служби, 
відповідальні 
працівники 
Держкомархіву, 
державних 
архівів областей, 
представники 
громадськості та 
місцевих засобів 
масової 
інформації 

Голова 
архівно
відповід
працівн
Держко
державн
областе



 

 

 
Голова Державної архівної служби підпис  О. П. Гінзбург 
 
 
 
 

Виконавець: 
Головний спеціаліст 
відділу міжнародного співробітництва 
та використання інформації Держкомархіву підпис С. В. Романович 
тел. 273-30-54, sromanovich@archives.gov.ua  



 

 

Про участь державних архівів у заходах 
до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру 

від 16 березня 2011 р. № 33 
 
 
На виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2009 року 

№ 800 “Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами трагедії Бабиного Яру”, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ДНАБ, держархівів 
Київської області та м. Києва провести виявлення документів та друкованих 
матеріалів (публікацій в пресі), пов’язаних з трагічною річницею Бабиного 
Яру та не пізніше 13 червня 2011 року передати до Держкомархіву їх 
переліки та цифрові копії. 

2. Директорам ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) та Держархіву м. Києва 
(Купченко В. П.) забезпечити оформлення експозиції та проведення 
відкриття виставки в приміщенні ЦДАМЛМ у вересні 2011 року. 

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

– забезпечити координацію роботи державних архівів з підготовки 
експозиції виставки до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру; 

– опрацювати питання щодо отримання цифрових копії документів 
цієї тематики з фондів ГДА СБ України з метою використання їх в 
експозиції виставки; 

– начальнику відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) 
забезпечити публікацію на веб-порталі Держкомархіву он-лайнового 
варіанту виставки, до моменту її відкриття в ЦДАМЛМ. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Голова Державної архівної служби                                          О. П. Гінзбург 
 



 

 

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України 
від 15 березня 2011 року «Про дотримання Держкомархівом 

законодавства у сфері зовнішніх зносин» 
від 18 березня 2011 р. № 36 

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву від 
15 березня 2011 року «Про дотримання Держкомархівом законодавства у 
сфері зовнішніх зносин» (додається). 

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

Рішення 
колегії Державного комітету 

архівів України 
 
м. Київ 15 березня 2011 р. 

Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх 
зносин 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника управління 
інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів 
Ю. А. Прилепішевої про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері 
зовнішніх зносин, колегія констатує, що упродовж 2010 р. Державний 
комітет у повній мірі дотримувався положень Указу Президента України від 
18 вересня 1996 року (у редакції від 22 серпня 2005 р.) № 841/96 «Про 
заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади 
у сфері зовнішніх зносин» та Методичних рекомендацій з підготовки 
директив, вказівок, технічних завдань для участі у заходах міжнародного 
характеру, схвалених на засіданні Урядового комітету з питань економічної 
політики та європейської інтеграції 4 червня 2007 р. (доручення Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 20169/0/1–10). Управлінням 
інформації та міжнародного співробітництва вжито конкретних заходів, 
спрямованих на забезпечення дотримання відповідних положень 
законодавства щодо участі Державного комітету та державних архівних 
установ його системи у заходах міжнародного характеру. 

20 квітня 2010 р. на засіданні колегії Держкомархіву розглянуто 
питання «Про дотримання Держкомархівом України положень Закону 
України «Про міжнародні договори», Положення про порядок укладання, 



 

 

виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого 
характеру»; розроблено та доведено до відома та використання в роботі 
державним архівним установам типовий проект міжнародного договору та 
зразок ведення реєстрації двосторонніх договорів про співробітництво з 
уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері. 

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 11 червня 
2010 р. № 21629/10/1–10 та від 21 липня 2010 р. № 43587/1/1–10 на засіданні 
колегії Держкомархіву від 17 серпня 2010 р. розглянуто питання дотримання 
Державним комітетом виконавської дисципліни та вимог законодавства у 
сфері зовнішніх зносин, а також стан виконання державними архівами 
рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 р. 

В інформації МЗС про результати виконання директив, вказівок і 
технічних завдань офіційними делегаціями та працівниками центральних 
органів виконавчої влади на міжнародних переговорах, консультаціях, 
конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях 
міжурядових комісій та інших міжнародних органів за 2010 р., що 
надходили на адресу Держкомархіву зазначається, що будь-яких порушень 
Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин упродовж 2010 р. 
не виявлено. 

Щорічно на засіданнях колегії Держкомархіву розглядаються питання 
стану дотримання Державним комітетом та архівними установами його 
системи законодавства у сфері зовнішніх зносин. Рішення колегій з цього 
питання розміщуються у розділі «Накази Держкомархіву» рубрики 
«Міжнародні контакти» на офіційному веб-порталі Державного комітету та 
у копіях надсилаються до МЗС. 

2010 р. закордонні відрядження керівництва Держкомархіву та 
директорів державних архівних установ з метою участі у міжнародних 
архівних форумах відбувалися за погодженням з МЗС (технічне завдання) та 
за наявності дозволу/доручення Кабінету Міністрів України. 

Звіти про виконання директив технічних завдань було надіслано на 
адреси Кабінету Міністрів України та МЗС у десятиденний термін після 
повернення з відряджень. 

Взято участь у роботі 42-ї Міжнародної конференції Круглого столу 
архівів (CITRA) «Довіра та доступ. Проблеми управління документами та 
архівами у цифрову епоху» (14–17.09.2010, м. Осло, Королівство Норвегія); 
у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб та 
директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28–
30 .09.2010, м. Гомель, Республіка Білорусь); у презентації довідника 
«Архівна україніка в Канаді» представникам української громади Канади 
(31.05–04.06.2010, мм. Торонто, Оттава, Канада); консультаціях з 
керівництвом Архівного управління Міністерства внутрішніх справ Чеської 
Республіки (8–12.09.2010, Прага); у заходах, присвячених підготовці та 



 

 

відкриттю виставки «Україна-Швеція: на перехрестях історії (ХVІІ–ХVІІІ)» 
у приміщенні Українського музею м. Нью-Йорка (04, 11.2010, США). 

За погодженням з Держкомархівом відбулися закордонні відрядження 
відповідальних працівників ЦДАЗУ (08.2010, мм. Мінськ, Гродно, 
Республіка Білорусь), ЦДАЗУ та Держархіву Миколаївської області (23–
25.08.2010, м. Дебрецен, Угорщина), ЦДІАЛ (05.2010, м. Ченстохов, 
Республіка Польща, ЦДІАЛ та Держархіву Вінницької області (7–11.10.2010, 
м. Ліпіця, Словенія), ЦДІАЛ (м. Будапешт, Угорщина).  

Не погоджено з Держкомархівом відрядження за кордон керівництва 
Держархіву Вінницької області (Республіка Польща, США).  

2010 р. продовжено роботу Держкомархіву у напрямку укладення 
двосторонніх міжнародних міжвідомчих договорів з архівними службами 
іноземних держав. 

21 травня 2010 р. на виконання доручень Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2010 р. № 6091/7/1–10, від 9 березня 2010 року № 6091/5/1–10, 
від 4 березня 2010 р. № 6091/4/1–10 підписано Меморандум про 
співробітництво з Національним архівним управлінням Азербайджанської 
Республіки, Меморандум про співробітництво з Національним архівом 
Грузії, Угоду про співробітництво з Міністерством зв’язку та інформації 
Республіки Казахстан; 12 листопада 2010 р. на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2010 р. № 67238/1/1–10 
підписано Меморандум про співробіт–ництво з Національною бібліотекою 
та архівом Ісламської Республіки Іран. 

Від української сторони міжнародні договори міжвідомчого характеру 
підписано Головою Державного комітету О. П. Гінзбург.  

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

У місячний термін після набрання ними чинності усі підписані 
міжнародні договори міжвідомчого характеру передано до Мін’юсту для 
включення до Реєстру та опублікування в «Офіційному віснику України». 

2011 р. продовжено роботу з підготовки до підписання Договору про 
співробітництво з Головними архівами Королівства Бельгія та державними 
архівами Провінцій, з Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд 
Вашем (Ізраїль), з Генеральною дирекцією архівів Португальської 
Республіки; розроблено нову редакцію Генеральної Угоди про 
співробітництво між Державною архівною службою України та 
Генеалогічним товариством Юта, США. Планується опрацювати можливість 
укладення Меморандуму про співробітництво з Генеральною дирекцією 
Державних архівів Баварії та Угоди з Словацьким Національним архівом. 

За погодженням з Держкомархівом 2010 р. підготовлено та укладено 
двосторонні договори/меморандуми про співробітництво з уповноваженими 



 

 

органами іноземних держав в архівній сфері УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДКФФА, 
ЦДАЗУ, держархівами Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської 
Сумської областей, м. Севастополя.  

Держархівом Одеської області не було погоджено з Держкомархівом 
проект Угоди про співробітництво з Архівним Управлінням підвідомчої 
установи уряду Аджарської АР (Грузія), який підписано минулого року. 

За період з січня по 11 березня 2011 р. Державною архівною службою 
проведено роботу з підготовки до підписання в установленому порядку 
Плану спільних заходів між Державною архівною службою України та 
Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) на 2011–2013 рр. 
(перебуває на погодженні в МЗС та Мін’юсті), нової редакції Генеральної 
угоди про співробітництво між Держкомархівом та Товариством Юта, США, 
через посередництво посольств України в Королівстві Бельгія та 
Португальській Республіці передано для розгляду керівництвом державних 
архівних служб Бельгії та Португалії проекти договорів про співробітництво 
в архівній сфері.  

Узгоджено з російською стороною Додаткову Угоду до Договору про 
спільну діяльність Державного комітету архівів України та Федерального 
архівного агентства (Російська Федерація) з підготовки збірника архівних 
документів «Повість полум’яних років Олександра Довженка» від 16 
вересня 2008 р.». 

Розглянуто та погоджено проекти договорів Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України та Архіву Президента Республіки 
Казахстан (передано через посередництво Генерального консульства 
України в Алмати казахській стороні для погодження); Центрального 
державного історичного архіву України, м. Львів та Фундації Європейських 
Досліджень «Сармація» (Польща). 

До кінця 2011 р. Держархів Одеської області планує укласти 
двосторонні договори з мерією м. Левкада (острів Левкада, Греція) та з 
Національним архівом Молдови. Проекти зазначених договорів на 
погодження до Держкомархіву у першому кварталі 2011 р. не надходили. 

На період до проведення чергового засідання у червні 2011 р. 
Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-
учасниць СНД Голова Державної архівної служби виконує обов’язки Голови 
Консультативної ради, а начальник управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву обов’язки секретаря цієї ради. 

На виконання рішення останнього засідання Консультативної ради 
розроблено та розіслано державним архівним службам держав-учасниць 
СНД на погодження Регламент Консультативної ради керівників державних 
архівних служб держав-учасниць СНД. 

Розпочато роботу з організації чергового засідання Консультативної 
ради, керівникам державних архівних служб держав-учасниць СНД: 
розіслано План пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва 



 

 

держав-учасниць СНД на 2011–2012 рр., запрошення та проект порядку 
денного. Ведеться робота з підготовки інформаційно-довідкового видання 
«Робочі документи Консультативної ради керівників державних архівних 
служб держав-учасниць СНД за останні 10 років». 

Готується візит 4–6 квітня 2011 р. делегації українських архівістів до 
м. Мюнхен, Баварія (ФРН).  

На виконання пункту 7 Протоколу V засідання Міжурядової 
українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і 
незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей 
(2–3 грудня 2010 р., м. Львів) 25 лютого 2011 р. підготовлено та проведено 
робоче засідання української частини Міжурядової українсько-польської 
комісії метою якого було вивчення питання щодо можливості передачі 
оригіналів документів, які стосуються історії міста Бохні та зберігаються в 
ЦДІАК України польській стороні. За результатами засідання прийнято 
рішення про необхідність співпраці з польською стороною в сфері реституції 
в рамках Концепції спільної українсько-польської архівної спадщини 
відповідно до статті 7 Угоди про співробітництво між Державним комітетом 
архівів України та Генеральною дирекцією державних архівів Республіки 
Польща в галузі архівної справи від 17 жовтня 2008 р. 

Проведено попередні консультації з Національним архівом Грузії 
щодо участі у спільних проектах з підготовки документального фільму, 
присвяченого 140-річному ювілею від дня народження Лесі Українки та 
підготовки виставки фото-, кіно- та архівних документів «Українці Грузії», 
що реалізуються за участі та підтримки Посольства України в Грузії. 

Досягнуто домовленостей з Генеральною дирекцією державних архівів 
Республіки Польща щодо включення до експозицій тематичної виставки до 
390-ї річниці перемоги у Хотинській битві, що готуватиметься українськими 
архівістами, документів з фондів польських архівів. 

З метою подальшого покращення роботи державних архівних установ 
у напрямку дотримання законодавства у сфері зовнішніх зносин розроблено 
з урахуванням Практичних рекомендації МЗС Рекомендації щодо 
протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих 
громадян іноземних держав Державною архівною службою та установами її 
системи.  

Держкомархів та державні архівні установи його системи в цілому 
дотримуються вимог законодавства у сфері зовнішніх зносин, водночас не 
всі державні архівні установи дотримуються вимог пункту 2 констатуючої 
частини рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року. Особливої 
уваги потребує обов’язкове погодження з Держкомархівом закордонних 
відряджень (технічні завдання – змістова частина: мета, завдання) та 
двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими органами 
іноземних держав. 



 

 

На виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення виконання органами виконавчої влади положень законодавства 
у сфері зовнішніх зносин, колегія вирішує: 

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

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

– підготувати до підписання у встановленому порядку План спільних 
заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного 
агентства Росії на 2011–2013 роки (квітень 2011 року); угод про 
співробітництво між Державною архівною службою та Головними архівами 
Королівства Бельгія та державними архівами Провінцій, з Національним 
Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Ізраїль), з Генеральною 
дирекцією архівів Португальської Республіки (до кінця 2011 року); 

– узгодження нової редакції Генеральної Угоди про співробітництво 
між Державною архівною службою України та Генеалогічним товариством 
Юта, США та підготовку до підписання у встановленому порядку до кінця 
першого півріччя 2011 року; 

– опрацювати можливість укладення Меморандуму про 
співробітництво з Генеральною дирекцією Державних архівів Баварії та 
Угоди з Словацьким Національним архівом (до кінця 2011 року); 

– забезпечити підготовку та проведення чергового засідання 
Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-
учасниць СНД (21–23 червня 2011 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

– забезпечити участь керівництва Держкомархіву у консультаціях з 
керівництвом Державного архіву Баварії (4–6 квітня 2011 року), у 12-й 
Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення 
(ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (21–23 червня 2011 року), щорічній 
зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі та 
Міжнародній конференції Круглого столу архівів (СITRA) (жовтень 
2011 року); 

– вивчити питання щодо можливості створення української 
національної експозиції у Державному музеї Аушвіц-Бірнекау в 
м. Освенцімі (Республіка Польща) (протягом 2011 року); 

– забезпечити своєчасне подання для публікації на офіційному веб-
порталі Держкомархіву України інформації про міжнародне співробітництво 
та укладені угоди; 



 

 

– у межах компетенції забезпечувати координацію міжнародного 
співробітництва державних архівних установ з архівними установами інших 
держав, з міжнародними та регіональними організаціями архівістів. 

2. Керівникам державних архівних установ забезпечити: 
– неухильне виконання пункту 2 констатуючої частини рішення 

колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року (наказ Держкомархіву від 27 
квітня 2010 року № 60); 

– належне оформлення змістової частини технічних завдань до 
відряджень до іноземних держав, що подаються на погодження до 
Держкомархіву (мета, завдання) та обов’язкове подання звітів про 
результати відрядження у десятиденний термін після повернення; 

– дотримання вимог Рекомендацій щодо протокольного забезпечення 
прийому іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав 
Державною архівною службою та установами її системи (Додаток № 1 до 
рішення колегії Держкомархіву); 

– взяти до відома та використання в роботі Перелік іноземних країн та 
режим в’їзду до них громадян України за даними МЗС, що додається до 
довідки до рішення колегії Держкомархіву. 

 
Голова колегії, 
Голова Державної архівної служби України    О. П. Гінзбург 
 
Секретар колегії Т. В. Галицька 
 

Додаток № 1  
до рішення колегії  

Держкомархіву України  
від 15 березня 2011 року 

Рекомендації  
щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій  

та окремих громадян іноземних держав  
Державною архівною службою та установами її системи 

 
1. Рекомендації розроблено з урахуванням Практичних рекомендацій 

щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих 
громадян іноземних держав в регіонах України, підготовлених МЗС та 
рекомендованих органам виконавчої влади для використання у сфері 
зовнішніх зносин з метою застосування єдиних правил прийому іноземних 
делегацій та окремих громадян. 

Рекомендації визначають єдиний порядок прийому керівництвом 
Державної архівної служби та державними архівними установами її системи 



 

 

(далі – приймаюча сторона) іноземних делегацій, а також окремих громадян 
іноземних держав, які прибувають з метою міжнародного, науково-
культурного співробітництва в архівній сфері. 

2. Підставою для прийому іноземної делегації, а також окремих 
громадян іноземних держав керівництвом приймаючої сторони є: 

– офіційний запит іноземних делегацій, а також окремих громадян 
іноземних держав про візит або проведення зустрічі, у якому зазначено 
склад делегації, термін перебування, мета приїзду, пропозиції за програмою 
та темою консультацій, узгоджений у відповідності до діючих правил; 

– рішення про запрошення іноземної делегації, а також окремих 
громадян іноземних держав, прийняте керівництвом Державної архівної 
служби (державної архівної установи), узгоджене у відповідності до діючих 
правил.  

3. Візити за категоріями поділяються на офіційні, робочі та неофіційні. 
Офіційні візити проводяться керівником Державної архівної служби, а 
також, як правило, при першому відвідуванні Державної архівної служби в 
рамках візиту іноземної делегації та окремих громадян іноземних держав. 

Під час робочих візитів іноземні делегації та окремі громадяни 
іноземних держав прибувають до приймаючої сторони для проведення 
консультацій, підписання договорів, а також для робочих зустрічей з 
відповідальними посадовцями приймаючої сторони. 

До неофіційних (приватних) візитів належать приїзди іноземних 
делегацій та окремих громадян іноземних держав, які прибувають до 
приймаючої сторони на конференції та наради по громадській лінії, для 
відкриття виставок, презентації спільних видань, участі в інших заходах, а 
також приїзд у приватних справах або з метою туризму. 

4. Протокольні заходи, які проводяться в ході візиту іноземних 
делегацій та окремих громадян іноземних держав: 

4.1. Зустріч (проводи) іноземної делегації, громадян іноземних держав. 
В аеропорту, на вокзалі іноземну делегацію зустрічає посадова особа 

нижча за посадою на один рівень від головного гостя (наприклад: Керівника 
Федерального державного архівного агентства (Російська Федерація) 
зустрічає перший заступник Голови Державної архівної служби/заступник 
Голови). При цьому, у неробочий час, у вихідні та святкові дні допускається 
зниження протокольного рівня зустрічаючих. До складу зустрічаючих осіб 
також входять керівник структурного підрозділу приймаючої сторони, що 
відповідає за міжнародне співробітництво та інші. Загальна кількість 
зустрічаючих від 3 до 7 осіб. Важливе правило – гість завжди знаходиться 
по праву руку від представника приймаючої сторони. 

Під час офіційних візитів проводиться церемонія вручення «Хліба-
солі». 



 

 

У разі, якщо керівник делегації – жінка або керівник делегації 
прибуває з дружиною передбачається вручення букету квітів (офіційний 
візит – вручає чоловік, робочі та неофіційні – особа, яка зустрічає). 

Керівник структурного підрозділу приймаючої сторони, що відповідає 
за міжнародне співробітництво представляє главі делегації осіб, які 
зустрічають. 

Питання паспортного контролю: як правило, виділяється окремий 
співробітник зі сторони, яка прибуває, який займається оформленням 
прикордонних формальностей.  

Розсадка по автомашинах. 

4.2. Консультації (бесіда) у керівника приймаючої сторони: 
На столах можуть бути розставлені відповідні таблички з прізвищами 

(при необхідності з зазначенням посад) з урахуванням протокольного 
старшинства. Якщо консультації проходять за участі перекладачів 
(послідовний переклад), то кожний з них займає місце зліва від голови своєї 
делегації. Слід зазначити, що приймаюча сторона розміщується спиною до 
вікна та обличчям до входу. 

На столах допускається розміщення прапорців сторін. При цьому 
прапорці України та іноземної держави можна встановлювати тільки, якщо 
сторони під час консультацій представляють Україну та відповідну іноземну 
державу. В приміщенні для проведення консультацій може бути встановлено 
прапори України, відповідного регіону та державний прапор іноземної 
країни або прапор регіону гостя. 

Розташування прапорів має бути наступним: прапор України або 
відповідного регіону та прапор іноземної країни або регіону (зліва направо, 
якщо дивитися від прапорів).  

Біля входу до приміщення приймаючої сторони делегацію зустрічає 
керівник структурного підрозділу приймаючої сторони, що відповідає за 
міжнародне співробітництво, або особа, якій це доручено керівником 
приймаючої сторони, та проводить делегацію до спеціально підготовленого 
приміщення, в якому вже знаходиться приймаюча делегація у повному 
складі. 

На початку зустрічі допускається протокольне фотографування 
(фото/відео зйомка – 2–5 хв.). 

Після закінчення фотографування подається кава-чай. У разі, якщо 
консультації тривають довгий час, необхідно передбачити перерву на «каву-
брейк» або в залі в окремому кутку облаштувати місце з напоями та легкими 
закусками. 

4.3. Протокольний захід (сніданок, ланч, обід, вечеря, фуршет) з 
керівником приймаючої сторони: 

Протокольні заходи в залежності від часу проведення бувають денні та 
вечірні, в залежності від способу проведення – з розсадкою чи без. 



 

 

Фуршет – без розсадки, для великої кількості людей. 
Сніданок, ланч, обід, вечеря – з розсадкою. 
Перед протокольним заходом необхідно передбачити аперитив (якщо 

учасники прибувають разом і невелика кількість то допускається без 
аперитиву). 

Обов’язково має бути тост від господаря та головного гостя. 
Для протокольного заходу з розсадкою не бажано викладати на стіл 

продукти, які необхідно накладати в тарілку. Блюда мають бути порційними 
та подаватися відповідно до меню. 

4.4. Культурна програма з врахуванням побажань гостей. 
4.4.1. Відвідування театральної вистави, концерту, музею, виставки. 
4.4.2. Екскурсія містом, огляд історичних та культурних об’єктів. 
 
5. У залежності від характеру візиту здійснюється вибір протокольних 

заходів і склад делегації, яка зустрічає та проводжає – формат візиту. Склад 
учасників консультацій (бесіди) приймаючою стороною визначається її 
керівником і доводиться до відома іноземної делегації, окремих громадян 
іноземних держав. 

6. Питання розміщення, харчування, обслуговування, забезпечення 
безпеки членів іноземної делегації та окремих громадян іноземних держав, а 
також характер і формат візиту погоджується сторонами завчасно, з 
урахуванням принципу взаємності. 
 
Начальник управління інформації 
та міжнародного співробітництва         Ю. А. Прилепішева 
 
 

Довідка про дотримання Держкомархівом  
законодавства у сфері зовнішніх зносин 

Держкомархівом на виконання доручення Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2010 року № 20169/0/1–10 щодо неухильного дотримання 
Методичних рекомендацій з підготовки директив, вказівок, технічних 
завдань для участі у заходах міжнародного характеру, схвалених на 
засіданні Урядового комітету з питань економічної політики та європейської 
інтеграції 4 червня 2007 року вжито конкретних заходів, спрямованих на 
забезпечення дотримання відповідних положень законодавства щодо участі 
Державного комітету та державних архівних установ його системи у заходах 
міжнародного характеру. 

20 квітня 2010 року на засіданні колегії Держкомархіву розглянуто 
питання «Про дотримання Держкомархівом України положень Закону 
України «Про міжнародні договори», Положення про порядок укладання, 



 

 

виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого 
характеру».  

З метою дотримання вимог методичних рекомендації щодо 
опрацювання документів, пов’язаних з укладенням та виконанням 
міжнародних договорів, розроблених МЗС, управлінням інформації та 
міжнародного співробітництва розроблено та доведено до відома та 
використання в роботі державним архівним установам разом з рішенням 
колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року типовий проект 
міжнародного договору та зразок ведення реєстрації двосторонніх договорів 
про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в 
архівній сфері. 

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 11 червня 
2010 року № 21629/10/1–10 та від 21 липня 2010 року № 43587/1/1–10 на 
засіданні колегії Держкомархіву від 17 серпня 2010 року розглянуто питання 
дотримання Державним комітетом виконавської дисципліни та вимог 
законодавства у сфері зовнішніх зносин, а також стан виконання 
державними архівами рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 
року. 

В інформації МЗС про результати виконання директив, вказівок і 
технічних завдань офіційними делегаціями та працівниками центральних 
органів виконавчої влади на міжнародних переговорах, консультаціях, 
конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях 
міжурядових комісій та інших міжнародних органів за 2010 рік, що 
надходили на адресу Держкомархіву зазначається, що будь-яких порушень 
Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин упродовж 2010 
року не виявлено. 

Щорічно на засіданнях колегії Держкомархіву розглядаються питання 
стану дотримання Державним комітетом та архівними установами його 
системи законодавства у сфері зовнішніх зносин. Рішення колегій з цього 
питання розміщуються у розділі «Накази Держкомархіву» рубрики 
«Міжнародні контакти» на офіційному веб-порталі Державного комітету та 
у копіях надсилаються до МЗС. 

Закордонні відрядження. 2010 року делегації українських архівістів 
взяли участь у таких міжнародних архівних форумах:  

– у пленарних сесіях та у роботі дискусійних груп 42-ї Міжнародної 
конференції Круглого столу архівів (CITRA) «Довіра та доступ. Проблеми 
управління документами та архівами у цифрову епоху» (14–17 вересня 
2010 року, м. Осло, Королівство Норвегія), а також у засіданнях 
Європейського (EURBICA) та Євро-Азійського (ЄВРАЗІКА) регіональних 
відділень МРА, що відбулися у рамках програми CITRA. 

Учасниками чергової Міжнародної конференції CITRA було 
розглянуто та обговорено питання довіри суспільства та організації доступу 
до електронних документів; проблеми організації управління електронними 



 

 

документами та електронне архівування; захист цифрових даних та права 
людини (персональні дані); облік цифрової інформації та забезпечення її 
збереження; співпраця архівістів з новими соціальними медіа та 
необхідність зберігання їхніх документів; автентичність цифрових даних та 
створення фонду користування на електронних носіях; оцифровування 
аудіовізуальних документів, інше; 

– у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних 
служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі 
(28–30 вересня 2010 року, м. Гомель, Республіка Білорусь).  

Пленарні засідання чергової тристоронньої зустрічі були присвячені 
проблемам та перспективам комплектування державних архівів України, 
Росії й Білорусі та створення страхового фонду на документи архівів та 
фонду користування. 

Перший заступник Голови Державного комітету І. Б. Матяш (Ірландія, 
18–23 липня) та заступник Голови Державного комітету О. В. Музичук 
(Королівство Нідерланди, 21–25 червня) взяли участь у навчальних поїздках 
за сприяння проекту ПРООН «Підтримка реформи державної служби в 
Україні», організованих Головним управлінням державної служби України.  

Перший заступник Голови Державного комітету взяла участь у 
презентації довідника «Архівна україніка в Канаді» представникам 
української громади Канади (31 травня – 4 червня 2010, мм. Торонто, 
Оттава, Канада). 

Делегація українських архівістів перебувала 8–12 вересня 2010 року в 
м. Прага Чеська Республіка з метою проведення консультацій з 
керівництвом Архівного управління Міністерства внутрішніх справ Чеської 
Республіки про співробітництво відповідно до Договору між Державним 
комітетом архівів України та Міністерством внутрішніх справ Чеської 
Республіки, представленим відділом архівного відомства від 14 жовтня 2005 
року. 

На виконання доручень Кабінету Міністрів України перший заступник 
Голови Державного комітету, директори ЦДІАК та ЦДІАЛ взяли участь у 
міжнародних заходах, присвячених підготовці та відкриттю виставки 
«Україна-Швеція: на перехрестях історії (ХVІІ–ХVІІІ)», що діяла в 
приміщенні Українського музею м. Нью-Йорка з квітня по листопад 2010 
року. До експозиції виставки увійшли документи з фондів ЦДІАК та ЦДІАЛ. 

Участь керівництва Держкомархіву та директорів державних архівних 
установ у згаданих закордонних відрядженнях відбувалася за погодженням з 
МЗС (технічні завдання) та за наявності дозволу/доручення Кабінету 
Міністрів України. 

Звіти про виконання директив технічних завдань було надіслано на 
адреси Кабінету Міністрів України та МЗС у десятиденний термін після 
повернення з відряджень. 



 

 

За погодженням з Держкомархівом відбулися закордонні відрядження 
відповідальних працівників: 

ЦДАЗУ до мм. Мінськ та Гродно (Республіка Білорусь), 10–21 серпня 
та 8–14 серпня з метою проведення науково-пошукової роботи з виявлення 
архівної україніки в Національному архіві Білорусі, Національному 
історичному архіві Білорусі, Білоруському державному архіві літератури і 
мистецтва, Білоруському архіві науково-технічної документації, 
Білоруському державному архіві кінофотофонодокументів; 

ЦДАЗУ та Держархіву Миколаївської області до м. Дебрецен 
(Угорщина) 23–25 серпня з метою участі у Конгресі Асоціації Угорських 
архівістів та конференції представників архівних служб країн Візеградської 
групи; 

ЦДІАЛ до м. Ченстохова (Республіка Польща) у травні 2010 року з 
метою участі у робочих засіданнях міжнародної наукової конференції 
«Різностороння освіта – як підстава для науки виховання»;  

ЦДІАЛ та Держархіву Вінницької області до м. Ліпіця (Словенія) з 7 
по 11 жовтня 2010 року з метою участі у Першій Конференції архівів 
слов’янських держав; 

ЦДІАЛ до м. Будапешт (Угорщина) для участі у роботі міжнародної 
наукової конференції «Кадастрові карти Центральної Європи». 

На жаль, керівництво Держархіву Вінницької області не погоджувало 
технічне завдання на закордонні відрядження до Республіки Польща з метою 
участі у святкуванні 80-річчя Інституту історії Варшавського університету у 
мм. Варшаві, Плоцьку (Ю. В. Легун) та у польсько-українському семінарі 
«Робота з «важкою пам’яттю» в місцевих спільнотах» в м. Любляні 
(Ф. А. Винокурова), а також до США з метою пошуку інформації про 
подолян – представників української громади США в архівах та бібліотеках 
УВАН, НТШ, Меморіального комплексу цвинтаря Баунд-Бруку у Нью-
Йорку (Ю. В. Легун). 

2010 року продовжено роботу Держкомархіву у напрямку укладення 
двосторонніх міжнародних міжвідомчих договорів з архівними службами 
іноземних держав. 

21 травня 2010 року на виконання доручень Кабінету Міністрів 
України від 24 квітня 2010 року № 6091/7/1–10, від 9 березня 2010 року № 
6091/5/1–10, від 4 березня 2010 року № 6091/4/1–10 у рамках засідань 11-ї 
Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення 
Міжнародної ради архівів відбулося урочисте підписання Меморандуму про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним 
архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Меморандуму про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним 
архівом Грузії, Угоди про співробітництво в сфері архівної справи між 
Державним комітетом архівів України та Міністерством зв’язку та 
інформації Республіки Казахстан. 



 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12 листопада 
2010 року № 67238/1/1–10 12 листопада 2010 року в приміщенні 
Держкомархіву відбулося урочисте підписання Меморандуму про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національною 
бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран. 

Від української сторони міжнародні договори міжвідомчого характеру 
підписано Головою Державного комітету О. П. Гінзбург.  

Підписання міжнародних договорів міжвідомчого характеру про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним 
архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Національним архівом 
Грузії, Національною бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран, 
Міністерством зв’язку та інформації Республіки Казахстан сприятиме 
налагодженню та подальшому розширенню взаємовигідної співпраці 
українських архівістів з архівістами Азербайджану, Грузії, Ірану та 
Казахстану, досягненню взаєморозуміння у напрямку реалізації спільних 
проектів, пов’язаних, насамперед, з виявленням документів з історії 
українського народу та з історії азербайджанського, грузинського, 
іранського та казахського народів, а також обміном переліками та копіями 
(цифровими копіями) таких документів та обміном інформацією про 
наявність таких документів та місце їхнього зберігання в архівосховищах 
інших держав, проведенням спільної науково-дослідної і методичної роботи 
тощо.  

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

На виконання указів Президента України від 27 червня 1996 року № 
468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів», від 13 грудня 1996 
року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в 
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження 
Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 



 

 

користування ним» усі міжнародні договори України міжвідомчого 
характеру укладені Держкомархівом в архівній сфері включено до Єдиного 
державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр) та 
оприлюднено в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». 

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

Упродовж 2010 року проводилися консультації та узгодження текстів 
Договору про співробітництво між Державним комітетом архівів України та 
Головними архівами Королівства Бельгія та державними архівами 
Провінцій, Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів 
України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем 
(Ізраїль), Договору про співробітництво між Державною архівною службою 
України та Генеральною дирекцією архівів Португальської Республіки, 
внесення змін до діючої Генеральної Угоди про співробітництво між 
Державною архівною службою України та Генеалогічним товариством Юта, 
Сполучені Штати Америки від 10 грудня 2004 року. 

2011 року планується продовжити роботу з підготовки згаданих 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру до підписання та 
опрацювати можливість укладення Меморандуму про співробітництво 
Державної архівної служи України з Генеральною дирекцією Державних 
архівів Баварії та Угоди про співробітництво між Державною архівною 
службою України та Словацьким Національним архівом. 

За погодженням з Держкомархівом 2010 року підготовлено та 
укладено двосторонні договори (меморандуми) про співробітництво з 
уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері: 

УНДІАСД про співпрацю з ВНДІДАС, БілНДІДАС; 
ЦДАВО з громадською організацією Клеймс Конференс, відповідно до 

якої сторони мають реалізувати проект зі створення, наповнення та 
удоступнення через мережу Інтернет електронної бази даних документів з 
історії Голокосту єврейського народу та переміщення культурних цінностей, 
пограбованих у роки Другої світової війни, що містяться в колекції 
Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга і зберігаються в ЦДАВО; 

ЦДКФФА з Державним Фільмофондом Азербайджану, яким 
передбачено взаємне виявлення архівних матеріалів, пов’язаних з історією 
України та Азербайджану, обмін їх переліками та копіями, проведення 
спільних виставок, кінолекторіїв та інших заходів, присвячених 
кіномистецтву України та Азербайджану, надання науково-технічної 
допомоги з питань збереження та реставрації документів; 



 

 

ЦДАЗУ з Бібліотекою та Архівом ім. Т. Г. Шеченка Союзу українців у 
Великій Британії, метою якого є взаємний обмін інформацією про архівні 
документи та розвиток співпраці з українськими громадами у Великій 
Британії; 

Держархівами Івано-Франківської та Тернопільської областей з 
Фундацією Європейських досліджень «Сармація» (Краків, Польща), метою 
яких є розширення доступу до архівної інформації з історії Римо-
Католицької Церкви Речі Посполитої та створення фонду користування на 
документи цієї тематики, що зберігаються в архівах; 

Держархівом Закарпатської області з Саболч-Сатмар-Березівським 
комітатським архівом Угорщини, яким передбачено здійснення спільної 
науково-дослідної та видавничої роботи; 

Держархівом Тернопільської області з Центральним архівом історії 
єврейського народу, м. Єрусалим, яким передбачено мікрофотокопіювання 
документів з історії єврейського народу на території Галичини; 

Держархівом Сумської області з Архівним управління Курської 
області; 

Держархівом м. Севастополя з Уральським державним університетом 
ім. О. М. Горького на наступний п’ятирічний період організації та 
проведення в архіві виробничої практики студентів за фахом «Архівна 
справа»; 

Держархівом Одеської області не було погоджено з Держкомархівом 
проект Угоди про співробітництво з Архівним Управлінням підвідомчої 
установи уряду Аджарської АР (Грузія), який було підписано минулого 
року. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2010 року № 6091/1/1–10 Держкомархівом та Державним архівом Одеської 
області було організовано та проведено у період з 20 по 23 травня 2010 року 
в м. Одесі робочі засідання 11-ї Загальної конференції Євро-Азійського 
регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (МРА), 
Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-
учасниць СНД (Консультативна рада) та міжнародні наукові конференції: 
«Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди», «Електронний 
документообіг та електронні архіви».  

Держкомархівом до проведення засідання ЄВРАЗІКИ було 
підготовлено та видано довідник «Рабочие документы Евро-Азиатского 
регионального отделения Международного совета архивов 2000–2009 гг.» та 
довідник «Архивные службы и архивы». 

За період з січня по 11 березня 2011 року Державною архівною 
службою проведено роботу з підготовки до підписання в установленому 
порядку таких міжнародних міжвідомчих договорів в архівній сфері: 



 

 

Плану спільних заходів між Державною архівною службою України та 
Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) на 2011–2013 роки 
(перебуває на погодженні в МЗС та Мін’юсті); 

з урахуванням пропозицій державних архівних установ внесено зміни 
до діючої Генеральної угоди про співробітництво між Держкомархівом та 
Товариством Юта, США від 10 грудня 2004 року на надіслано проект нової 
редакції Генеральної угоди українською та англійською мовами на 
погодження керівництву Товариства; 

через посередництво Посольства України в Королівстві Бельгія 
передано для розгляду керівництвом Головних архівів Королівства Бельгія 
та державних архівів Провінцій розроблений Державною архівною службою 
проект Договору про співробітництво між державними архівними службами 
України та Королівства Бельгія; 

через посередництво Посольства України в Португальській Республіці 
передано для розгляду керівництвом Генеральної дирекції архівів 
Португальської Республіки розроблений Державною архівною службою 
проект Договору про співробітництво між державними архівними службами 
України та Португальської Республіки; 

узгоджено з російською стороною Додаткову Угоду до Договору про 
спільну діяльність Державного комітету архівів України та Федерального 
архівного агентства (Російська Федерація) з підготовки збірника архівних 
документів «Повість полум’яних років Олександра Довженка» від 16 
вересня 2008 року». 

Розглянуто та погоджено проекти двосторонніх договорів про 
співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в архівній 
сфері: 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України та 
Архіву Президента Республіки Казахстан (передано через посередництво 
Генерального консульства України в Алмати казахській стороні для 
погодження); 

Центрального державного історичного архіву України, м. Львів та 
Фундації Європейських Досліджень «Сармація» (Польща). 

Відповідно до звітної інформації до кінця 2011 року Держархів 
Одеської області планує укласти двосторонні договори з мерією м. Левкада 
(острів Левкада, Греція) з реалізації спільних досліджень історії одесько-
левкадійських зв’язків та з Національним архівом Молдови щодо реалізації 
спільних дослідницьких проектів. Проекти зазначених договорів на 
погодження до Держкомархіву у першому кварталі 2011 року не надходили. 

На період з другої половини 2010 року до проведення чергового 
засідання в період з 21 по 23 червня 2011 року Консультативної ради 
керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД Голова 
Державної архівної служби виконує обов’язки Голови Консультативної 



 

 

ради, а начальник управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву обов’язки секретаря цієї ради. 

На виконання рішення останнього засідання Консультативної ради 
було розроблено у січні 2011 року та розіслано державним архівним 
службам держав-учасниць СНД на погодження Регламент Консультативної 
ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД. 

Начальник управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву 11 лютого поточного року взяв участь у підготовчій зустрічі 
представників керівників органів галузевого співробітництва СНД, що 
відбулася в Виконкомі СНД у м. Мінськ (Республіка Білорусь).  

Проведено роботу з організації чергового засідання Консультативної 
ради, керівникам державних архівних служб держав-учасниць СНД 
розіслано План пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва 
держав-учасниць СНД на 2011–2012 роки, запрошення та проект порядку 
денного. Розпочато роботу над інформаційно-довідковим виданням «Робочі 
документи Консультативної ради керівників державних архівних служб 
держав-учасниць СНД за останні 10 років», який готується в рамках 
відзначення 20-річчя СНД. 

На виконання пункту 11 плану заходів з реалізації положень Робочої 
програми українсько-баварського співробітництва на 2009–2010 роки 
(доручення Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2010 року № 
41638/10/1–09) Державною архівною службою готується візит 4–6 квітня 
поточного року делегації українських архівістів у складі 3 осіб на чолі з 
Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург до м. Мюнхен, Баварія 
(ФРН). Метою візиту є проведення консультацій з керівництвом Генеральної 
дирекції Державних архівів Баварії, у ході яких планується вивчити питання 
щодо можливості підписання до кінця 2011 року Меморандуму про 
співробітництво між Державною архівною службою України та 
Генеральною дирекцією Державних архівів Баварії, участь у робочих 
зустрічах з керівництвом Архіву війни та Архіву музею Німеччини, а також 
одного з комунальних архівів Баварії. 

На виконання пункту 7 Протоколу V засідання Міжурядової 
українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і 
незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей 
(2–3 грудня 2010 року, м. Львів) 25 лютого підготовлено та проведено 
робоче засідання української частини Міжурядової українсько-польської 
комісії метою якого було вивчення питання щодо можливості передачі 
оригіналів документів, які стосуються історії міста Бохні та зберігаються в 
ЦДІАК України польській стороні. За результатами обговорення та 
експертного висновку ЦДІАК та інформаційної довідки підготовленої 
управлінням інформації та міжнародного співробітництва учасники 
засідання дійшли висновку про необхідність співпраці в сфері реституції в 
рамках Концепції спільної українсько-польської архівної спадщини, яка 



 

 

передбачає обмін копіями документів, що становлять інтерес для вивчення 
історичного минулого обох держав, що відображено у статті 7 Угоди про 
співробітництво між Державним комітетом архівів України та Генеральною 
дирекцією державних архівів Республіки Польща в галузі архівної справи, 
яку було укладено 17 жовтня 2008 року. 

З Національним архівом Грузії проведено попередні консультації 
щодо виконання зобов’язань за Меморандумом про співробітництво між 
Державним комітетом архівів України та Національним архівом Грузії від 21 
травня 2010 року. Зокрема, надано згоду на участь у спільних проектах з 
підготовки документального фільму, присвяченого 140-річному ювілею від 
дня народження Лесі Українки та підготовки виставки фото-, кіно- та 
архівних документів «Українці Грузії». Проекти реалізуються за участі та 
підтримки Посольства України в Грузії. 

На виконання Указу Президента України від 6 грудня 2010 року 
№ 1075/2010 «Про відзначення 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві» 
шляхом листування досягнуто домовленостей з Генеральною дирекцією 
державних архівів Республіки Польща щодо включення до експозицій 
тематичної виставки, що готуватиметься українськими архівістами, 
документів з фондів польських архівів. 

З метою подальшого покращення роботи державних архівних установ 
у напрямку дотримання законодавства у сфері зовнішніх зносин розроблено 
Рекомендації щодо протокольного забезпечення прийому іноземних 
делегацій та окремих громадян іноземних держав Державною архівною 
службою та установами її системи. До довідки також додається Перелік 
іноземних країн та режим в’їзду до них громадян України за даними МЗС. 
Підсумовуючи слід констатувати, що Держкомархів та державні архівні 
установи його системи в цілому дотримуються вимог законодавства у сфері 
зовнішніх зносин, водночас не всі державні архівні установи дотримуються 
вимог пункту 2 констатуючої частини рішення колегії Держкомархіву від 
20 квітня 2010 року. Особливо слід звернути увагу на обов’язкове 
погодження з Держкомархівом закордонних відряджень (технічні завдання – 
змістова частина: мета, завдання) та двосторонніх договорів про 
співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав. 
 

 



 

 

Про інформаційне супроводження та роз'яснення 
нормативно-правових актів Держкомархіву 

від 31 березня 2011 р. № 41 
 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2011 року № 11709/1/1-10 щодо подання органами виконавчої влади разом з 
проектами нормативно-правових актів пропозицій щодо їх інформаційного 
супроводження та роз’яснення 

 
Н А К А З У Ю: 
 
1. Керівникам структурних підрозділів (Прилепішева Ю. А., 

Сельченкова С. В., Богунова Н. К., , Тюрін О. О., Гриневич В. В., 
Рибачук О. В.) забезпечити: 

 
1.1. Подання разом з проектом нормативно-правового акта, що 

вноситься на розгляд Кабінету Міністрів, пропозицій щодо інформаційного 
супроводження та роз’яснення цього акта (Додаток № 1). 

 
1.2. Проведення конкретних заходів щодо інформаційного 

супроводження та роз’яснення нормативно-правових актів (брифінги, 
публікації в засобах масової інформації, інтерв’ю та надання коментарів 
Інтернет-виданням, круглі столи або семінари) у терміни визначені у 
пропозиціях, що вносяться до Кабінету Міністрів України (Додаток № 1). 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Голови Державного комітету, голову комісії з реорганізації 
Матяш І. Б. 

 

Голова Державної архівної служби            О. П. Гінзбург 

 
Додаток № 1 до наказу Держкомархіву 

                                                                        від 31 березня 2011 р. № 41 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 
щодо інформаційного супроводження та роз’яснення  

нормативно-правових актів 
 

№ 
з/п 

Захід 
 

Дата проведення 
 

1.  Проведення брифінгу     Після засідання Кабінету 
          Міністрів 



 

 

 
2.  Розміщення на сайті органу виконавчої влади В день прийняття/схвалення
  та урядовому веб-порталі роз’яснювальних   нормативно-правового акта
  матеріалів (підготовлених відповідно до      
  рекомендацій щодо проведення органами      
  виконавчої влади системної роз’яснювальної     
  роботи з пріоритетних питань державної       
  політики, затверджених розпорядженням      
  Кабінету Міністрів від 29.09.10 № 1912     
 
3.  Розміщення публікацій в друкованих засобах  Протягом п’яти днів після
  масової інформації з коментарями експертів, прийняття/схвалення 
  науковців, представників об’єднань громадян нормативно-правового акта 
 
4.  Організація участі керівництва органу   Протягом п’яти днів після 
  виконавчої влади, експертів, науковців,  прийняття/схвалення 
  представників об’єднань громадян в теле- та  нормативно-правового 
акта  радіопередачах 
 
5.  Надання коментарів або інтерв’ю фаховим   Протягом п’яти днів після
  електронним та друкованим засобам   прийняття/схвалення 
 масової інформації, Інтернет-виданням  нормативно-правового акта 
 
6.  Проведення круглого столу або семінару за  Протягом тижня після  
  участю експертів, науковців, представників  прийняття/схвалення 
  об’єднань громадян, відповідної цільової  нормативно-правового акта
  аудиторії для обговорення механізму реалізації     
  акта, роз’яснення його основних положень



 

 

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
У Держкомархіві України 

 
12 січня 2011 р. у приміщенні Комплексу споруд центральних 

державних архівних установ проведено установчі збори з формування 
нового складу Громадської ради при Державній архівній службі України та 
громадське обговорення Плану заходів з реалізації у 2011 році Концепції 
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. 

*** 
26-28 січня 2011 р. відбулася робоча поїздка Голови Державної архівної 

служби України О. П. Гінзбург до Державного архіву Закарпатської області. 
У рамках візиту О. П. Гінзбург мала розмову з Головою Закарпатської 

облдержадміністрації О. О. Ледидою з питань розвитку архівної справи в 
області, у тому числі вирішення питань належного фінансування архівних 
установ, забезпечення їх новими приміщеннями для зберігання документів 
та охороною.  

27 січня 2011 р. за участі Голови Державної архівної служби України О. 
П. Гінзбург, заступника голови облдержадміністрації В. В. Гоблика, 
директора Держархіву Закарпатської області М. В. Делегана, керівництва 
Великоберезнянського району відкрито нове приміщення архівного відділу 
Великоберезнянської райдержадміністрації. 

Того ж дня Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург, народний 
депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів і банківської діяльності С. М. Аржевітін та 
заступник Голови облдержадміністрації В. В. Гоблик взяли участь у 
розширеному засіданні колегії Держархіву Закарпатської області, на якому 
розглянуто підсумки роботи державних архівних установ області у 2010 р. та 
пріоритетні завдання на 2011 р. 

По закінченню засідання відбулася зустріч голови Державної архівної 
служби України О. П. Гінзбург з представниками місцевих та 
загальноукраїнських засобів масової інформації. 

*** 
1 лютого 2011 р. відбулася робоча поїздка Голови Державної архівної 

служби України О. П. Гінзбург до м. Харкова. Голову Державної архівної 
служби супроводжували заступник Голови О. В. Музичук та завідувач 
сектора режимно-секретної та мобілізаційної роботи О. В. Рибачук. 

Керівництво Державної архівної служби ознайомилось з роботою 
Центрального державного науково-технічного архіву України, Державного 
архіву Харківської області та Державного департаменту страхового фонду 
документації, трудовими колективами архівних установ. 



 

 

З керівництвом Держархіву Харківської області обговорено 
перспективи реорганізації архівної системи України, необхідність розробки 
нових нормативних документів, нагальні проблеми держархіву області та 
місцевих архівних установ Харківської області. У ЦДНТА представлено 
сучасне обладнання з мікрофільмування у лабораторії мікрофільмування та 
реставрації документів. 

*** 
1 лютого 2011 р. перший заступник Голови Держкомархіву І. Б. Матяш 

провела робочу нараду з питань співпраці у 2011 р. Держкомархіву та 
центральних державних архівів України з телеканалом "Культура" та 
підготовки циклу телепередач про діяльність архівів. 

3 та 4 лютого 2011 р. телеканалом “Культура” з метою підготовки двох 
телепередач про діяльність архівних установ проведено зйомки у 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
України та Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. 
Пшеничного, взято інтерв'ю у Голови Державної архівної служби О. П. 
Гінзбург. 

*** 
15 лютого 2011 р. у Національному інституті стратегічних досліджень 

відбулося засідання круглого столу за темою "Система електронного 
документообігу в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку" 

У засіданні взяли участь заступник Голови Державної архівної служби 
України О. В. Музичук, начальник управління діловодства, формування та 
зберігання НАФ Держкомархіву С. В. Сельченкова, заступник начальника 
управління - начальник відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
Ю. І. Забенько, заступник директора Центрального державного 
електронного архіву України О. М. Ус, старший науковий співробітник 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства Ю. С. Ковтанюк. 

*** 
17 лютого 2011 р. за заслуги перед Українською православною церквою 

Голову Державної архівної служби О. П. Гінзбург урочисто нагороджено 
орденом Святої Великомучениці Варвари (II ступеня). 

*** 
18 лютого 2011 р. заступник Голови Державної архівної служби О. В. 

Музичук взяла участь у засіданні Оргкомітету з підготовки 7-го 
Всеукраїнського з’їзду якості, який заплановано на 24 травня 2011 р. у м. 
Києві. 

*** 
24 лютого 2011 р. за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку 

архівної справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 
Голову Державної архівної служби України О. П. Гінзбург нагороджено 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 



 

 

*** 
28 лютого 2011 р. Голова Державної архівної служби України О. П. 

Гінзбург виступила у прямому ефірі радіопередачі "Вечірні зустрічі" на 
радіо "Культура", під час якого поінформувала громадськість про 
пріоритетні напрямки діяльності архівної галузі у 2011 р. та задоволення 
потреб громадян у ретроспективній архівній інформації, організацію 
доступу до архівних документів. 

*** 
3 березня 2011 р. о 13.00 у прес-центрі УКРІНФОРМу проведено прес-

конференцію "Архіви для людей: виклики сучасності", присвячену 
соціально-економічній спрямованості діяльності архівної галузі.  

У конференції взяли участь Голова Державної архівної служби О. П. 
Гінзбург, заступник Голови О. В. Музичук, директор Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України Н. В. 
Маковська та директор Центрального державного архіву громадських 
об'єднань України В. С. Лозицький.  

Виступаючі поінформували представників засобів масової інформації 
про підсумки роботи державних архівних установ у 2010 р. та їх пріоритетні 
завдання на 2011 р., зокрема, про забезпечення умов довготривалого 
зберігання документів Національного архівного фонду (НАФ), розроблення 
запровадження технологій архівного зберігання електронних документів, 
створення розгалуженої мережі трудових архівів, формування системи 
надання державних послуг архівними установами, забезпечення доступу до 
архівної інформації та задоволення потреб громадян в отриманні архівних 
довідок для підтвердження їх законних прав та інтересів, поповнення НАФ 
документами зарубіжної україніки, розсекречування документів НАФ. 

О. П. Гінзбург запевнила представників ЗМІ, що незважаючи на 
продовження процесу реорганізації Державного комітету архівів України у 
Державну архівну службу України (відповідно до Указу Президента України 
від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади"), архівна система продовжує працювати 
ефективно та злагоджено на користь суспільства та держави. 

*** 
12 березня 2011 р. заступник Голови Державної архівної служби 

України О. В. Музичук урочисто відкрила у Державному архіві м. Києва 
документальну виставку "До дня пам’яті жертв Куренівської катастрофи", 
організовану Державною архівною службою України спільно з Центральним 
державним архівом вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, 
Центральним державним кінофотофоноархівом (ЦДКФФА) України ім. Г. С. 
Пшеничного та Держархівом м. Києва. Документи держархівів, що увійшли 
до експозиції, розкривають причини, перебіг і наслідки Куренівської трагедії 
13 березня 1961 р. у м. Києві.  

 



 

 

У державних архівних установах 
 

У Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО) 

 
12 січня 2011 р. ЦДАВО України відвідали французький режисер 

С. Белуа та завідувач сектору енциклопедичних досліджень Інституту історії 
України НАН України В. Васильєв. Директор архіву Н. В. Маковська 
ознайомила гостей з основними напрямами діяльності установи, 
джерельною базою архіву, зокрема, документами про Голодомор 1932–
1933 рр. в Україні, та взяла участь у зйомках сюжету для французького 
телебачення. 

*** 
7 лютого 2011 р. проведено спільну нараду ЦДАВО України та ПП 

“Архівні інформаційні системи” із питань інформаційного наповнення веб-
сайту ЦДАВО та завершення роботи з впровадження електронної 
інформаційної системи архіву. 

*** 
15 лютого 2011 р. заступник директора архіву С. А. Савлук та 

начальник відділу формування НАФ та діловодства Н. П. Губенко взяли 
участь у короткостроковому семінарі, організованому Фондом державного 
майна України. Семінар державних службовців центрального апарату та 
регіональних відділень фонду був присвячений основним напрямам 
підготовки документів та їх передаванню на архівне зберігання в установах. 

*** 
21 лютого 2011 р. провідний науковий співробітник відділу довідкового 

апарату архіву К. І. Криворучко виступила біля Пам'ятного Хреста на 
території Меморіального комплексу “Бабин Яр” на пошанування жертв 
німецьких окупантів у 1942 р. у м. Києві. 

*** 
25 лютого 2011 р. провідний науковий співробітник відділу довідкового 

апарату архіву К. І. Криворучко взяла участь у зйомках телеканалом 
“Перший національний” сюжету про життя та творчість Лесі Українки. 

 
У Центральному державному архіві громадських об'єднань 

України (ЦДАГО) 
 

25 березня 2011 р. у Меморіальному комплексі "Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" відкрито спільну 
документальну виставку Меморіального комплексу та ЦДАГО України, 
присвячену 110-й річниці від дня народження двічі Героя Радянського 
Союзу О. Ф. Федорова. 

 



 

 

У Центральному державному історичному архіві 
України, м. Львів (ЦДІАЛ) 

 
2 лютого 2011 р. в ефір “5 каналу” вийшов документальний фільм 

“Митрополит Адрей Шептицький і греко-католики в Росії”, підготовлений 
за участі ЦДІАЛ. 

 
У Центральному державному кінофотофоноархіві України 

ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА) 
 

18 січня 2011 р. директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Н. 
О. Топішко виступила у прямому ефірі передачі “Вечірні зустрічі” на радіо 
"Культура", у ході якого поінформувала радіослухачів про державні архіви 
України як скарбницю історичної пам’яті. 

*** 
7 лютого 2011 р. на постійне зберігання до архіву надійшли два 

відеофільми виробництва ТОВ Студія "Телекон": "Не хочу згадувати"(1996 
р., режисер І. Кобрин) та "Звичайний Чорнобиль" (2006 р., режисер А. 
Гураль). У фільмах використано унікальні документальні кадри 
Чорнобильської АЕС після аварії, м. Прип’яті, зони відчуження та інтерв’ю 
ліквідаторів аварії – керівника штабу ліквідації аварії Юрія Самійленка, 
директора ЧАЕС (1986 р.) Віктора Брюханова, директора ЧАЕС (1994–1998 
рр.) Сергія Парашина; керівників держави того часу: Михайла Горбачова, 
Миколи Рижкова, Валентини Шевченко та ін. 

*** 
11 лютого 2011 р. ДТРК "Культура" розпочав новий цикл телепередач 

"Василь Вітер. Ретроспектива", підготовлений за участі ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного. 

*** 
25 лютого 2011 р. у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

проведено кінолекторій, присвячений 140-й річниці від дня народження Лесі 
Українки. Присутні мали змогу переглянути документальні фільми "Леся 
Українка" (Київнаукфільм, 1957 р.) та "Вір мені" (ТОВ "ВІАТЕЛ", 2005 р.), а 
також ознайомитися з тематичною фотодокументальною виставкою. 

*** 
2 березня 2011 р. у ДП Національний центр ділового та культурного 

співробітництва “Український дім” відкрито фотовиставку з нагоди 
Міжнародного жіночого дня 8 Березня, у якій використано фотодокументи з 
фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 

*** 
11 березня 2011 р. на постійне зберігання до архіву надійшли від 

ЦДАВО України відео- та  фонодокументи з особистого архіву колишнього 



 

 

сотника УПА Євгена Штендери (місія УПА за кордоном, Канада), що 
представляють собою спогади та інтерв’ю колишніх воїнів УПА. 

 
У Центральному державному науково-технічному 

архіві України (ЦДНТА) 
 
10 січня 2011 р. в ефір Харківського обласного радіо вийшла 

радіопередача на тему “Чим ЦДНТА України може допомогти Харкову у 
підготовці до Євро-2012”. 

*** 
22 січня 2011 р. в ефір телеканалу “Сімон” вийшов підготовлений за 

документами ЦДНТА України телесюжет “Нездійснене майбутнє на 
полицях архіву” про нереалізований проект Харківської АТЕЦ. 

*** 
23 лютого 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено 

он-лайнову документальну виставку “Архівіст з великої літери — Микола 
Федорович Кондратьєв (1926-2009)”, приурочену до 85-річчя від дня 
народження першого директора ЦДНТА України. 

*** 
28 лютого 2011 р. у Харківському національному університеті імені В. 

Н. Каразіна відкрито документальну виставку ЦДНТА України, присвячену 
100-й річниці від дня народження ботаніка-агростолога, доктора біологічних 
наук, професора Харківського університету Ю. М. Прокудіна. 

 
У Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) 
 

28 січня 2011 р. у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. 
Тичини відкрито спільну документальну виставку Музею та ЦДАМЛМ 
України, присвячену 120-річчю від дня народження видатного українського 
письменника, громадського і політичного діяча П. Тичини. 

На виставці представлено архівні документи з фонду П. Тичини, що є 
найбільш повним за обсягом та змістом матеріалів. У ньому зосереджено 
рукописи, автографи митця, численне листування, матеріали стосовно його 
громадської діяльності тощо. 

Презентувалися також творчі матеріали письменника - рукописи 
віршів 1900-1950-х рр., зокрема, шедеври української лірики "Блакить мою 
душу обвіяла...", "Гаї шумлять", уривки з поеми-симфонії "Сковорода", а 
також автобіографічні відомості, щоденникові записи, листування з 
відомими діячами вітчизняної культури. 

*** 
14 березня 2011 р. у приміщенні ЦДАМЛМ України відбулася 

організована Державною службою контролю за переміщенням культурних 



 

 

цінностей через державний кордон України урочиста церемонія передачі 
повернених культурних цінностей - епістолярного архіву Надії Світличної, 
переданого в дар Україні зі США її чоловіком паном Павлом Стокотельним. 

В урочистій церемонії взяли участь Голова Державної служби 
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 
Ю. К. Савчук, заступник Міністра культури Т. Г. Кохан, перший заступник 
Голови Держкомархіву І. Б. Матяш, відповідальні працівники Міністерства 
культури та Міністерства закордонних справ, представники громадськості та 
засобів масової інформації. 

У рамках церемонії було підписано акти передачі документів на 
постійне зберігання між Державною службою контролю за переміщенням 
культурних цінностей через державний кордон та Центральним державним 
архівом-музеєм літератури і мистецтва. До архіву передано понад 4 тис. 
одиниць епістолярної спадщини Надії Світличної та близько 50 одиниць 
архівних документів, пов`язаних з творчістю Юхима Михайліва, 
подарованих пані Тамарою Скрипкою. 

 
У Державному архіві в Автономній Республіці Крим 

 
20 січня 2011 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим відкрито 

документальну виставку "Кримська автономія: етапи становлення", 
приурочену до 20-ї річниці проведення референдуму про відновлення 
автономного статусу Криму. В експозиції виставки представлено 28 копій 
документів із фондів Кримського революційного комітету, Кримського 
республіканського комітету Компартії України, Центрального Виконавчого 
Комітету Кримської АРСР, Верховної Ради Криму, у тому числі 
фотодокументи, які відображають історію створення Кримської АРСР у 
1921 р., громадсько-політичний, економічний та культурний розвиток 
Криму в 1930-ті рр., процес відновлення Кримської автономії у 1991 р. 

*** 
25 лютого 2011 р. на базі Держархіву в Автономній Республіці Крим 

проведено семінар-практикум для членів експертних комісій міністерств, 
республіканських комітетів, головних управлінь, інших органів виконавчої 
влади, підприємств, установ і організацій різних форм власності списку № 1 
Держархіву в АР Крим. 

Обговорено актуальні питання щодо організації роботи експертних 
комісій та їх взаємодії з експертно-перевірною комісією Держархіву в 
Автономній Республіці Крим; порядок проведення експертизи цінності 
документів, оформлення результатів експертизи цінності документів, 
порядок передачі документів Національного архівного фонду на державне 
зберігання, вимоги до оформлення описів справ. 



 

 

У рамках заходу організовано екскурсію держархівом та 
документальною виставкою "Документи організацій та установ періоду 
німецько-фашистської окупації Криму 1941-1944 років". 

По закінченню семінару-практикуму проведено практичне заняття 
щодо оформлення протоколів засідань експертних комісій, складання 
супровідного листа організації на представлені для розгляду ЕПК документи 
(інструкції по діловодству, номенклатури справ, описи справ, акти та інші 
документи). 

 
У Держархіві Вінницької області 

 
У першому кварталі 2011 р. працівниками Держархіву Вінницької 

області підготовлено 9 радіопередач, які вийшли в ефір Вінницького 
обласного радіо та радіо “Місто над Бугом”. Зокрема, 9 лютого 2011 р. в 
ефірі Вінницького обласного радіо прозвучало інтерв'ю директора 
Держархіву Вінницької області Ю. В. Легуна на тему “Історія Вінницьких 
мурів”. Прозвучали також передачі, присвячені 67-й річниці визволення 
Вінниці від нацистських загарбників, Дню вшанування пам'яті жертв 
Голокосту, перебуванню родини Косачів на Поділлі, ін. 

В ефір місцевих телеканалів ВДТ-6 (“Вінтера”), “Еверест” та “Віта” 
вийшло 10 телепередач з історії Вінницького обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. Садовського, політичних репресій на 
Поділлі, літературної долі В. Тарноградського, а також присвячені 67-й 
річниці визволення Вінниці від нацистських загарбників та Дню вшанування 
пам'яті жертв Голокосту. 

*** 
4 лютого 2011 р. в управлінні преси та інформації Вінницької 

облдержадміністрації проведено прес-конференцію директора Держархіву 
Вінницької області Ю. В. Легуна. 

*** 
17 березня 2011 р. у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 

презентовано особовий фонд відомого наукового та церковного діяча І. 
Губаржевського, уродженця Поділля. Документи архіву Губаржевського 
передано держархіву донькою діяча Ярославою Француженко, яка проживає 
в Америці.  

*** 
18 березня 2011 р. за участі місцевих засобів масової інформації у 

Держархіві Вінницької області відкрито фотодокументальну виставку до 67-
ї річниці визволення м. Вінниця від фашистських загарбників. 

*** 
6-7 квітня 2011 р. робочою групою Держархіву Вінницької області на 

чолі з заступником директора з науково-методичних питань Ф. А. 



 

 

Винокуровою здійснено комплексне перевіряння діяльності архівного 
відділу Тиврівської райдержадміністрації. 

Одночасно проведено виїзне засідання ЕПК з порядком денним “Про 
якість науково-технічного опрацювання документів юридичних осіб 
списку № 1”. На засіданні були присутні начальник загального відділу 
Тиврівської районної ради Н. Ф. Маренюк, начальник архівного відділу 
Тиврівської райдержадміністрації І. Л. Григоришина, директор комунальної 
установи “Тиврівський районний трудовий архів” Л. С. Шимко. 

Засіданню передувало перевіряння якості науково-технічного 
опрацювання документів Тиврівської районної ради за 2002-2006 роки, 
Бушинської сільської ради за 1998-2005 роки, Новоміської сільської ради за 
1999-2009 роки, документи з виборів до місцевих рад, міських, селищних, 
сільських голів 2010 року. 

У минулому році Держархів Вінницької області був лідером серед 
державних архівів по проведенню виїзних ЕПК, які відбулися у Вінницькій 
міський раді, дочірнєму підприємстві УГК “NEMIROFF”, Вінницькій 
кондитерській фабриці “Рошен”, Жданівській сільський раді Хмільницького 
району Вінницької області. Для надання допомоги роботи ЕК установ 
розроблено навчальний матеріал (доповнення до історичної довідки, описи 
справ постійного зберігання та з особового складу). 

 
У Держархіві Волинської області 

 
9 лютого 2011 р. головний спеціаліст Держархіву Волинської області 

Л. Коць взяла участь у тематичному вечорі “Володимир П'ясецький — 
волинський краєзнавець”, проведеному у приміщенні Волинського 
краєзнавчого музею, та виступила з повідомленням про В. П'ясецького як 
дослідника архіву. 

*** 
10 лютого 2011 р. у Держархіві Волинської області відкрито 

документальну виставку “Родина Косачів і Волинь”. 
 

У Держархіві Дніпропетровської області 
 
14 січня 2011 р. у Дніпропетровській облдержадміністрації 

начальником відділу формування НАФ та діловодства Держархіву 
Дніпропетровської області В. М. Бронило проведено семінар-практикум з 
працівниками, відповідальними за збереження документів у відділах та 
секторах апарату облдержадміністрації. Розглянуто питання щодо вимог до 
складання номенклатури справ, порядку її проведення та оформлення 
результатів. 

*** 



 

 

28 лютого 2011 р. у Дніпропетроському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України для слухачів курсів підвищення кваліфікації — 
відповідальних за діловодство та архівну справу управлінь та відділів 
облдержадміністрації та райдержадміністрацій області начальником відділу 
формування НАФ та діловодства Держархіву Дніпропетровської області В. 
М. Бронило прочитано лекції “Законодавчі та нормативно-методичні 
документи з питань архівної справи та діловодства” та “Проведення 
експертизи цінності документів в установах, формування документів у 
справи”. 

*** 
21 березня 2011 р. у Дніпропетровській облдержадміністрації 

відбулося урочисте відкриття Центру "Відкрита влада", створеного для 
інформування щодо діяльності управлінь облдержадміністрації з питань 
надання послуг населенню. 

У Центрі "Відкрита влада" розміщено інформацію Державного архіву 
Дніпропетровської області, яка у подальшому буде систематично 
поповнюватися та оновлюватися. У відкритті Центру взяла участь директор 
архіву Н. В. Киструська. 

 
У Держархіві Житомирської області 

 
23 лютого 2011 р. у Держархіві Житомирської області розгорнуто 

документальну виставку "До 140-річчя від дня народження Лесі Українки". 
Увагу відвідувачів виставки привернула книга реєстрації народжень 
Преображенської церкви м. Новоград-Волинського за 1871 р., яка містить 
метричний запис про народження Лариси Петрівни Косач (Лесі Українки) та 
відомості про її батьків. 

Експонувалися також документи органів місцевої влади, що 
висвітлюють вшанування пам`яті видатних діячів, які народилися або 
проживали на Житомирщині (1959), відзначення 100-річчя від дня 
народження Лесі Українки (1970), реконструкцію погруддя Лесі Українки в 
м. Новоград-Волинський і встановлення пам`ятного знака на честь 
перебування Лесі Українки в с. Жабориця (1971), відповідні тематичні 
підбірки газетного та бібліотечного фондів держархіву області. 

 
У Держархіві Закарпатської області 

 
4 січня 2011 р. у Відділі Держархіву Закарпатської області у м. 

Берегово відкрито виставку "Із скарбниці архіву", де представлено унікальні 
стародруки та манускрипти. 

*** 



 

 

15 січня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 
документальну виставку з нагоди 110-ї річниці від дня народження О. О. 
Борканюка, політичного діяча, одного з керівників Закарпатської крайової 
організації комуністичної партії, Героя Радянського Союзу (посмертно). 

*** 
19 січня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

документальні виставки "Фотохроніка архівного життя - 2010" та "Засоби 
масової інформації про діяльність Держархіву Закарпатської області у 2010 
році". 

*** 
19 січня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

документальну виставку з нагоди річниці возз’єднання Закарпатської 
України з Радянською Україною та утворення Закарпатської області України 
у складі СРСР. 

*** 
1 лютого 2011 р. директор Держархіву Закарпатської області М. В. 

Делеган взяв участь у відкритті ретроспективної виставки картин, 
присвяченої 80-річчю від дня народження народного художника України, 
лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, академіка, класика 
закарпатської школи живопису В. В. Микити та обговорив з ювіляром 
питання формування особистого фонду митця у держархіві області. 

*** 
25 лютого 2011 р. на засіданні третьої сесії Закарпатської облради VI 

скликання одноголосно затверджено “ Програму розвитку архівної справи у 
Закарпатській області на 2011-2015 роки”. Програмою, зокрема, передбачено 
фінансування охорони архівних приміщень (200,0 тис. на 2011 р.) та 
виготовлення проектно-кошторисної документації і облаштування у 2011 р. 
автономної системи опалення у приміщенні архіву в м. Ужгороді (580,0 тис. 
грн.).   

*** 
Протягом лютого — березня 2011 р. директор Держархіву 

Закарпатської області М. В. Делеган надав кілька інтерв'ю представникам 
засобів масової інформації щодо виконання держархівом запитів громадян 
України про угорське походження, кількість яких різко зросла у зв'язку із 
вступом у дію закону Угорської Республіки щодо подвійного громадянства. 

*** 
14 березня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області до 72-ї річниці 

подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України, відкрито 
документальну виставку "Карпатська Україна і Августин Волошин". 

*** 
У першому кварталі 2011 р. для підвищення ефективності роботи зі 

зверненнями громадян, прискорення виконання їх запитів на веб-сайті 



 

 

Держархіву Закарпатської області розміщено зразки заяв для одержання 
довідок. Заяви приймаються також через електронну пошту.  

Вийшло в світ спільне видання Держархіву Закарпатської області 
(Україна) та Сатумарського повітового музею (Румунія) “Церква Святого 
Миколая міста Сату - Маре – Мінтіу: історія та сучасність” на 224 сторінках 
(з ілюстраціями). 

Книгу опубліковано українською та румунською мовами. Вона є 
результатом багаторічної співпраці архівістів Закарпаття із Сатумарським 
повітовим музеєм.  

 
У Держархіві Запорізької області 

 
23 лютого 2011 р. з нагоди Дня захисника Вітчизни директор 

Держархіву Запорізької області О. С. Тедєєв відвідав Запорізький 
багатопрофільний ліцей № 99, де провів урок мужності. Від імені голови 
облдержадміністрації Б. Петрова директор архіву привітав учнів і педагогів 
зі святом та передав у подарунок книги «Запорізький архів. Народна війна 
1941-1944. Антифашистський рух опору на території Запорізької області». 

*** 
15 березня 2011 р. на базі Держархіву Запорізької області організовано 

семінар для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських 
рад міст обласного значення та трудових архівів. У ході семінару розглянуто 
актуальні питання діяльності місцевих архівних установ в умовах 
адміністративної реформи в Україні, нормативно-правове регулювання 
трудових відносин, порядок надання інформаційних документів на заяви 
(запити) фізичних і юридичних осіб, вимоги щодо порядку приймання-
передавання документів на постійне зберігання, а також проведено 
практичні заняття у вигляді презентації. 

*** 
17 березня 2011 р. на обласному радіо Запорізької ОДТРК розпочато 

цикл радіопередач «Державний архів Запорізької області інформує. 
Актуальні питання архівної справи». 17 та 24 березня 2010 р. в ефір 
обласного радіо вийшли радіопередачі «Надання платних послуг фізичним і 
юридичним особам Держархівом Запорізької області у 2011 р.» та 
«Проведення Держархівом Запорізької області конкурсу серед 
представників засобів масової інформації за 2010 р.». 

*** 
У першому кварталі 2011 р. Держархівом Запорізької області прийнято 

на державне зберігання 1039 справ, віднесених до НАФ, строки тимчасового 
зберігання яких в архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад, 
архівних підрозділах установ – джерел комплектування закінчилися. 

Проведено упорядкування документів 189 установ – джерел 
формування НАФ в зоні комплектування архівних установ області. ЕПК 



 

 

держархіву області схвалено 178 описів на 3816 справ постійного зберігання, 
погоджено 156 описів на 2802 справи з особового складу, 106 актів про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 26168 справ.  

Здійснено 4 комплексних, 4 тематичних та 6 контрольних перевірянь 
роботи служб діловодства, експертних комісій і архівів підприємств, 
установ, організацій – джерел формування НАФ у зоні комплектування 
Держархіву Запорізької області.  

Погоджено 9 номенклатур справ, 6 положень про експертні комісії, 
6 положень про архівні підрозділи. 

 
У Держархіві Київської області 

 
У першому кварталі 2011 р. начальник відділу інформації та 

використання документів держархіву О. М. Бєлая взяла участь в авторській 
програмі В. Ісакова «Київські етюди» радіо «Голос Києва» та 
поінформувала громадськість про склад та зміст документів Держархіву 
Київської області. 

2 січня 2011 р. вона виступила з інформацією «Документи про 
святкування Нового року киянами в Державному архіві Київської області», 
27 лютого 2011 р. – з інформацією «День Захисника Вітчизни: історія в 
документах». 

 
У Держархіві Кіровоградської області 

 
8 січня 2011 р. в ефір Кіровоградської ОДТРК до Дня визволення м. 

Кіровограда від фашистських загарбників вийшла радіопередача, 
підготовлена Держархівом Кіровоградської області. 

*** 
17 лютого 2011 р. у приміщенні Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського відкрито 
документальну виставку Державного архіву Кіровоградської області "Історія 
медичної справи на Єлисаветградщині". 

*** 
25 березня 2011 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

документальну виставку "Єлисаветград – колиска українського театру". 
29 березня 2011 р. проведено екскурсію виставкою для студентської 

молоді міста. 
 

У Держархіві Луганської області 
 

10 січня 2011 р. для магістрантів ІІ курсу факультету української 
філології Луганського національного університету ім. Т. Шевченка 
проведено оглядову екскурсію Держархівом Луганської області, під час якої 



 

 

вони ознайомилися з архівосховищами та читальним залом архіву, умовами 
зберігання документів, складом та змістом документів НАФ, науково-
дослідною, методичною, виставковою роботою архіву, виконанням запитів 
та звернень громадян. 

*** 
10 лютого 2011 р. начальник відділу Держархіву Луганської області Т. 

В. Проха взяла участі в обговоренні проблем історико-архівної освіти в 
Україні під час проведеного у Луганській обласній науковій бібліотеці ім. 
М. Горького круглого столу кафедри архівознавства Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля. Зокрема, розглянуто питання 
забезпечення архівної галузі фаховими кадрами, суспільну та соціальну роль 
державних архівів, проблему інформатизації архівної галузі, перспективи 
співпраці архівів та бібліотек. 

*** 
25 лютого 2011 р. Держархівом Луганської області проведено семінар 

на тему “Вимоги щодо ведення діловодства та архівної справи у ПрАТ 
“Луганський патронний завод” для осіб, відповідальних за роботу архіву, 
діловодних служб та діловодство у структурних підрозділах Приватного 
акціонерного товариства “Луганських патронний завод”. 

Співробітниками архіву висвітлено питання щодо складання та 
впровадження номенклатури справ, роботи експертної комісії, проведення 
експертизи цінності документів та складання довідкового апарату до них, 
передавання справ на зберігання до архівних підрозділів установ. 

*** 
10 березня 2011 р. директор Держархіву Луганської області М. М. 

Старовойтов взяв участь у засіданні виконкому Луганської міської ради, на 
якому розглядалося питання про стан архівної справи у м. Луганську. У 
своєму виступі директор архіву відзначив гостру необхідність надання 
архівному відділу м. Луганська нового приміщення та наголосив на 
створенні належних умов для забезпечення збереженості документів  з 
особового складу підприємств, установ та організацій, що може бути 
вирішено шляхом створення трудового архіву. 

*** 
24 березня 2011 р. у Держархіві Луганської області для представників 

установ, підприємств, організацій, документи НАФ яких зберігаються в 
неупорядкованому стані та позатерміново, проведено семінар-нараду на 
тему “Основні правила роботи архівних підрозділів та експертних комісій 
підприємств, установ, організацій, що знаходяться у зоні комплектування 
Державного архіву Луганської області”. 

Розглянуто питання експертизи цінності документів, роботу експертної 
комісії установ, підготовку та передавання справ із структурних підрозділів 
до архіву установи, забезпечення збереженості документів установи, 
порядок передавання документів НАФ на державне зберігання. 



 

 

 
У Держархіві Львівської області 

 
15-16 лютого 2011 р. начальник відділу забезпечення зберігання 

документів № 1 Держархіву Львівської області В. М. Кислий провів оглядові 
екскурсії Виставковим центром держархіву для студентів ІІІ курсу 
факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. 
І. Франка та студентів ІІ курсу Львівського кооперативного коледжу 
економіки і права. 

*** 
4 березня 2011 р. начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Держархіву Львівської області Ю. В. Іщенко провів нараду з керівниками 
архівних установ низової ланки області щодо виконання завдань 
Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом та рухом 
документів Національного архівного фонду в архівних установах області на 
2010-2014 роки. 

 
У Держархіві Миколаївської області 

 
11 січня 2011 р. директор Держархіву Миколаївської області Л. Л. 

Левченко взяла участь у телепередачі з циклу «Розмови на тему» обласного 
телеканалу «Миколаїв» та поінформувала про виконання архівом запитів та 
звернень громадян. 

*** 
19 січня 2011 р. на базі Миколаївського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій за участі працівників держархіву області проведено одноденний 
тренінг за програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні. 

*** 
21 січня 2011 р. в ефірі радіоканалу «Миколаїв» прозвучало інтерв’ю 

директора держархіву Л. Л. Левченко на тему «Про інформаційне 
обслуговування громадян архівними установами області». 

*** 
26 січня 2011 р. колектив держархіву взяв участь в одноденному 

семінарі «Пенсійна реформа в Україні», проведеному на базі Миколаївської 
облдержадміністрації. 

*** 
27 січня 2011 р. директор Держархіву Миколаївської області Л. Л. 

Левченко взяла участь у заходах, присвячених Дню Голокосту, що 
проводились у приміщенні Будинку громадського центру Миколаївського 
товариства єврейської культури, та виступила з доповіддю «Про підготовку 
збірника «Євреї у Другій світовій війні». 



 

 

 

У Держархіві Одеської області 
 

13 січня 2011 р. у відділі науково-довідкового апарату Держархіву 
Одеської області проведено робочу нараду з питань створення зведеної бази 
даних архівно-пошукового проекту “Український мартиролог XX ст.” за 
участі голови обласної редакційної колегії «Реабілітовані історією», 
керівника програми «Одеський мартиролог», кандидата філологічних наук, 
доцента Л. В. Ковальчук. Останньою надано цінні поради та ознайомлено 
співробітників з методичними рекомендаціями з описання архівно-слідчих 
справ.  

*** 
19 січня 2011 р. відповідно до графіку проведення виїзних прийомів, 

затвердженого головою Одеської облдержадміністрації, директором 
Держархіву Одеської області І. І. Ніточко проведено прийом громадян 
Комінтернівського району Одеської області.  

Триває поповнення колекції „Герої Соціалістичної Праці та Герої 
України Одещини” матеріалами про жителів Біляївського і 
Красноокнянського районів Одеської області, яким присвоєно почесне 
звання. Серед документів: автобіографії, почесні грамоти, посвідчення, 
фотокартки, ксерокопії газетних статей.  

Громадською організацією „Чорноморське козацьке з’єднання” 
передано на державне зберігання до архіву документи за 2002 – 2010 рр., 
зокрема, накази крайового військового отамана, протоколи установчих 
зборів, матеріали засідання Великої Ради Чорноморського козацького 
з’єднання, друковані видання тощо.  

*** 
20 січня 2011 р. методистом І категорії відділу формування НАФ та 

діловодства Держархіву Одеської області Т. В. Ратушною проведено семінар 
“Підготовка та передача справ до архіву установи. Складання та оформлення 
річного розділу опису справ постійного та тривалого зберігання» з 
відповідальними за діловодство в Державній податковій адміністрації 
Одеської області.  

*** 
26 січня 2011 р. співробітники Держархіву Одеської області надали 

інтерв’ю журналістам ТРК «ГЛАС» про роботу зі зверненнями громадян 
генеалогічного характеру та співпрацю архіву з генеалогічними 
організаціями. 

*** 
31 січня 2011 р. у прямому ефірі Одеського обласного телеканалу “38-

й канал” за участю директора Держархіву Одеської області І. І. Ніточка 
вийшла телепередача «Актуальне інтерв’ю», присвячена виданню «Команда. 



 

 

Спогади і роздуми районного керівника: Березівський район», 
підготовленому за документами архіву. 

*** 
3 лютого 2011 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточко 

дав інтерв‘ю ТРК “РІАК” про підсумки роботи архіву за 2010 р. та 
перспективи розвитку архівної галузі на 2011 р.  

Триває робота з упорядкування документів постійного зберігання та з 
особового складу Комінтернівського, Фрунзівського, Ширяївського, 
Ренійського районних управлінь юстиції в Одеській області.  

*** 
9 лютого 2011 р. керівниками структурних підрозділів Держархіву 

Одеської області проведено перевірку діяльності трудового архіву 
Ширяївської райради.  

*** 
14 лютого 2011 р. у прямому ефірі державного телерадіоканалу “38-й 

канал” вийшла телепередача за участю директора Держархіву Одеської 
області І. І. Ніточко, автора буклета «С. Маринове Березівського району 
Одеської області”. Телепередача була присвячена примусово переселеним з 
території Польщі на південь України у 1951 р. українцям. 

*** 
21 лютого 2011 р. заступник директора архіву Л. Г. Білоусова надала 

інтерв’ю ТРК «Град» та розповіла про телефонні довідники, які зберігаються 
в архіві, починаючи з 1930-х рр. (для телепередачі «З історії телефону в 
Одесі»). 

*** 
24 лютого 2011 р. на розширеному засіданні колегії Державної 

архівної служби України заступника директора держархіву області Л. Г. 
Білоусову нагороджено Дипломом переможця конкурсу «Автор року – 
2010», оголошеного редколегією науково-практичного журналу «Архіви 
України», за кращу науково-популярну статтю «Національний архів 
Непалу». 

*** 
2 березня 2011 р. заступник начальника відділу інформації, 

використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків держархіву С. А. 
Желясков виступив в Одеському обласному гуманітарному центрі 
позашкільної освіти та виховання на обласному семінарі керівників музеїв 
закладів освіти з доповіддю “Методика роботи з архівними документами з 
історії Другої світової війни». 

*** 

10 березня 2011 р. проведено прес-конференцію директора Держархіву 
Одеської області І. І. Ніточка «Робота Державного архіву Одеської області із 
зверненнями громадян та виконання запитів соціально-правового і 



 

 

тематичного характеру».  
*** 

22 березня 2011 р. відповідно до графіку проведення виїзних 
прийомів, затвердженого головою Одеської облдержадміністрації, 
директором держархіву області І. І. Ніточко проведено прийом громадян 
Біляївського району Одеської області.  

 
У Держархіві Рівненської області 

 
30 січня 2011 р. співробітниками держархіву підготовлено статтю 

«Газета в боротьбі з ворогом» для публікації у газеті «Вісті Рівненщини». 
*** 

У лютому 2011 р. проведено виявлення фотодокументів про дозвілля 
молоді Рівненщини в минулому для телепередачі «Так було» Рівненської 
ДТРК. 

*** 
У лютому 2011 р за участі архіву Рівненською ДТРК підготовлено 

радіопередачу «Хотинська битва, причини, перебіг, наслідки». 
*** 

18 лютого 2011 р. у Держархіві Рівненської області розгорнуто 
виставку особистих документів громадян Рівненщини, де представлено 
паспорти, тимчасові посвідчення, довідки на право проживання, дипломи, 
свідоцтва, метричні документи за IХ – XX ст. 

Інформація про експозицію виставки прозвучала 21 лютого 2011 р. у 
радіопрограмі «Минувшина» Рівненської ДТРК та 28 лютого у телепередачі 
телеканалу «Рівне 1». 

 *** 
22 лютого 2011 р. у держархіві проведено зйомки телепередачі 

Рівненської ДТРК «Так було», присвяченої історії медицини на Рівненщині 
у ХІХ – ХХ ст. 

*** 
12 березня 2011 р. провідний спеціаліст відділу використання 

інформації документів архіву Т. Самсонюк виступила у Рівненській 
державній обласній бібліотеці на науково-практичній конференції, 
присвяченій Хотинській трагедії. 

*** 
14 березня 2011 р. у держархіві області Рівненською ДТРК проведено 

зйомки телепередачі «Так було» про історію розвитку транспорту на 
Рівненщині у ХІХ – ХХ ст. 

  *** 
16 березня 2011 р. в обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено 



 

 

навчання з питань діловодства та складу та змісту документів Держархіву 
Рівненської області з директорами райцентрів з соціальної допомоги 
населенню. 

 
У Держархіві Сумської області 

 
2 лютого 2011 р. у Держархіві Сумської області відкрито 

фотодокументальну виставку до 150-річчя від дня народження вченого у 
галузі лісництва, професора, уродженця Сумщини В. Д. Огієвського.  

На території Сумської області знаходиться заснована ним рукотворна 
ділянка лісу, що стала центром лісового заказника загальнодержавного 
значення „Великий бір”. Тут висаджено понад 200 географічних варіантів 
сосни звичайної. Заготівля її насіння велася від Польщі до Акмали на сході і 
Вологди на півночі. Тут висаджено сосни тамбовську, волинську, 
чернігівську, орловську, сосни з Прибалтики та Курляндії.  

На виставці презентовано документи про життєвий шлях вченого, його 
дослідницьку роботу, закордонні наукові відрядження, сімейні фотографії. 

 
У Держархіві Тернопільської області 

 
26 січня 2011 р. в ефір Тернопільської ДТРК вийшло інтерв’ю 

заступника директора держархіву Б. В. Хаварівського про присудження 
премії братів Лепких. 

*** 
4 лютого 2011 р. директор Держархіву Тернопільської області Ю. Є. 

Гумен взяв участь у програмі Тернопільської ДТРК «Крізь призму часу» та 
поінформував про діяльність архіву. 

*** 
11 лютого 2011 р. директор Держархіву Тернопільської області Ю. Є. 

Гумен взяв участь у засіданні круглого столу «Громада і Місто», завданням 
якого є визначення пріоритетності нагальних завдань для громади та міста, 
формування спільної позиції щодо шляхів їх вирішення, викладених в 
підписаному меморандумі та написання узгодженого плану дій. 

*** 
18 лютого 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку з нагоди 119-ї річниці від дня народження Йосипа 
Сліпого та 100-річчя закінчення ним гімназії. 

*** 
22 лютого 2011 р. у держархіві телеканалом «1+1» проведено зйомки 

сюжету про приймання на державне зберігання документів УПА, датованих 
1944-1949 рр., знайдених у лісі між селами Петрики та Підгороднє. 
Документи на зберігання до архіву передано жителем с. Петрики Б. М. 
Пителем.  



 

 

*** 
25 лютого 2011 р. у Держархіві Тернопільської області за участі 

представників місцевих ЗМІ урочисто відкрито документальну виставку до 
140-річчя від дня народження Лесі Українки "Їм промовляти душа моя 
буде". 

*** 
25 березня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку до 60-річчя від дня народження українського поета 
С. Є. Сапеляка (1951 р. н.). 

 
У Держархіві Харківської області 

 
25 січня 2011 р. робоча група працівників Держархіву Харківської 

області здійснила перевірку роботи архівного відділу Вовчанської 
райдержадміністрації та Комунальної установи “Трудовий архів 
Вовчанського району”. У рамках перевірки відбулася зустріч з головою 
Вовчанської райдержадміністрації В. В. Пановим та головою Вовчанської 
райради А. В. Степанцем, на якій обговорено нагальні проблеми, які 
виникають у роботі архівних установ області. 

*** 
28 січня 2011 р. заступник директора держархіву Л. М. Юдіна як 

уповноважений з питань системи управління якістю та начальник відділу 
формування НАФ та діловодства держархіву Л. О. Михасенко як спеціаліст 
із системи управління якістю взяли участь у роботі семінару “Сучасні 
методи та інструменти менеджменту”, який проходив на базі Державного 
підприємства “Харківстандартметрологія”. Організаторами семінару 
виступили міжнародний орган із сертифікації ТОВ “ТЮФ ЗЮД Україна” та 
ТОВ “Консалтингсистемс”. 

У рамках семінару розглянуто та обговорено питання запровадження 
системи енергетичного менеджменту на основі сучасних стандартів, ризик-
менеджмент та його теорія на основі рекомендацій міжнародного стандарту 
ISO 31000 та менеджмент інформаційних технологій. 

*** 
28 січня 2011 р. у Музеї історії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна розгорнуто одноденну документальну 
виставку "Історія Харківського університету ХІХ ст. у документах його 
професорів", підготовлену Музеєм спільно з Держархівом Харківської 
області. 

*** 
16 лютого 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито 

документальну виставку "Латиші на Харківщині". 
*** 



 

 

18 лютого 2011 р. у читальному залі держархіву для державних 
службовців архіву проведено тренінг з питань ґендерної політики, 
організований Харківським регіональним інститутом державного управління 
НАДУ при Президентові України та Головним управлінням у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської облдержадміністрації за підтримки Програми 
рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН.  

Учасники тренінгу ознайомилися з напрямками державної ґендерної 
політики, відповідною законодавчою базою та методичними розробками. 

*** 
28 лютого 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Харківської 

області у рубриці “Звернення громадян” оновлено інформацію про 
місцезнаходження документів ліквідованих та реорганізованих підприємств, 
установ та організацій, документів з особового складу, які перебувають у 
правонаступників та в інших установах. 

*** 
1 березня 2011 р. у Музеї Харківського національного університету ім. 

В. Н. Каразіна відкрито документальну виставку до Міжнародного дня 
жінок, в експозиції якої використано документи з фондів Держархіву 
Харківської області. 

*** 
17 березня 2011 р. з метою підготовки документального фільму про 

харківського генерал-губернатора М. Лорис-Мелікова у Держархіві 
Харківської області працювала знімальна група телевізійної програми 
“Акценти”. 

*** 
23–24 березня 2011 р. у Держархіві Харківської області проведено 

семінар з підвищення кваліфікації для працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад Харківської області на тему "Організація 
роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської 
області з формування Національного архівного фонду, обліку та 
каталогізації документів, роботи експертних комісій". 

 
У Держархіві Херсонської області 

 
11 березня 2011 р. Держархівом Херсонської області проведено 

семінар з питань розвитку архівної справи для начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад області. Було розглянуто питання 
удосконалення і перезатвердження списків установ - джерел формування 
архівних відділів та списків фізичних осіб, джерел комплектування 
документами особового походження, обстеження установ з метою їх 
включення або виключення зі списків; удосконалення номенклатури справ 
архівних відділів; виконання запитів фізичних і юридичних осіб. 

 



 

 

У Держархіві Хмельницької області 
 

21 лютого 2011 р. до Міжнародного дня рідної мови Держархів 
Хмельницької області взяв участь у літературному святі за участі 
письменників та студентської молоді Хмельниччини, організованому 
спільно з обласним літературним музеєм, обласною спілкою письменників 
та організацією “Просвіта”. У рамках виставки “Літературна  Україна 20-30-
х років ХХ ст.” експонувалися 96 книг та журналів з фондів науково-
довідкової бібліотеки держархіву.  

 
У Держархіві Черкаської області 

 
5 січня 2011 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 

розміщено документальну виставку "Родина Симиренків: промисловці, 
вчені, меценати". 

 
У Держархіві Чернівецької області 

 
15 березня 2011 р. Чернівецькою обласною організацією ветеранів 

України організовано презентацію науково-популярного видання «Вони 
прославили Буковину», приурочену до 70-річчя утворення Чернівецької 
області (7 серпня 1940 р.). 

Видання підготовлено за участі Держархіву Чернівецької області. 
Зокрема, у ньому представлено документи з фондів Чернівецької обласної 
ради нагородна група, Чернівецького обласного комітету Компартії України, 
Чернівецького міського комітету Компартії України, районних комітетів 
Компартії України за 1948–1991 рр. Співробітниками архіву підготовлено 
біографічні відомості на усіх Героїв Соціалістичної праці та на 109 осіб, 
нагороджених орденом Леніна і кавалерів ордена Слави, що є уродженцями 
Буковини. 

 
У Держархіві Чернігівської області 

 
У першому кварталі 2011 р. в ефір Чернігівського міського 

телебачення вийшло три телепередачі з циклу “Невідомий Чернігів”, 
підготовлені за архівними документами Держархіву Чернігівської області: 
про будинок купців Уриних (17 січня 2011 р.), про будинок торгової школи 
(24 січня 2011 р.), про будинок дворян Гортинських (28 лютого 2011 р.). 

*** 
26 січня 2011 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо прозвучала 

радіопередача з нагоди 120-річчя від дня народження українського поета П. 
Г. Тичини, підготовлена за архівними документами Держархіву 
Чернігівської області. 



 

 

Того ж дня в ефір Чернігівського обласного телебачення вийшла 
телепередача з циклу „Історія одного експоната” з нагоди 120-ліття від дня 
народження українського поета П. Г. Тичини, підготовлена за участі 
держархіву. 

*** 
26 січня 2011 р. проведено засідання колегії держархіву області, на 

якому розглянуто стан виконання запитів та звернень громадян, стан роботи 
з кадрами, ефективність використання кадрового резерву та виконання 
заходів з підвищення кваліфікації працівників архівних установ області у 
2010 р. 

*** 
27 січня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області проведено 

підсумкове заняття для слухачів однорічних заочних курсів підвищення 
кваліфікації працівників архівних установ області у 2010 р. та складено 
підсумковий іспит. Посвідчення про закінчення курсів працівникам архівних 
установ вручила директор Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей. 

*** 
9 лютого 2011 р.  проведено засідання експертної комісії з питань 

державної таємниці під головуванням заступника голови – керівника 
апарату облдержадміністрації М. І. Стрільця. 

*** 
18 лютого 2011 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо прозвучала 

передача за документами архіву з нагоди 155-ї річниці від дня народження 
громадської діячки С. Ф. Русової. 

 
22 лютого 2011 р. проведено засідання колегії держархіву області, на 

якому обговорено питання організації роботи читальних залів та 
виконавської дисципліни за підсумками четвертого кварталу 2010 р. 

*** 
22 лютого 2011 р. проведено ІІ звітно-виборчу конференцію 

Чернігівської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. 
Директора Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей обрано до складу 
правління обласної організації, головного спеціаліста А. В. Морозову - до 
складу ревізійної комісії. 

*** 
27 лютого 2011 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо прозвучала 

передача за документами архіву з нагоди 180-річчя від дня народження 
художника М. М. Ге. 

*** 
21 березня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито 

документальну виставку до Міжнародного дня театру. 
 

У Держархіві м. Києва 



 

 

 
У першому кварталі 2011 р. в ефір ДТРК радіостанції “Голос Києва” в 

авторській програмі В. Ісакова “Київські етюди” вийшло дві підготовлені 
Держархівом м. Києва радіопередачі, присвячені 50-річчю Куренівської 
трагедії у м. Києві, 155-річю від дня народження М. Врубеля та 90-й річниці 
від дня смерті М. Владимирського-Буданова. 

 



 

 

Проведення державними архівними установами розширених 
засідань колегії держархівів, присвячених підсумкам роботи архівних 

установ у 2010 р. та їх завданням на 2011 р. 
 
24-25 лютого 2011 р. у конференц-залі Комплексу споруд центральних 

державних архівних установ проведено розширене засідання колегії 
Державної архівної служби України, присвячене підбиттю підсумків роботи 
державних архівних установ у 2010 р. та їх завданням на 2011 р. 

З доповіддю "Підсумки діяльності державних архівних установ 
України у 2010 році та завдання архівної служби на 2011 рік" виступила 
Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург. В обговоренні 
доповіді взяли участь перший заступник Голови Держкомархіву І. Б. Матяш, 
заступник Голови Державної архівної служби України О. В. Музичук, 
начальники структурних підрозділів Держкомархіву, керівники центральних 
та обласних державних архівів, заступник Голови Центрального комітету 
профспілки працівників державних установ України В. М. Ковтун, голова 
Громадської ради Держкомархіву Р. Я. Пиріг. 

Було вручено премії імені Василя Веретенникова у номінації 
"археографія, архівна евристика" колективу авторів Держархіву 
Чернігівської області за підготовку збірника документів та матеріалів "М. В. 
Гоголь у документах Держархіву Чернігівської області (до 200-річчя від дня 
народження)"; дипломи за кращі науково-методичні і науково-інформаційні 
роботи: колективу авторів Центрального державного науково-технічного 
архіву за підготовку довідника "Картографічні матеріали у складі звітів про 
науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України)"; колективу авторів 
Держархіву Волинської області за підготовку спеціального довідника 
"Каталог метричних книг Державного архіву Волинської області (1600–
1933)", дипломи переможцям конкурсу "Автор року" - 2010 першому 
заступнику Голови Держкомархіву Матяш Ірині Борисівні за кращу наукову 
статтю в журналі "Архіви України" та заступнику директора Держархіву 
Одеської області Білоусовій Лілії Григорівні за кращу науково-популярну 
статтю в журналі "Архіви України". 

Наступного дня роботи колегії відбулися семінари на теми: 
"Застосування антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади" 
(доповідач в. о. директора юридичного департаменту Головдержслужби 
України А. С. Козловський), "Забезпечення супроводу та інформаційного 
наповнення веб-порталу Держкомархіву та веб-сайтів державних архівних 
установ". З цього питання перед учасниками засідання виступили перший 
заступник Голови Держкомархіву І. Б. Матяш, начальник управління 
інформації та міжнародного співробітництва Ю. А. Прилепішева, заступник 
начальника управління-начальник відділу інформаційних технологій Ю. І. 
Забенько. 



 

 

25 лютого також відбулося робоче засідання української частини 
Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення 
втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни 
культурних цінностей з питань архівної спадщини. 

*** 
27 січня 2011 р. за участі Голови Державної архівної служби України 

О. П. Гінзбург у Державному архіві Закарпатської області проведено 
розширене засідання колегії держархіву, присвячене обговоренню підсумків 
роботи державних архівних установ області у 2010 р. та їх завдань на 2011 р. 

За вагомий внесок у справу формування, збереження і використання 
історико-культурного надбання українського народу – Національного 
архівного фонду та з нагоди 65-ї річниці утворення архіву трудовий 
колектив Держархіву Закарпатської області нагороджено Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України. 

*** 
10 лютого 2011 р. розширені засідання колегій "Про підсумки роботи 

архівних установ області за 2010 р. та завдання на 2011 р." проведено у 
державних архівах Волинської, Кіровоградської та Хмельницької областей. 

*** 
28 лютого 2011 р. у читальному залі ЦДАВО України проведено 

розширене засідання колегії архіву, присвячене підсумкам роботи архіву в 
2010 р. та його пріоритетам на 2011 р. У роботі засідання взяли участь 
перший заступник Голови Державного комітету архівів України І. Б. Матяш, 
представники діловодних служб Адміністрації Президента України, 
Кабінету Міністрів України та інших установ-фондоутворювачів ЦДАВО 
України. З доповідями виступили директор ЦДАВО України 
Н. В. Маковська, директор ПП “Архівні інформаційні системи” 
К. А. Віслобоков, заступник директора С. А. Савлук, начальник відділу 
забезпечення збереженості та обліку документів Т. П. Папакіна, начальник 
відділу режимно-секретної роботи Д. І. Чупишева. У рамках засідання 
презентовано веб-сайт ЦДАВО України.  

*** 
1 березня 2011 р. у ЦДАГО, ЦДІАК (за участі заступника Голови 

Державної архівної служби України О. В. Музичук), ЦДАМЛМ України, 
держархівах Дніпропетровської та Полтавської областей проведено 
розширені засідання колегії держархівів, присвячені обговоренню підсумків 
роботи державних архівних установ у 2010 р. та їх завдань на 2011 р. 

*** 
2 березня 2011 р. у ЦДАЗУ (за участі першого заступника Голови 

Держкомархіву України І. Б. Матяш), держархівах Житомирської та 
Дніпропетровської областей проведено розширені засідання колегії 
держархівів, присвячені обговоренню підсумків роботи державних архівних 
установ у 2010 р. та їх завдань на 2011 р. 



 

 

*** 
3 березня 2011 р. у ЦДНТА України, держархівах Івано-Франківської, 

Київської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської 
областей, Держархіві м. Києва проведено розширені засідання колегії 
держархівів, присвячені обговоренню підсумків роботи державних архівних 
установ областей у 2010 р. та їх завдань на 2011 р.  

*** 
4 березня 2011 р. у ЦДІАЛ за участі першого заступника Голови 

Держкомархіву України І. Б. Матяш проведено розширене засідання колегії 
держархіву, присвячене обговоренню підсумків роботи архіву у 2010 р. та 
його завданням на 2011 р. 

*** 
10 березня 2011 р. у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 

держархівах Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Сумської, 
Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей проведено розширені 
засідання колегії держархівів, присвячені обговоренню підсумків роботи 
державних архівних установ областей у 2010 р. та їх завдань на 2011 р.  

*** 
11 березня 2010 р. у ЦДЕА України, держархівах Харківської та 

Херсонської областей проведено розширені засідання колегій держархівів, 
присвячені обговоренню підсумків роботи державних архівних установ у 
2010 р. та їх завдань на 2011 р. 



 

 

Міжнародні контакти 
 

У Держкомархіві 
 

11 лютого 2011 р. начальник управління інформації та міжнародного 
співробітництва Держкомархіву Ю. А. Прилепішева взяла участь у 
підготовчій зустрічі представників керівників органів галузевого 
співробітництва СНД з гуманітарної сфери, що відбулося у Виконкомі СНД 
у м. Мінськ (Республіка Білорусь). 

 
У Центральному державному 

науково-технічному архіві (ЦДНТА) України 
 

24 березня 2011 р. ЦДНТА України на базі Бєлгородського державного 
університету (РФ) організовано низку заходів з відзначення пам'яті 
академіка архітектури О. М. Бекетова (1862-1941) — т. зв. “Бекетівські дні”. 
Зокрема, проведено науково-практичний семінар “Документи академіка 
архітектури О. М. Бекетова у фондах ЦДНТА України”, відкрито 
документальну виставку “Побудовано за проектами О. М. Бекетова: До 
історії будівництва Бєлгородського єпархіального жіночого училища (1911-
1915 рр.)” та підготовлено електронну презентацію на тему “Український 
архітектор і педагог Олексій Миколайович Бекетов (1862-1941)”. 

 
У Держархіві Харківської області 

 
24-25 лютого 2011 р. у Держархіві Харківської області з метою 

підготовки документального фільму працювала тимчасово акредитована при 
Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ 
України знімальна група студії “Лопеві Імаж” (Lopevi Images), Франція. На 
виконання доручення директора Департаменту інформаційної політики МЗС 
України О. А. Волошина держархівом області проведено зйомку архівних 
документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними 
репресіями та голодоморами в Україні. 
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Ювілейні та пам'ятні дати 
 

Заходи державних архівних установ з нагоди відзначення 
90-річчя Української революції 1917-1921 рр. 

та Дня Соборності України 
 

21 січня 2011 р. у читальному залі ЦДАВО України відкрито 
документальну виставку до Дня Соборності України. 

*** 
22 січня 2011 р. в ефір телеканалу “Перший національний” вийшов 

сюжет з нагоди Дня Соборності України, підготовлений за участі 
співробітників ЦДАВО та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.  

*** 
19 січня 2011 р. в ефір Вінницького обласного радіо вийшла 

радіопередача “Тернистий шлях до Соборності”, підготовлена Держархівом 
Вінницької області. 

20 січня 2011 р. у Держархіві Вінницької області відкрито 
документальну виставку до Дня соборності України. 

21 січня 2011 р. у “Вінницькій газеті” опубліковано статтю головного 
спеціаліста Держархіву Вінницької області К. В. Завальнюка “Тернистий 
шлях до Соборності”. 

22 січня 2011 р. в ефір місцевого телеканалу ВДТ-6 вийшла 
телепередача “Постаті в Соборній Україні — Юхим Онуфрійович Щириця”, 
підготовлена за участі Держархіву Вінницької області. 

26 січня 2011 р. в ефір радіо “Місто над Бугом” вийшла радіопередача 
“До 90-річчя Ямпільської республіки”, підготовлена Держархівом 
Вінницької області. 

*** 
21 січня 2010 р. у Держархіві Волинської області відкрито 

документальну виставку "Україна соборна". 
*** 

20 січня 2011 р. у рамках проведення Єдиного дня інформування 
населення у Царичанському районі Дніпропетровської області Держархівом 
Дніпропетровської області проведено зустрічі з колективами районної 
центральної лікарні, управління експлуатації газового господарства, 
міжрайонного управління газового господарства на тему “Соборність 
України — основа державності”. 

20 та 22 січня 2011 р. в ефір Дніпропетровської ОДТРК вийшли 
підготовлені за участі Держархіву Дніпропетровської області програми 
“Вісник”, “Тема дня” та “Життя-буття”, присвячені Дню Соборності 
України. 

У січні 2011 р. у журналі “Бористен” опубліковано статтю провідного 
спеціаліста Держархіву Дніпропетровської області О. В. Шумейко 
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“Складова національної ідеї, символ єднання українців”, присвячену Дню 
Соборності України. 

*** 
20 січня 2011 р. у Держархіві Житомирської області відкрито стендову 

виставку архівних документів "До Дня Соборності України". 
*** 

12 січня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 
документальну виставку з нагоди 92-ї річниці проголошення Акта злуки 
Української Народної Республіки і Західно-Української Народної 
Республіки. 

21 січня 2011 р. директор держархіву надав інтерв'ю телеканалу “М-
Студіо” з нагоди Дня Соборності України та утворення Закарпатської 
області України в складі СРСР. 

*** 
20 січня 2011 р. у Держархіві Івано-Франківської області організовано 

тематичну виставку "День Соборності України", присвячену 92-й річниці 
проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. 

*** 
20 січня 2011 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 

розміщено он-лайнову документальну виставку до Дня Соборності України  
„Здійснення віковічної мрії”. 

*** 
20 січня 2011 р. у приміщенні Полтавської облдержадміністрації 

відкрито документальну виставку Держархіву Полтавської області “22 січня 
— День Соборності України”. Виставку відвідали краєзнавці, журналісти, 
представники громадськості. 

*** 
22 січня 2011 р. у Держархіві Рівненської області розгорнуто 

документальну виставку до 90-річчя Української революції 1917-1921 рр. та 
Дня Соборності України. 

*** 
20 січня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку до Дня Злуки. 
24 січня 2011р. директор Держархіву Тернопільської області Ю. Є. 

Гумен взяв участь у програмі Тернопільської ДТРК «Крізь призму часу», 
присвяченій 92-й річниці проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. 

*** 
21 січня 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито 

документальну виставку "22 січня – День Соборності України". 
*** 

20 січня 2011 р. у приміщенні Херсонської облдержадміністрації 
розгорнуто документальну виставку «22 січня – День Соборності України». 
Експонувалися копії документів Держархіву Херсонської області та 
центральних архівів України, які відображають події 1917–1921 рр., 
пов’язані із становленням української державності.  
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Наприкінці січня 2011 р. документальна виставка експонувалася у 
навчальних закладах м. Херсона. 

*** 
18 січня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області розгорнуто 

документально-книжкову виставку "Соборна пам'ять України". 
*** 

18 січня 2011 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 
розгорнуто документальну виставку, присвячену Дню Соборності України. 



 

 117

Заходи державних архівних установ з нагоди відзначення 
 Дня пам'яті Героїв Крут 

 
28 січня 2011 р. у читальному залі ЦДАВО України розгорнуто 

тематичну виставку архівних документів до Дня пам'яті Героїв Крут.  
*** 

29 січня 2011 р. в ефір телеканалу “Перший національний” вийшов 
сюжет з нагоди відзначення Дня пам'яті Героїв Крут, у якому використано  
кінофотодокументи із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 
Інтерв'ю телеканалу надала провідний науковий співробітник відділу 
довідкового апарату ЦДАВО України К. І. Криворучко. 

*** 
29 січня 2011 р. в ефір Вінницького обласного радіо вийшла 

радіопередача “Річниця бою під Крутами”, підготовлена Держархівом 
Вінницької області. 

*** 
28 січня 2011 р. у Держархіві Волинської області відкрито 

документальну виставку "Вшанування Героїв Крут на Волині". 
*** 

26 січня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 
документальну виставку з нагоди відзначення 93-ї річниці подій під 
Крутами. 

*** 
28 січня 2011 р. у Держархіві Рівненської області розгорнуто 

документальну виставку до річниці бою під Крутами, інформація про яку 
прозвучала 29 січня 2011 р. у програмі «Минувщина» Рівненської ДТРК. 

*** 
28 січня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто 

відкрито документальну виставку "На Аскольдовій могилі - український 
цвіт". 

*** 
21 січня 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито 

документальну виставку та "29 січня – День вшанування пам'яті Героїв 
Крут". 

*** 
26 січня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Херсонської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку «Пам’ять Крут». 
*** 

24 січня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області розгорнуто 
книжково-документальну виставку "Пам'ять героїв Крут". 

*** 
24 січня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито 

фотодокументальну виставку "Пам’яті героїв Крут". 
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Заходи державних архівних установ з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав та 22-ї річниці 
виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан 

 
7 лютого 2011 р. до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав та 22-ї річниці виведення військ з Афганістану на 
веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного розміщено відеофільм, 
створений за кінодокументами із фондів архіву та фонодокументами, 
переданими на зберігання в архів ветеранами війни в Афганістані. 

Відеофільм демонструвався на зустрічі бойових друзів "Згадуючи 
Афганістан" у Меморіальному комплексі "Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.". 

*** 
12, 13 та 15 лютого 2011 р. в ефір Дніпропетровської ОДТРК вийшли 

підготовлені за участі Держархіву Дніпропетровської області радіопередачі 
“Вісник”, “Тема дня” та “Життя-буття”, присвячені Дню вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав та 22-й річниці виведення 
військ колишнього СРСР з Афганістану. 

15 лютого 2011 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 
документальну виставку "Життя опалене Афганістаном", електронну версію 
якої розміщено на веб-сайті Дніпропетровської облдержадміністрації. 

*** 
15 лютого 2011 р. у Держархіві Івано-Франківської області розгорнуто 

документальну виставку "Героям чужої війни присвячується". 
*** 

10 лютого 2011 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 
розгорнуто виставку архівних документів, присвячену Дню пам'яті воїнів-
інтернаціоналістів. 

*** 
15 лютого 2011 р. у Держархіві Чернігівської області з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав розгорнуто 
фотодокументальну виставку „Доля з автографом війни”. 
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Заходи державних архівних установ з нагоди відзначення 
150-ї річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка 

 
11 березня 2011 р. у читальному залі ЦДАВО України розгорнуто 

тематичну виставку архівних документів “Не забудьте пом'янути...”, 
присвячену 150-річчю від дня смерті Т. Г. Шевченка. В експозиції виставки 
представлено оригінали та копії документів з фондів архіву про вшанування 
пам'яті Т. Г. Шевченка як в Україні, так і поза її межами. 

*** 
10 березня 2011 р. у ЦДАГО України відкрито документальну виставку 

“Великому Кобзареві присвячується…”. В екпозиції виставки представлено 
маловідомі громадськості архівні документи, що дають уявлення про заходи 
з увічнення пам’яті Кобзаря протягом ХХ ст., зокрема: постанови Політбюро 
ЦК Компартії України, експозиційні плани та каталоги експонатів музеїв Т. 
Г. Шевченка, тематичні плани українського кінематографу, літературні 
сценарії кінофільмів, рекламні проспекти програм шевченківських 
концертів, зображення проектів пам’ятників, вірші, фото тощо. 

У документах висвітлюються заходи з відзначення 125-ї, 150-ї та 175-ї 
річниць від дня народження Т. Г. Шевченка та 85-х і 100-х роковин від дня 
його смерті; створення та впорядкування Шевченківського національного 
заповідника, видання перекладів “Кобзаря”, створення повнометражних 
художніх і документальних кінофільмів, спорудження пам’ятників, 
оновлення експозицій музеїв; присвоєння імені Т. Г. Шевченка населеним 
пунктам, установам, школам, встановлення меморіальних дощок на 
будинках. 

*** 
10 березня 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДІАК розміщено он-

лайнову виставку, присвячену 150-річчю з дня смерті Т. Г. Шевченка. 
*** 

28 лютого 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. 
Пшеничного розміщено он-лайнову фотодокументальну виставку, 
присвячену 150-річчю від дня смерті Т. Г. Шевченка. 

*** 
10 березня 2011 р. у Київському міському будинку вчителя відкрито 

документальну виставку ЦДАЗУ "До 150-річчя від дня смерті Т. Г. 
Шевченка". 

*** 
9 березня 2011 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим відкрито 

документальну виставку "До 150-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка". 
*** 

10 березня 2011 р. у Держархіві Житомирської області розгорнуто 
стендову виставку архівних документів "150 років від дня смерті Т. Г. 
Шевченка". 

*** 
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10 березня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 
документальну виставку до 150-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка. 

*** 
7 березня 2011 р. у Держархіві Запорізької області відкрито 

документальну виставку "Т. Г. Шевченко у пам’яті запоріжців", присвячену 
150-й річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка. 

10 березня 2011 р. в ефір обласного радіо Запорізької ОДТРК вийшла 
радіопередача «Т. Г. Шевченко в пам’яті запоріжців», підготовлена 
Держархівом Запорізької області. 

*** 
9 березня 2011 р. на офіційному веб-сайті Одеської 

облдержадміністрації розміщено он-лайнову виставку документів 
Держархіву Одеської області "150 років з дня смерті Тараса Григоровича 
Шевченка". 

*** 
3 березня 2011 р. у Держархіві Полтавської області відкрито 

документальну виставку “Т. Г. Шевченко і Полтавщина (до 150-річчя від дня 
смерті поета)”. 

*** 
9 березня 2011 р. у Держархіві Рівненської області розгорнуто 

документальну виставку до 150-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка, 
інформація про яку прозвучала 10 березня у радіопередачі Рівненської ДТРК 
«Минувщина». 

*** 
4 березня 2011 р. у читальному залі Держархіву Сумської області 

відкрито фотодокументальну виставку, присвячену 150-річчю від дня смерті 
Т. Г. Шевченка. 

11 березня у газеті “Вперед” (№ 10) опубліковано статтю “Будем, 
батьку, панувати, поки живуть люде; поки сонце з неба сяє, тебе не 
забудуть”, підготовлену Держархівом Сумської області до 150-річчя від дня 
смерті Т. Г. Шевченка.  

*** 
4 березня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області урочисто 

відкрито документальну виставку до 150-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка 
"Я так її, я так люблю мою Україну убогу…" 

*** 
10 березня 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито 

книжково-документальну виставку "10 березня - 150 років від дня смерті Т. 
Г. Шевченка". 

*** 
9 березня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Херсонської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку «Тарасові Шевченку 
присвячується». 

*** 
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4 березня 2011 р. у Держархіві Черкаської області урочисто відкрито 
документальну виставку, присвячену 150-річчю від дня смерті Т. Г. 
Шевченка та перепоховання його на Чернечій горі у м. Каневі. 

*** 
9 березня 2011 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито 

тематичну виставку "Великі роковини безсмертного Кобзаря". 
*** 

4 березня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області урочисто відкрито 
документальну виставку, присвячену 150-річчю від дня смерті Т. Г. 
Шевченка. 9 березня 2011 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо 
прозвучала тематична радіопередача за документами архіву.  
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Обсяг документів Національного архівного фонду 
 

Станом на 01.01.2011 року в Україні зберігається 60228772 од. зб. 
управлінської документації, 2429045 од. зб. особового походження, 
14847103 од. зб. науково-технічної документації, 88055 од. зб. 
кінодокументів, 1581608 од. зб. фотодокументів, 54156 од. зб. 
фонодокументів, 12974 од. зб. відеодокументів, що загалом складає 
79241713 од. зб.  
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ВІСНИК 
Державного комітету 

архівів України 
_______________________________________________ 

(січень–березень 2011 року) 

 

Випуск 1 (42) 

 
 
 

Верстка 
Р. Семчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 14.05.10. Формат 60 х 84/16. 
Папір ксероксний. Друк офсетний. 

Наклад 25 прим. Зам. № 128. 
 
 



 

 128

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


